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MUISTETTAVAA    

•	poista	patteri	veneen	palovaroittimesta
•	muista	poistaa	kaikki	viirit	veneestäsi		 	
 telakoinnin ajaksi
•	vene	ei	saa	olla	jatkuvasti	kytkettynä		 	
 sähköverkkoon 
•	muista	käydä	katsomassa	venettäsi		 	
 riittävän usein
•	talvikaudella	toimisto	on	kiinni	ja	
 kerhorakennuksessa minimilämmitys
•	muista	tehdä	ajoissa	laituripaikka-
 varaus 2013 (15.2. mennessä)
•	muista	varata	ajoissa	vartiovuorosi	
 (vartiovuorolista 10.3.2013 lukien 
 kerhorakennuksessa)
•	muista	maksaa	tämän	vuoden	jäsen-	 	
 maksusi ennen vuoden loppua, samoin  
 muutkin jo erääntyneet laskut
•	muista	myös	ilmoittaa	kaikki	muutokset		
 venetiedoissa ajoissa
•	muista	ilmoittaa	heti	myös	osoitteen	 	
 muutokset (samoin myös muut 
 muutokset jäsentiedoissa)

Kiitos etukäteen! 
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Kommodorin puheenvuoro

Humallahden venekerhon syyskokous on 27.11.2012. Toivon kaikkien kerhon tule-
vaisuudesta kiinnostuneiden osallistuvan kokoukseen. Lähivuosina tehdään tärkei-
tä veneilijöitä ja kerhoa koskevia päätöksiä, joihin vielä voi vaikuttaa.

Merikannontietä kulkiessa HVK:n telakalta erottuu vielä muutama ”valopilkku”. Ne 
kertovat siitä, että kaikki eivät ymmärrä telakan tärkeyttä kerhomme jäsenille. Kau-
punki edellyttää, että talvipressut ovat väriltään yhteneväiset, vihreät, ja mielellään 
tummanvihreät. Nyt muutamat veneet erottuvat liian selvästi ja ovat näin toiminnal-
laan Humallahden talvisäilytyksen jatkumista vastaan. Kantvik on kaukana, mutta 
näin se tulee lähemmäksi.

Mennyt kesä oli säätieteilijöiden mukaan aika tavanomainen, ehkä hieman tuu-
linen. HVK:n kerhosatamassa oli kuitenkin harvinaisen paljon veneitä parhaana 
lomakautena. Enpä muista ennen olleen niin paljon veneitä laitureissa viikonlop-
puisin. Hästössäkin on ollut tilaa. Taantumallakin lienee vaikutuksensa asiassa, 
mutta polttoaineen vero on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa, eikä se tule 
koskaan siitä laskemaankaan, päinvastoin.

Veneilykohteeksi ja retkisatamaksi aikoinaan hankitusta Hästöstä on tulossa pikku-
hiljaa autoilukohde ja veneparkki. Osasyynsä tähän on varmasti polttoaineen hin-
nannousu – ja se, että veneet ovat aiempaa asuttavampia. On ollut puhetta sekä 
vene- että autoparkkipaikkojen lisäämisestä. Ehkä siltayhteyttäkin on ehditty toivoa 
saareen. Onko veneilykohteen käyttötarkoitus muuttumassa?

Vuosi lähestyy loppuaan ja haluan kiittää HVK:n toimihenkilöitä siitä panoksesta, 
jonka he ovat kerholle antaneet. Näiden ihmisten ansiosta ylläpidetään kerhomme 
toiminnat. Tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitsemme uusiakin jäseniä mukaan ak-
tiivitoimintaan.

Ensi vuonna HVK täyttääkin jo pyöreät 60 vuotta ja sitä juhlitaan syyskuun alussa.

  Antti Tamminen
  Kommodori
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TELAKKAMESTARI TIEDOTTAA
Kun luette tämän niin kaikki tai lähes kaikki veneet lienee nostettu telakalle. Tä-
män syksyn yhteisnostoista on todettava, että olipa vastatuulta!  Ensimmäisessä 
yhteisnostossa hajosi hydrauliikkaletku neljännen nostetun veneen jälkeen ja nos-
tot jäivät siihen. Palokunta oli tilattava paikalle öljyntorjuntaan. Palokunta määräsi 
vielä maata vaihdettavaksi kahden kuorma-autollisen verran. Toisessa nostossa 
tuli nosturille rengasrikko jo matkalla satamaamme. Yhdeksältä alkavaksi tarkoi-
tettu nosto päästiin aloittamaan vasta klo 12. Viimeiset veneet nostettiin yhdeksän 
aikaan illalla. Nöyrin kiitokseni telakkamestareille ja kaikille muillekin, avusta ja kär-
sivällisyydestä.
Murphy oli siis vahvasti mukana tämän syksyn nostoissa. Mutta vaikka kaikki su-
juisikin suunnitellusti, niin nostotoimintamme on muutoksen edessä.  Iso nosturi on 
liian kömpelö, valmistelut ja siirrot kestävät liian kauan, kustannuksia syntyy paljon 
ja aikaa kuluu ennen kun ensimmäistäkään venettä on nostettu. Samaan aikaan 
yhteisnostoihin osallistuu yhä vähemmän veneitä, joten nostot ovat jo pitkään olleet 
kerholle tappiollisia ja koska ne eivät suju, niin se taas johtaa siihen, että yhteisnos-
toihin osallistuu vielä vähemmän jäseniä.
Valmistelen muutosta,  jossa yhteisnostot hoidetaan kuorma-autoon asennetulla 
nosturilla.  Olen todennut, että näin nousee enemmän veneitä per tunti kuin mobiili-
nosturilla. Näin kustannukset olisivat pienemmät ja nostot sujuvammat. Jos nos-
tot hoidetaan kuorma-autolla, on nostettaville veneille asetettava painoraja, joten 
kaikkien suurimpien veneiden omistajat saisivat muodostaa oman kimpan ja jakaa 
tästä syntyvät kustannukset keskenään.
Jos siirrytään kuorma-auton käyttöön, on myös telakka alueen layout suunniteltava 
uudestaan, jotta kuorma-auton nosturin pienemmällä ulottuvuudella päästään kä-
siksi keväällä laskettaviin veneisiin.
Yhä useampi jäsen nostaa veneensä ns. omina nostoina ja myös tämä on ongel-
mallista, koska veneet on saatava telakalle hyvässä järjestyksessä ja tiiviisti, jotta 
kaikki veneet mahtuvat. Kaikki jäsenet eivät tätä näytä muistavan. Omista nostoista 
on aina sovittava johtavan telakkamestarin, eli minun, kanssa. Antamiani ohjeita on 
noudatettava. 
Veneet on tarvittaessa peitettävä. Suositamme vihreätä pressua yhtenäisen ilmeen 
aikaansaamiseksi telakalle. Telakka-alue on muutenkin pidettävä siistinä. Telakalla 
tulee olemaan sähköt päällä koko talven, mutta sähkö on tarkoitettu työkalujen 
käyttöön sekä akkujen ajoittaiseen lataukseen. Lämmittimien käyttö on kokonaan 
kielletty, paitsi silloin kun veneessä tehdään töitä.
Ensi keväänä telakka-aluetta tullaan tyhjentämään kaikesta sellaisesta tavarasta,  
mikä ei sinne kuulu. Junavaunusta, pressujen alta yms. paikoista on otettava hen-
kilökohtaisesti arvokas tavara talteen. Keväällä kaikki lähtee kaatopaikalle, näin on 
johtokunta päättänyt. Johtokunnan päätöstä tukee myös satamaohjesääntö, minkä 
mukaan telakalla ei saa säilyttää mitään ilman johtavan telakkamestarin lupaa.

Henrik Westerholm
Johtava telakkamestari
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika  Tiistai 27.11.2012 kello 19.00

Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat (sääntömääräiset asiat)

1 Kokouksen avaus
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
4 Valitaan kokoukselle sihteeri
5 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
6 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
7 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodeksi 2013
8 Valitaan satamakapteeni vuodeksi 2013
9 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi 2013–2014
10 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 2013
11 Päätetään, että rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä hoitamaan 
 voidaan valita johtokuntaan kuulumaton henkilö
12 Päätetään jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun  
 sekä vuosijäsenten ja ainaisjäsenten liittymismaksun suuruudesta.
13 Päätetään niistä mahdollisista toimikunnista, jotka johtokunta velvoitetaan  
 yhdistyksen sääntöjen 11 pykälän perusteella asettamaan
14 Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoituslehdistä
15 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja 
 korvauksista.
16 Päätetään Satamaohjesäännön hyväksymisestä
17 Käsitellään muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan  
 sellaisia asioita, joista mainitaan yhdistyslain 23 pykälässä, 
 mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu
18 Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!

KOKOUSKUTSU
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Jäsen- ja liittymismaksut: 

 Jäsenmaksu 70,00
 Liittymismaksu  600,00
 Ainaisjäsenmaksu     1.200,00
 Kannatusjäsenmaksu 200,00
         
Muut maksut jäävät sääntöjen mukaisesti uuden johtokunnan valmisteltaviksi ja 
keväällä 2013 pidettävän yhdistyskokouksen päätettäviksi.

Vapaaehtoinen kannatusmaksu ainaisjäsenille

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry:llä on satoja ainaisjä-
seniä sekä seitsemän kunniajäsentä.  He eivät ole velvollisia maksamaan vuosi-
maksua.  Laituri-, telakointi- yms. palveluista he maksavat kuten muutkin jäsenet.

Ainaisjäsenet (kunniajäsenistä puhumattakaan) ovat vuosimaksuvapautensa an-
sainneet olemalla jäseniä kerhossa 25 vuotta tai maksamalla kertaluonteisen ai-
naisjäsenmaksun.  Suurella osalla ainaisjäsenistä on aktiivinen veneily jäänyt jo 
vähemmälle, mutta he haluavat olla edelleen yhdistyksemme jäseniä monestakin 
syystä.  He ovat myös tietojensa ja kokemustensa ansiosta HVK:lle rikkaus ja mer-
kittävä voimavara.

Kaikista jäsenistä, myös ainaisjäsenistä, koituu HVK:lle jäsenkohtaisia kuluja.  Täl-
lainen on mm. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n liittomaksu (vuosimaksu), mikä on 
nykyisellään 12,50 euroa/jäsen. Maksu sisältää kuusi kertaa vuodessa ilmestyvän 
Nautic –lehden sekä tapaturmavakuutuksen.  Lisäksi kaikki jäsenet saavat luonnol-
lisesti myös HooVeeKoo –tiedotuslehden postin kantamana kotiin 4:sti joka vuosi.

Kerho tarjoaa ainaisjäsenille mahdollisuuden tukea yhdistyksen taloutta 12,50 
eurolla (tai muulla haluamallaan summalla, vaikkapa muutamalla kympillä) oman 
harkintansa mukaan.  Maksu on täysin vapaaehtoinen.  Tällainen vapaaehtoinen 
kannatusmaksu on käytössä veneily- ja muussakin yhdistystoiminnassa sangen 
yleisesti.

Kerho lähettää ainaisjäsenille maksuosoituksen tilitietoineen postitse.

Timo Wiiala
johtokunnan jäsen

MAKSUEHDOTUS VUODELLE 2013
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MUUTOKSIA SATAMAOHJESÄÄNTÖÖN
Yhdistyksen johtokunta on 1.8.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää 
yhdistyksen kokouksen hyväksyttäviksi seuraavat muutokset 29.3.2011 hyväksyt-
tyyn Satamaohjesääntöön:

Kohta 6:
Veneen omistajan tai haltijan on nosto- ja laskutilaisuuksissa oltava itse paikalla 
vastaamassa toimenpiteistä. Hän sopii nostosta nosturinkuljettajan kanssa.

Telakkamestarit ovat paikalla vain avustamassa.

HVK ei vastaa nostojen ja laskujen yhteydessä tapahtuneista vahingoista.

Ensimmäiseen kappaleeseen lisätyssä toisessa virkkeessä painotetaan veneen-
omistajan omaa vastuuta.

Kohta 7:
Veneillä on oltava vakuutus, joka sisältää vahinko- ja vastuuvakuutuksen.

Kuten ennenkin, nyt kuitenkin painokkaammin omana kohtanaan.

Kohta 8:
Vene on tarvittaessa telakoinnin ajaksi peitettävä siistillä yksivärisellä vihreällä suo-
japeitteellä siten, että tunnistetiedot (kohta 5) ovat näkyvissä. Veneen omistaja vas-
taa peitteen kunnosta koko telakointiajan.

Lisäyksenä peitteen väri eli vihreä. Sitä edellyttää Helsingin kaupunki tela-
kointialueen vuokranantajana. Käytännössä vanhoja erivärisiä mutta kun-
nollisia peitteitä ei tarvitse hukata. Riittää, kun hankkii pinnan naamiointiin 
halvan vihreän varastopeiton.

Kohta 15:
Mikäli veneen omistaja tai haltija laiminlyö veneen hoitoon ja ylläpitoon (laiturissa, 
telakalla, nostossa tai laskussa) liittyviä tehtäviä siten, että niistä joudutaan kerhon 
puolesta huolehtimaan, voi johtokunta määrätä seuraamusmaksun ja velvoittaa 
asianomaisen maksamaan toimista syntyvät kulut.

Tämä on uusi pykälä sääntöihin. Valitettavasti on sattunut sellaisia laimin-
lyöntejä, että toimihenkilöt ovat joutuneet käyttämään kohtuuttomasti aikaa 
ja jopa kerhon varoja tilanteiden selvittämiseksi.

  Timo Wiiala
  Sääntötyöryhmä, pj.
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SATAMAOHJESÄÄNTÖ   Johtokunnan esitys  
       01.08.2012

1.Tällä ohjesäännöllä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båt-
klubb HVK ry:n satama-, laituri- ja telakka-alueiden käyttöä koskevat ohjeet.

”Alueet” tarkoittavat Helsingin Rajasaarenpenkereen etelä- ja pohjoisrannalla ole-
via kiinteistöjä rakennuksineen, laitureineen ja välittömine vesialueineen.

Alueiden käyttöä koordinoivat satamakapteeni ja johtava telakkamestari.
Heidän antamiaan ohjeita tulee noudattaa kaikissa ko. asioissa.

2.Telakointikausi on 15. syyskuuta – 10. kesäkuuta välinen aika.

Veneilykausi on lipunnoston ja –laskun välinen aika (toukokuu-lokakuu).
Vene on siirrettävä talvisäilytykseen ennen venepaikan jäätymistä, kuitenkin vii-
meistään 31. joulukuuta.

Ns. puolivalmiita veneitä, joiden rakentamisen katsotaan ylittävän normaalit kun-
nostus- ja muutostyöt, ei saa telakoida.

3.Laituripaikasta, telakoinnista, sähköstä, jolla- ja autopaikasta sekä mahdollisista 
laiminlyönneistä perittävistä maksuista päätetään yhdistyksen kokouksessa.

4.Veneen saa telakoida vain telakkamestarin luvalla ja hänen osoittamaansa paik-
kaan.

5.Telakoitu vene on varustettava näkyvästi omistajan jäsennumerolla tai nimellä ja 
puhelinnumerolla.

6.Veneen omistajan tai haltijan on nosto- ja laskutilaisuuksissa oltava itse paikalla 
vastaamassa toimenpiteistä. Hän sopii nostosta nosturinkuljettajan kanssa.

Telakkamestarit ovat paikalla vain avustamassa.
 
Kerho ei vastaa nostojen ja laskujen yhteydessä tapahtuneista  vahingoista.
 
7. Veneillä on oltava vakuutus, joka sisältää vahinko- ja vastuuvakuutuksen.

8. Vene on tarvittaessa telakoinnin ajaksi peitettävä siistillä, yksivärisellä  vihreällä 
suojapeitteellä siten, että tunnistetiedot (kohta 5) ovat näkyvissä. Veneen omistaja 
vastaa peitteen kunnosta koko telakointiajan.
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9. Veneen telakoinnin ja peittämisen jälkeen sekä vesillelaskun jälkeen veneen 
ympäristö siivotaan kaikesta ylimääräisestä tavarasta. Merkityt telakointivälineet 
voidaan jättää telakointialueelle vuosikokouksen päättämää maksua vastaan.

Telakkapaikan haltijoiden on osallistuttava kevät- ja syystalkoisiin.
Laiminlyönnistä seuraa laiminlyöntimaksu.

10. Herkästi syttyvien ja palavien aineiden säilyttäminen veneiden läheisyydessä 
telakointialueella on kielletty. Nestekaasupullojen pois vientiä suositellaan talven 
ajaksi.

Sähkölämmittimien käyttö on kielletty.

11. Autolla ajo nostojen ja laskujen aikana telakointialueella on kielletty.

Autojen pysäköinti kerhon alueelle ilman P-tunnusta on kielletty. Luva t tomas ta 
pysäköinnistä laskutetaan, ja auto voidaan hinata pois. 

12. Trailereiden säilytys tyhjänä telakointialueella on sallittu vain siivous- ja pukki-
talkoiden välillä. Traileri on merkittävä kuten telakoitu vene (kohta 5).

13. Telakka-alueelle ei saa tuoda säilytykseen mitään ilman johtavan telakkames-
tarin lupaa. Luvatta paikalla oleva omaisuus toimitetaan pois veneen omistajan 
kustannuksella.

14. Jollan telakoinnista tulee suorittaa eri maksu, mikäli se vaatii ylimääräistä tilaa.

15. Mikäli veneen omistaja tai haltija laiminlyö veneen hoitoon ja ylläpitoon (laitu-
rissa, telakalla, nostossa tai laskussa) liittyviä tehtäviä siten, että niistä joudutaan 
kerhon puolesta huolehtimaan, voi johtokunta määrätä seuraamusmaksun ja vel-
voittaa asianomaisen maksamaan toimista syntyvät kulut.
 
16. Näiden sääntöjen ohella noudatetaan Helsingin kaupungin Liikuntaviraston ve-
nesatamasääntöjä.
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KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2012
Johtokunta
Antti Tamminen, kommodori Juha Tynell, satamakapteeni
Paula Laasonen  Mika Kouki
Pekka Lieppinen  Jorma Pilke
Seppo Mäkinen   Henrik Westerholm
Hannu Seppänen  Timo Wiiala

Erovuoroisia ovat puheenjohtajan ja satamakapteenin lisäksi alleviivatut johto-
kunnan jäsenet.

Johtokunnan sihteeri Eija Aronniemi

Rahastonhoitaja Mauri Väänänen

Tilintarkastaja  Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö  

Varatilintarkastaja Päivi Ojala (Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö)  
  
Julkaisutoimikunta Jorma Pilke, puheenjohtaja ja päätoimittaja
   Eija Aronniemi   
   Lauri Seppänen
   Tua Kyrklund-Tamminen
   Tiedotuslehden taitto: Erja Hyökki, Digiplast
  
Kahvilatoimikunta Rauni Liikanen, puheenjohtaja   
   Eira Lamminen   
  
Katsastustoimikunta Raimo Lamminen, puheenjohtaja 
   Eija Aronniemi, sihteeri
   Gustav Broman
   Jan Hedman   
   Mika Kansikas   
   Pertti Kansikas
   Jori Kosonen
   Hannu Seppänen    
   Antti Tamminen      
   Michael Waltzer
   Jari Vartiainen
   Jorma Viita    

Kiinteistötoimikunta Hannu Seppänen, puheenjohtaja 
   Gustav Broman
   Eero Liikanen 
   Juha Tynell
   Henrik Westerholm    
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Koulutus- ja venematkailutoimikunta
   Hannu Seppänen, puheenjohtaja
   Gustav Broman
   Jori Kosonen   
   Raimo Lamminen   
   Jorma Viita      
    
Nuorisotoimikunta Eeva-Leena Pokela, puheenjohtaja   
   Johanna Kahila
   Linda Strömberg
   Antti Tamminen   

Saari- ja kalastustoimikunta
   Mika Kouki, puheenjohtaja 
   Jukka Ilmarinen   
   Pekka Lieppinen
   Seppo Mäkinen    
   Hannu Seppänen, vt. puheenjohtaja 1.6. lukien
   Henrik Westerholm
   Timo Wiiala

Satamatoimikunta Juha Tynell, satamakapteeni
   Eija Aronniemi, satamasihteeri 
   Henrik Westerholm, johtava telakkamestari
   Pertti Kansikas, 1. telakkamestari 
   Pekka Marttila, 2. telakkamestari
   Harri Kinnunen, 3. telakkamestari 
   Mikko Palmu, 4. telakkamestari
   Markku Riekkinen, vartiointipäällikkö 

Sääntötyöryhmä Timo Wiiala, puheenjohtaja   
   Eija Aronniemi
   Pekka Lieppinen
   Seppo Mäkinen
   Jorma Pilke
   Antti Tamminen
   Juha Tynell

HVK 60 vuotta juhlatoimikunta
   Antti Tamminen, puheenjohtaja
   Eija Aronniemi
   Jorma Pilke
   Eeva-Leena Pokela
   Liisa Savunen
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto ja kahvila ovat kiinni talvikuukausina.

 
JOHTOKUNNALLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Johtokunnalle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa en-
nen johtokunnan kokousta johtokunnan sihteerille osoitettuna osoitteella

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
sihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
sähköposti:
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi

Aaltonen Joni
Arola  Mika
Avellan Essi
Budich Henrik
Fagerholm Wilhelm
Hongell Ritva
Hölsö Tomi-Petteri
Järvinen Tomi
Kantanen Harri
Kanerva Mikko
Karjalainen Jesse
Kivikkola Ari
Kivikkola Marianna
Kuusela Sanni
Kärki Jouko
Lahti Otto
Lappi Elina
Lindholm Lauri

Lindholm Max
Lindholm Merja
Linnainmaa Mika
Luomala Pekka
Muinonen Tiina
Nikander Rabbe
Palmu Sanna
Parviainen Tuomas
von Plato Wille
Ritala Kaj
Ryysy Rieti
Saresvuo Timo
Syrjälä Ari-Jaakko
Systä Päivi
Tuohimetsä Jyrki
Tuomainen Mika
Tuominen Risto
Vinnari Timo

TERVETULOA UUDET JÄSENET
Vuonna 2012 kerhoon liittyneet uudet jäsenet aakkosjärjestyksessä
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SATAMAN TURVALLISUUDESTA

Viikonloppuna 11-12.8 satamassamme kävi varkaita. Muutamaan veneeseen 
murtauduttiin ja irtaimistoa katosi. Varkaudet ovat tietysti hyvin ikäviä niille, joiden 
veneisiin varkaudet kohdistuvat. Samalla on todettava, että satamamme turvalli-
suustaso yleisesti ottaen on hyvä. Varkauksia ei ennen tätä ole sattunut vuosiin.
Tapauksen johdosta johtokunta asetti turvallisuustyöryhmän pohtimaan sataman 
turvallisuutta ja löytämään keinoja siihen, miten turvallisuutta satamassa voitaisiin 
parantaa.
Kyseisen yön vartijoiden toiminnassa ei ole ollut moitittavaa. He ovat hoitaneet 
tehtävänsä annettujen ohjeiden mukaisesti ja muutenkin huolellisesti. Työryhmä 
pohti myös onko vartioinnin ohjesääntöä syytä muuttaa tapahtuneen johdosta. Työ-
ryhmä päätyi toteamaan, että ohjeet ja säännöt ovat riittävät. On tärkeätä, että 
sääntöjä noudatetaan ja vartija liikkuu ulkona riittävän usein. Näkyvä vartiointi on 
varkauksien paras ennaltaehkäisy.
Lisäksi työryhmä otti tehtäväkseen teknisen turvallisuuden kehittämisen. Kerho ti-
laa konsulttityönä suunnitelman kameravalvonnasta ja valaistuksen parantamises-
ta. Suunnitelman perusteella otetaan tarjouspyynnöt toimittajilta. Tavoite on, että 
veneilykaudella 2013 satamassa on kameravalvonta.
Vaikka kerho pyrkii ennaltaehkäisemään varkaudet järjestämällä vartioinnin ja 
hankkimalla teknisiä valvontalaitteita, ei kerho koskaan vastaa varkaustapausten 
vahingoista jäsenille. Muistutamme siis riittävästä vakuutusturvasta sekä harkin-
nan mukaan venekohtaisista hälytys ja lukituslaitteista.

Henrik Westerholm
Turvallisuustyöryhmä, puheenjohtaja

Aina keväisin uponnut ponttonlaituri siirrettiin pois lokakuussa Liikuntaviraston toimesta.
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Hästö oli selvinnyt talvesta ilman suurempia vaurioita, eikä Tapanin ja Hannun – 
myrskyissä pahemmin suurempia vahinkoja tullut. Ja keväällä taas ensimmäiset 
”saarelaiset” keräsivät rannoilta suurimmat myrskyjen tuomat roskat. 

Purjehduskauden aloittava perinteinen siivoustalkoopäivä oli aurinkoinen, mistä 
syystä saareen saapuikin ennätysmäärä jäseniä veneineen.  Ei siinä montaa tuntia 
isolla joukolla mennyt kun saari oli puhdas ja valmis uuteen kauteen.  Myös man-
tereelle tuodut halot haettiin saareen pikkuveneillä ja pinottiin grilleille ja saunan 
viereen. Sitten olikin aika juoda talkookahvit sekä nauttia saaren isännän Mikan 
lupaamista ”sidukoista” ja grillimakkaroista.  Makkarat tosin uhkasivat loppua kes-
ken (suuri osanottajamäärä oli yllätys), mutta onneksi s/y NaMi toi täydennystä.

Mutta ei se urakka vielä siihen loppunut: saareen oli ”kalastajien” toivomukses-
ta Mika kuljettanut verkkovajan rakentamiseen tarvittavan ”talopaketin” (eli kasa 
lautaa ja harkkoja yms). Vajan  perustustyöt aloitettiin vielä lauantaina - ja työtä 
jatkettiin erilaisissa kokoonpanoissa pitkin kesää.  Syksyllä tuo verkkovaja oli sitten 
lokakuussa oven lukkoa vaille valmis.

Mantereelle hankittiin 600 litran roska-astia ja omalla avaimella – naapurin kanssa 
yhteinen roskis osoittautui liian pieneksi, se tuntui aina olevan täynnä!

HÄSTÖN  KESÄ  
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Saarelle vahvistetun uuden saariohjesäännön tulkinnassa on esiintynyt vielä toi-
vomisen varaa – ei oikein tunnu menevän perille se, että saareen ei tulisi jättää 
venettä ilman kipparia kauppareissua pidemmäksi ajaksi! Ei kai auta kuin pyrkiä 
tehostamaan tiedotusta asiasta.

Juhannusta juhlittiin vanhan tutun kaavan mukaisesti, eli lettuja paistettiin, kokkoa 
ihasteltiin ja laulettiin tunnelmaan sopivia lauluja. Ja Kaijan toimiessa kuoronjohta-
jana harjoiteltiin tulevia kuorosotia varten – ehkäpä harjoituksia vielä tulevanakin 
juhannuksena.

Saaren käyttöaste kärsi sateisesta ja tuulisesta kesästä – alustavan laskelman 
mukaan saaressa oli lokakuun loppuun mennessä käynyt 470 venekuntaa.  Tosin 
joidenkin osalta kausi ei ole vielä loppunut, vaikkakin  ”virallinen” veneilykausi on 
jo saatu päätökseen lipunlaskuineen. 

Hästö oli jälleen kerran Köydet Irti – veneilytapahtuman isäntänä elokuun toise-
na viikonloppuna (11.8.). Osanottajamäärä jäi hyvin pieneksi, sillä retkikohteena 
olleen Rönnskärin majakan vuoksi tapahtumaan tuli ilmoittautua jo heinäkuun lop-
puun mennessä.  Virallisesti kilpailuun osallistui vain kolme venekuntaa. Mutta gril-
limakkaraa ja lettuja oli tarjolla kaikille saaressa oleville!

Syksyn nyyttärit saatiin vietetyksi, minkä jälkeen kalastajat kokoontuivat viettä-
mään perinteistä kalaviikkoa. Ahti tosin on tänä syksynä ollut melko kitsaalla päällä 
mitä tulee saaliin määrään. 

Jälleen kerran tuli kesälomapurjehduksen päätteeksi todetuksi, että on meillä ihana 
retkisaari: viikon veneessämme mukana olleet Vera ja Roope tosin ensin pettyivät 
kun ei mentykään merimatkalle, mutta kun sateessa oli tuo pakollinen merimatka 
tehty Porkkalan kaupalle jätskille, niin sen jälkeen ”haaveiltiin” pikkukaloja Hästön 
laitureilla.  Ja hieman yli 10 –asteinen merivesi ei uintia haitannut!  

Eritysikiitokset saaren isännälle Mikalle, hänen varamiehelleen Hannulle ja muille 
toimikunnan jäsenille saaren hyvästä hoidosta.  Kiitokset myös kaikille kesän tal-
koissa mukana olleille heidän kauden aikana tekemästään työpanoksesta saaren 
hyväksi.

Ensi kesää odotellessa

  Eija Aronniemi  (”SiniSimppu”)
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ALUSTAVA ALKUVUODEN RIENTOLISTA 2013

Tammikuu
Ti 8 18.00 Johtokunnan järjestäytymiskokous
 19-21  Boot 2013, Düsseldorff´in venenäyttely

Helmikuu
Ti 5 18.00 Johtokunnan kokous
 9-17  Vene13Båt, Helsingin Venemessut
Pe 15  Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen jättöpäivä
   (kaikki laituripaikkaa tarvitsevat jäsenet)

Maaliskuu
 2-10  Allt för sjön, Tukholman venenäyttely
Ti 5 18.00 Johtokunnan kokous
Su 10 12.00 Purjehduskauden 2013 vartiovuorolista
   kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
   merkintöjä varten 
Ti 12 18.00 Toimihenkilötapaaminen
La 23 10.00 Nuorten kevätretki (esim. Heureka)

Huhtikuu
Ti 9 18.00 Johtokunnan kokous
Ti 16 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus
Su 21 21.00 Jäsenvartiointi alkaa  
Ti 23 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 23 19.00 Yhdistyksen kokous
To 25 19.00 Katsastajien yhteispalaveri

Toukokuu
Ke 1 12.00 LIPUN NOSTO
La 4 08.00  Veneiden 1. yhteislasku * 
Ti 7 19.00 Johtokunnan kokous
To 16 17.30  Katsastusilta
La 18 08.00 Veneiden 2. yhteislasku *
To 23 17.30 Katsastusilta
La  25 10.00  Siivoustalkoot Hästöuddenissa 
To 30 17.30 Katsastusilta
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Kesäkuu
Ma 3 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla 
   (pakollinen kaikille niille jäsenille, joilla on vene ollut  
   telakoituna kerhon alueilla)
Ti  4 19.00 Johtokunnan kokous
To  6 17.30 > Katsastusilta
To 13 17.30 > Katsastusilta
Pe-su 14-16  Eskaaderiretki Tallinnaan
Pe-su 21-23  Juhannus Hästöuddenissa 
To 27 17.30 > Katsastusilta (viimeinen)

Heinäkuu  Toimisto kiinni

MERKITKÄÄ JO KALENTEREIHIN:

HVK 60 VUOTTA
6.9.2013 RAVINTOLA MESTARITALLISSA

LISÄTIETOJA HETI VUODEN ALUSSA 
HOOVEEKOO –TIEDOTUSLEHDESSÄ 1/2013 JA NETISSÄ!

HVK:n lipunlasku 21.10.2012. Paikalla yhteensä kommodorin, lipunlaskijoiden ja kuvaajan 
lisäksi "kourallinen" jäseniä. 
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KÖYDET IRTI 2012  -  VENEILYTAPAHTUMA  HÄSTÖSSÄ 11.8.
Kerhomme osallistui 6. kerran SPV:n järjestämään valtakunnalliseen Köydet irti  
-veneilytapahtumaan, tällä kertaa aivan yksin syystä, että tapahtuman retkikohtee-
na olleeseen Rönnskärin majakkaan tuli ilmoittautua heinäkuun loppuun mennes-
sä, majakka kun sijaitsi sotilaskohteella.

Lauantaina 11.8. sää oli erittäin suotuisa, aurinko paistoi siniseltä taivaalta ja me-
rikin oli rauhallinen.  Varsinaiseen kilpailuun lähti retkisaarestamme vain 3 vene-
kuntaa (Antti  ja Anneli  Naski  ”Kristinallaan”, Markku  Riekkinen ja Liisa Savunen  
”Wellamolla” ja Henrik Westerholm ”Lina II –veneellään). Rönnskäriin matkasivat 
turisteina kilpailutapahtumaan osallistuneiden veneissä  myös  Paula Laasonen, 
Aulis Pesonen ja Jere sekä Hannu Seppänen.  ”Ohtan” kipparisto Klasu Salkola ja 
Satu sekä kilpailun ”päätuomari” Hannele Naatula olivat paikan päällä Rönnskä-
rissä ottamassa veneitä vastaan.  Saareen jäivät huoltohenkilöt Rauni ja Eija sekä 
seuran kommodori Antti Tamminen.  Muut venekunnat eivät valitettavasti voineet  
varsinaiseen kilpailuun osallistua joko siksi, että nimet eivät olleet ennakkoilmoit-
tautuneiden listalla tai että olivat muuten vaan ns. jäävejä. Vahinko, sillä moni saa-
ressa olijoista olisi mielellään majakkasaareen lähtenyt tutustumaan. Rönnskärissä 
ratkottiin myös Klasu Salkolan laatima kirjallinen tehtävä.

Liiton laatimat kirjalliset tehtävät sekä maatehtävät (heittoliinan harjoittelu ja pa-
kolliset solmut) tehtiin saaressa.  Ja makkaroita ja lettuja riitti kaikille halukkaille, 
vaikka ei olisi varsinaiseen tapahtumaan osallistunutkaan.

Mitalit kuitenkin tällä kertaa saatiin oman kerhon jäsenille, se on pääasia näin 
olympiavuonna, eli kultaa ”Kristinalle”, hopeaa ”Wellamolle” ja pronssia 
”Lina II:lle”. Onnittelut kaikille vielä näin jälkikäteen.

VOLVO PENTA-VENERETKIKILPAILU
Taas on se aika vuodesta, jolloin tulisi täyttää Volvo Penta – kilpailulomake ja pu-
dottaa se kerhon postilaatikkoon marraskuun loppuun mennessä. Kuudes Volvo 
– ruori on edelleenkin hakusessa, nyt on vihoviimeinen hetki saada kunnolliset pis-
teet, jos aiomme tuon 6. ruorin saada kerhorakennuksen seinälle! Tai sitten pitää 
nopeasti kerätä 2 ruoria ennen kuin tulee 70 –vuotisjuhlallisuudet vuonna 2023! 
Tässä on huomattu, että jopa vuosikymmenet lipuvat melkoisella vauhdilla – eihän 
siitä kauaa ole kun saatiin uudella lippumerkillä varustettu lippu ja juhlittiin sen nau-
laamista ja kerhon 50 –vuotisdjuhlia!

Lomakkeita on saatavilla kerhorakennuksen tiskillä.

Syysterveisin
Eija Aronniemi  
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HVK:n pikkujoulu 24.11.2012
Kuuntele, tiukuja voit kuulla

Joulu on jo porraspuulla
Sytytä kynttilä, hiljenny tovi

Avaa joululle ovi

Ensin kuitenkin juhlitaan riehakasta pikkujoulua HVK:lla!

Saavu paikalle klo 19.00
Tuo tullessasi pieni paketti, 

jotta voit viedä mennessäsi pienen paketin...
(ota taskurahaa mukaan)

Tanssilattialla voit laittaa jalalla koreasti 
Ilpo Havu-kvartetin tahdissa

Tervetuloa!
Lysti maksaa 35 €/henkilö. 

Sitovat varaukset viimeistään 19.11. mennessä:
Eija Aronniemi 050 505 3643

sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
eija.aronniemi@kotiportti.fi



HUOM!
KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN
VENEELLEEN VUONNA 2012, TÄYTTÄVÄT

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

oremuniretsikeRiminneeneV

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana syyskokouk-
sen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten sunnuntaina 10.3. 
2013 klo 12.00 alkaen. Tule varaamaan vartiovuorosi ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon 
Sinulle sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2013. Varaus voidaan tehdä palauttamalla
lomake satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla
satama@humallahdenvenekerho.fi  Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä
tapauksessa, että muutoksia edellisvuoteen ei ole.
Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 3.5.2013 mennessä ennen veneiden 1. 
yhteislaskua.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ennen kuin tuot veneen laituriin käy satamatoimistossa hakemassa veneprikkasi ja varmista-
massa oikea venepaikkasi.

HUOM!

HUOM!
KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN
VENEELLEEN VUONNA 2012, TÄYTTÄVÄT

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

oremuniretsikeRiminneeneV

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana syyskokouk-
sen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten sunnuntaina 10.3. 
2013 klo 12.00 alkaen. Tule varaamaan vartiovuorosi ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon 
Sinulle sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2013. Varaus voidaan tehdä palauttamalla
lomake satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla
satama@humallahdenvenekerho.fi  Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä
tapauksessa, että muutoksia edellisvuoteen ei ole.
Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 3.5.2013 mennessä ennen veneiden 1. 
yhteislaskua.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Ennen kuin tuot veneen laituriin käy satamatoimistossa hakemassa veneprikkasi ja varmista-
massa oikea venepaikkasi.

HUOM! KAIKKI JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN 
VENEELLEEN 2013, TÄYTTÄVÄT LAITURIPAIKKAVARAUS-
LOMAKKEEN


