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HÄTÄMERKINANTOHARJOITUS

Helsingin Meripelastusyhdistys ja Espoon 
Meripelastajat järjestävät yhdessä hä-
tämerkinantoharjoituksen Helsingin Laa-
jasalossa lauantaina 9.3.2013 kello 11 - 15 

Jollet tiedä, miltä tuntuu ampua hätära-
ketti, niin nyt on hyvä tilaisuus tulla har-
joittelemaan turvallisesti hätärakettien, 
soihtujen ja savujen laukaisua luvalli-
sesti ja valvotuissa olosuhteissa. 
Välineet: punaiset hätäraketit, punaiset 
käsisoihdut, oranssit merkkisavut, valo-
pistoolin punaiset ammukset ja kynära-
ketit.

Ikäraja harjoitukseen osallistumiselle 
on 18 vuotta.

Osallistumismaksu on meripelastus-
seurojen jäsenille maksuton ja muille 
30 €/perhe. Paikan päällä voi myös liit-
tyä jäseneksi (jäsenmaksu 30 €/vuosi).

Ilmoittautumisohjeet  www.hmpy.fi
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KOMMODORIN PUHEENVUORO

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun kerhomme perustettiin vuon-
na 1953. Tällöin joukko helsinkiläisiä, pääosin töölööläisiä veneilijöitä, päättivät 
kerhon perustamisesta. He olivat jo pidempään pitäneet veneitään Humallahden 
rannalla. Vuodet ovat tuoneet paljon uutta ja kerhon jäsenmäärä on jo pitkään py-
sytellyt yli kuudessasadassa ja veneetkin päälle kahdensadan, paikkojen mukaan. 
Syksyllä kokoonnumme sitten juhlimaan merkkipäivää.

Saarisääntöön on ehdotettu muutoksia. Nykyinen sääntö sallii vain jollien säilyt-
tämisen saaressa. Jollalla tarkoitetaan nykyisessä säännössä venettä, jota ei ko-
konsa puolesta tarvitse rekisteröidä. Ehdotettu on joko kaikenlaisten kalaveneiden 
tai ainoastaan kerhon omistamien veneiden säilyttäminen saaressa. Joitain rajoi-
tuksia joka tapauksessa tarvitaan, koska saaren kapasiteetti on rajoitettu eikä ker-
hon retkikohteen pitäminen kotisatamana ole tarkoituksenmukaista. Ehdotettu on 
myös, että retkikohdetta saa käyttää vain kerhon jäsenet kerhoon rekisteröidyillä 
veneillä. Näin jäsen voisi voi tuoda vieraita vain omalla veneellään. Toivon, että 
mietitte näitä asioita ja tulette kevätkokoukseen 23. huhtikuuta päättämään sään-
nöistä.

Aloitin vuoden venenäyttelyt Düsseldorfissa. Uutta oli lähinnä tekniikkapuolel-
la, ja mm. sähköveneissä. Niissä tulppa on kuitenkin vielä akkujen hinnoissa ja 
latauksessa. Muuten veneissä suuntaus ”laituriveneisiin” jatkuu, toisin sanoen 
niiden pystykeulilla on vaikea rantautua meidän saaristossamme. Düsseldorfin 
venenäyttely oli kaikenkaikkiaan myönteinen kokemus ja hyvä vaihtoehto Allt för 
sjönille Tukholmassa.

Hyvää alkavaa veneilykautta!

  Antti Tamminen
  kommodori
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Makupaloja Mälarenilta

Lyhyiden välimatkojen ja lukuisten nähtävyyksien Mälaren houkutti 
suuntaamaan Eddan keulan taas kohti länttä kesällä 2012. 

Tässä muutama makupala matkan varrelta. 

Strängnäsin tuomiokirkon torni näkyy kauas järvelle. Pienen kaupungin suloisissa punamul-
latuissa 1600–1700-lukujen puutaloissa on puoteja ja kahviloita. Pihoilla ja puistoissa tuok-
suvat ruusut, jasmiinit ja hajuherneet. 

Ekerön kunnan Tappström on arkkitehti 
Ralph Erskinen visio nykyaikaisesta ”Poh-
jolan Venetsiasta”. Lähiön vieraslaituri 
kapeassa kanavassa on asukkaiden suo-
sima iltakävelykohde. 
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Strängnäsin vierassatamassa on useimmiten tungosta. Mutta kun sinne pääsee, on saman 
tien kaupungin keskustassa ja pääsee heti seikkailemaan mutkitteleville mukulakivikaduille. 

Ekebyhov, Euroopan suurin puulinna, oli 1700-luvulla yksi monista valtakunnanamiraali Carl 
Gustaf Wrangelin kesäasunnoista. Nyt se toimii kongressihotellina ja konserttipaikkana. 
Tänne on Tappströmin satamasta mukava kävelymatka kauniin pyökkimetsän läpi. Useilla 
Mälarenin rantojen linnoilla, kuten Skoklosterilla ja Sundbyholmilla, on omat vierassatamat, 
joissa voi yöpyä, toisissa sallitaan vain muutaman tunnin piipahdus linnan laiturissa.
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Ali mennään vaikkei ensikatsomalta uskoisi. Useimmat Mälarenin sillat ovat 10–15 metriä 
korkeita, matalammat avataan kerran tai kahdesti tunnissa. 

Lisätietoa: www.malaren.com, www.malarslott.se, www.svenskagasthamnar.se

Helena ja Jorma Pilke
s/y Edda

Västeråsin hotellitarjontaa. Tämän nimi on Ooops Hotell ja se kelluu miltei venereitin var-
rella. Itse kaupungissa olisi voinut asua myös puussa, mutta me valitsimme vierassataman, 
josta on noin kilometrin matka keskustaan. Ainakin entisen Asean tehtaan tiloihin sijoitetut 
taidemuseo ja lääninmuseo kannattaa katsastaa, samoin tuomiokirkko ja vanhakaupunki. 
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HVK:n neljän hengen ryhmä tutustui Düsseldorfissa kahden päivän ajan tämän 
kevään suurimpaan venenäyttelyyn. Veneitä ja varusteita oli runsaasti esillä 17 
hallissa. Tosin joissakin halleissa oli seinillä peitettyjä tyhjiä alueita jotka kertoivat 
hiukan talouden nykytilasta. Suomalaisia veneitä oli myös esillä, toivotaan, että 
myyntiponnistelut tuovat työtä omille valmistajillemme. Tässä Hannu ja Ari ihmette-
levät Monte Fino telakan 85 jalkaisen huvialuksen kokoa suurten huvialusten hal-
lissa. ( Ryhmän jäsenet: Ari ja Ismo Aronniemi, Hannu Seppänen ja Jorma Pilke ) 

 

Düsseldorfin venenäyttely

Kuva Jorma Pilke
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JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VASTUUALUEET 2013

Tamminen Antti
hallinto, yhteydet kaupun-
gin eri virastoihin yksin 
tai yhdessä rahastonhoi-
tajan kanssa, järjestö- ja 
katsastustoiminta, vene-
matkailu- ja nuorisotoi-
minta, julkaisutoiminta ja 
Helvene

Laasonen Paula
taloushallinto

Lieppinen Pekka
jäsen- ja varainhankinta

Mäkinen Seppo
ympäristöasiat ja HVK –
Roope-satama

René Ollberg
retkisaaren kunnossapito

Mikko Palmu
kotisataman kiinteistön 
tekniikka

Seppänen Hannu
Hästön retkisatama, 
kiinteistö (kotisatama) ja 
koulutus

Tynell Juha
satama (kotisatama)

 

Westerholm Henrik
telakointi ja 
jäsenvartiointi 

Wiiala Timo
juridinen asiantuntija 
ja puheenjohtajan vara-
mies (varakommodori) 

   
Aronniemi Eija
yhdistyssihteeri
hallinto, jäsen- ja 
venerekisterien ylläpito, 
kahvila- ja kilpailutoiminta 
(Volvo Penta -veneretkeily-
kilpailu) sekä kiinteistön 
juhlatilan vuokraus

Sekä

Mauri Väänänen
yhdistyksen 
rahastonhoitaja
yhdistyksen talousarvio, 
tilinpäätös ja osto-
reskontra
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MAKSUT VUODELLE 2013
           
Jäsen- ja liittymismaksut: 

  Jäsenmaksu    70,00
  Liittymismaksu   700,00
  Ainaisjäsenmaksu       1.200,00
  Kannatusjäsenmaksu 200,00
         
Muut maksut jäävät PRH:ssa 5.5.2011 rekisteröityjen sääntöjen mukaisesti 
uuden johtokunnan valmisteltaviksi ja keväällä 2013 pidettävän 
yhdistyskokouksen päätettäviksi.

TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto ja kahvila ovat kiinni talvikuukausina.Toimisto on kiinni talvikuukausina.  

Toimisto on jälleen auki
huhtikuussa torstaina 25.4. kello 17.30 – 19.00
touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 
(pois lukien helatorstai  9.5. ja juhannuksen aatonaatto 20.6.)

Heinäkuussa toimisto on kiinni, mutta toimihenkilöt tavoittaa joko puhelimitse tai 
sähköpostilla.

Elo- ja syyskuun toimiston aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin.

KAHVILAN AUKIOLOAJAT

Kahvila on kiinni talvikuukausina, mutta on jälleen auki toimistoiltoina ja 
katsastusiltoina.
 

JOHTOKUNNALLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Johtokunnalle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa 
ennen johtokunnan kokousta johtokunnan sihteerille osoitettuna osoitteella

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
sihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
sähköposti: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2013
Johtokunta
Antti Tamminen   kommodori   0400 454 924
Paula Laasonen      040 733 7909
Pekka Lieppinen      050 502 2100
Seppo Mäkinen       0500 464 576
René Ollberg       040 838 7629
Mikko Palmu       0400 318 003
Hannu Seppänen      050 552 1501
Juha Tynell   satamakapteeni   050 585 9012
Henrik Westerholm      040 550 4766
Timo Wiiala   varakommodori   0400 476 726
Lisäksi Eija Aronniemi  johtokunnan sihteeri  050 505 3643
Mauri Väänänen  rahastonhoitaja   040 581 1721
Tilintarkastaja  
Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö    0500 152 568
varalla 
erikseen nimettävä henkilö Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisöstä 0500 152 568 
Satamatoimikunta 
Juha Tynell   satamakapteeni   050 585 9012
Eija Aronniemi   satamasihteeri   050 505 3643
Henrik Westerholm  johtava telakkamestari  040 550 4766
Pertti Kansikas   telakkamestari   040 509 5852
Pekka Marttila   telakkamestari   040 738 2595
Harri Kinnunen   telakkamestari   040 570 6699
Mikko Palmu   telakkamestari   0400 318 003
Otto Lahti   telakkamestari   040 181 8333
Markku Riekkinen  vartiointipäällikkö  045 800 2248    
Kiinteistötoimikunta 
Hannu Seppänen  puheenjohtaja   050 552 1501
Gustav Broman       0500 800 040
René Ollberg       040 838 7629
Mikko Palmu       0400 318 003
Eero Liikanen       0400 386 408
Juha Tynell       050 585 9012
Henrik Westerholm      040 550 4766
Eija Aronniemi   juhlatilan vuokraus  050 505 3643
Rauni Liikanen   kahvila    050 438 2299
Eira Lamminen       040 320 3460 
Saari- ja kalastustoimikunta 
Hannu Seppänen  puheenjohtaja   050 552 1501
Jukka Ilmarinen       050 465 5265
Seppo Mäkinen   kalastusvastaava  0500 464576
René Ollberg       040 838 7629
Henrik Westerholm       040 550 4766
Timo Wiiala       0400 476 726
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Julkaisutoimikunta 
Antti Tamminen    puheenjohtaja   0400 454 294
Eija Aronniemi   toimituksen sihteeri  050 505 3643
Ari-Matti Helkapalo      050 302 9050
Tua Kyrklund-Tamminen     045 112 5270
Lauri Seppänen       050 540 0321
sekä
Jorma Pilke   päätoimittaja HooVeeKoo 1/2013  0400 492 241
Erja Hyökki, Digiplast   (HooVeeKoo -lehden taitto)
Katsastustoimikunta 
Raimo Lamminen   puheenjohtaja   0400 205 006
Eija Aronniemi   sihteeri    050 505 3643
Gustav Broman       0500 800 040
Jan Hedman       040 709 5718
Mika Kansikas       040 506 9641
Pertti Kansikas       040 509 5852
Jori Kosonen       050 518 4790
Hannu Seppänen      050 552 1501
Antti Tamminen       0400 454 924
Michael Waltzer       050 332 6083
Jari Vartiainen       050 304 8662
Jorma Viita       040 070 2520
Ville Wiro       040 754 5275   
Koulutus- ja venematkailutoimikunta
Hannu Seppänen  puheenjohtaja   050 5521 501
Gustav Broman   koulutus   0500 800 040
Jori Kosonen   koulutus   050  5184790
Raimo Lamminen  venematkailu   0400 205 006
Jorma Viita   venematkailu   040 070 2520
Klaus Salkola   koulutus ja venematkailu 0400 385 530
René Ollberg    nuoriso    040 838 7629 
Sääntötyöryhmä 
Timo Wiiala   puheenjohtaja   0400 476 726 
Eija Aronniemi       050 505 3643
Pekka Lieppinen      050 502 2100
Seppo Mäkinen       0500 464 576
Juha Tynell       050 585 9012
Henrik Westerholm
HVK 60 –VUOTTA juhlatoimikunta
Antti Tamminen   puheenjohtaja   0400 454 924
Jorma Pilke       0400 492 241
Liisa Savunen       040 556 1102
Eeva-Leena Pokela  asiantuntija   050 384 3478
Ansiomerkkitoimikunta 
Raimo Lamminen  puheenjohtaja   0400 205 006
Eija Aronniemi       050 505 3643
Rauni Liikanen       050 438 2299
Juha Tynell       050 585 9012
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SATAMASIHTEERIN PALSTA

Vanhoja kerholehtiä selatessani huomasin, että ”aikojen alussa” HooVeeKoo –tie-
dotuslehdessä on ollut satamasihteerin palsta – lähinnä on muistutettu jäsenistöä 
kaikesta sellaisesta tiedosta, mitä välttämättä ei satamakapteenin palstalla ole ollut.

Totesin tämän varsin hyväksi ideaksi, ja kun satamakapteeni Juha Tynell suhtautui 
asiaan positiivisesti, niin olen kerännyt muistivihkoon joitakin toimiston kannalta 
tärkeitä asioita:

• laituripaikkavaraukset tulee tehdä 15.2. mennessä
•  mikäli vene vaihtuu suurempaan, tulee asiasta keskustella 
 satamakapteenin kanssa
•  laituripaikkahakemuksessa  sitoudutaan kahteen vartiovuoroon purjehdus-
 kauden aikana (ja kevätkokouksen päättämän vartiovuoron laiminlyöntimaksun
  uhalla)
•  vartiovuorolista vartiovuorojen varaamista varten on kerhorakennuksessa 
 maaliskuun 2. sunnuntaina eli, 10.3., kello 12.00 lähtien
•  jos jäsen ei halua SPV:n julkaisemaa Nautic –lehteä, tulee siitä ilmoittaa 
 yhdistyksen sihteerille
•  mikäli jäsen haluaa palauttaa kerhon avaimen (esim. kerhosta eroamisen 
 vuoksi) tulee se palauttaa kerhorakennuksen postilaatikkoon tai tuoda henkilö-
 kohtaisesti satamatoimistoon  silloin kun toimisto on auki (toukokuusta lähtien)  
 – ei siis postin välityksellä
•  kerhon kevät- ja syyspukkitalkoot (siivoustalkoot) ovat pakollisia kaikille joilla   
 vene on ollut tai tulee olemaan kerhon alueilla ja joiden telakointivälineet   
 säilytetään kerhon alueilla.
•  käykää ihmeessä katsomassa venettänne talvikuukausien aikana ja 
 harjaamassa satanut lumi pois pressujen päältä
•  telakkapaikkavaraus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 
 30.4. mennessä (siis ennen Vappua)  

 Samana päivänä pukkitalkoiden yhteydessä voidaan myös järjestää muita 
 talkoita – kaikkien ei tarvitse välttämättä ”häärätä” telakointivälineiden 
 kimpussa. Tästä lisää seuraavassa kerholehdessä.

Ja muistaahan jokainen, että kerhon avaimia ei luovuteta vieraille eikä  
kerhorakennukseen päästetä tuntemattomia henkilöitä.  

   Eija Aronniemi
   puh. 050 505 3643
   sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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TELAKKAMESTARI TIEDOTTAA

TELAKKATOIMINTA KEHITTYY
Telakointi
Ensi keväänä ensimmäiseen yhteislaskuun on tilattu vielä iso mobiili-nosturi, mutta 
toiseen yhteislaskuun tulee kuorma-autoalustainen HIAB – nosturi.  Tämän takia 
on tärkeää, että isoimmat veneet (yli 8 tonnia painavat) lasketaan ensimmäisessä 
laskussa.  Muutoksen tarkoituksena on sujuvoittaa yhteislaskuja ja –nostoja sekä 
alentaa kustannuksia.  Jos yhteislasku HIAB –nosturilla osoittautuu hyväksi ratkai-
suksi, niin kaikki yhteislaskut ja – nostot tullaan tulevaisuudessa tekemään sellai-
sella.

Ylimääräinen tavara telakointialueella
Lisäksi muistuttaisin siitä, että telakka-alueelta lähtee kaikki ylimääräinen tavara 
(mukaan lukien vanha junavaunu ja sen ympäristössä olevat tavarat) kaatopaikalle 
kevään pukkitalkoiden (siivoustalkoiden) yhteydessä.  Jos jotakin tavaraa halutaan 
talteen, niin ne on vietävä pois telakka-alueelta ennen talkoita.

Näistä asioista ja muista veneiden laskuun liittyvistä asioista tiedotetaan lisää seu-
raavassa HooVeeKoo – tiedotuslehdessä.

  Henrik ”Henkka” Westerholm
  johtava telakkamestari.

HUOM! Akkujenkeräyslaatikkoon ei saa heittää moottorin öljysuodattimia.  
Niille on oma astia.
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VHF -KURSSIKYSELY
Onko HVK:n jäsenillä kiinnostusta HVK:n koulutustoimikunnan järjestämälle 
VHF - kurssille maaliskuun lopussa tai huhtikuussa?

kurssi ja tentti pidetään  päivän kestävlää kurssilla (lauantai) tarkempi kurssiajan-
kohta ja hinta ilmoitetaan venemessujen jälkeen  kurssista kiinnostuneille joko pu-
helimitse tai sähköpostilla.  Ilmoitus tulee myös www.sivulle.

Lisätiedot ja kyselyt

Hannu Seppänen
puh. 050 5521501
hannu.seppänen@kotiportti.fi

CEVNI -KURSSI  HVK:lla 17.3.2013 
HVK järjestää kerhorakennuksessaan (Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki) CEV-
NI –kurssin ja tentin sunnuntaina 17.3.2013 kello 10-16. Kouluttajana on Hannu 
Seppäsen lisäksi Veli-Veikko Niskanen SPV:n Koulutustoiminnosta.

CEVNI –kurssin tavoitteena on omaksua Euroopan sisävesisäännöstö, joka on 
edellytyksenä oikeudelle veneillä sisävesillä Euroopan maissa, joiden sisävesi-
säännöstö perustuu CEVNIin.  Kurssi on Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi/
Merenkulku) hyväksymä.  CEVNI –todistus myönnetään hyväksytysti läpäistystä 
kokeesta, ja se oikeuttaa sisävesipätevyyttä  osoittavaa  ”I” (intèrieure) merkintään 
kansainvälisessä huviveneenkuljettajakirjassa.

Kurssin hinta on 50 euroa, mikä sisältää kurssimateriaalin, tentin ja todistuksen 
(sekä aamukahvin sunnuntaiaamuna). Kurssimaksun maksamisesta tulee sopia 
järjestäjien kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Kurssimateriaali pyritään toimittamaan kurssille ilmoittautuneille etukäteen, kuiten-
kin viimeistään lauantaina 16.3., jolloin HVK:lla pidetään matkaveneilyn valmen-
nustilaisuus. 

Sitovat Ilmoittautumiset viimeistään  5.3.2013 mennessä 

  Hannu Seppänen   
  puh. 050 55 21 501
  hannu.seppanen@kotiportti.fi
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MATKAVENEILYN VALMENNUSTILAISUUS 2013
Matkamoottoriveneilijöiden yhdistys Marinerit ry järjestää yhteistyössä Hu-
mallahden venekerhon kanssa matkaveneilijöiden valmennuskurssin. Kurs-
si pidetään HVK:n kerhorakennuksessa lauantaina 16.3.2013 kello 12-18.

Valmennustilaisuuden tavoitteena on antaa mm. eskaadereihin osallistuville tie-
toja ja virikkeitä pitkän venematkan suorittamiseksi. Esityksissä ja keskusteluissa 
käsitellään aiheita, joita pääosin ei muilla kursseilla opeteta. Siellä siis ei opeta 
esimerkiksi navigointia eikä veneen käsittelyä. Paljon painoa annetaan sen sijaan 
matkan suorittamien taktiikalle, psyykkisille seikoille ja sille, miten vene ja miehistö 
pitää valmistella ja varustaa pitkää matkaa varten. Esimerkkimatkana käytetään 
matkaa Suomesta Tanskaan.

Tilaisuus on nimensä mukaisesti valmennustilaisuus. Pääpaino on moottorivenei-
lyssä, mutta monet aiheet ovat varmasti sovellettavissa myös muihin veneilylajeihin.

Tilaisuus on tarkoitettu yleisölle eikä jäsenyys kummassakaan venekerhossa ole 
välttämätöntä. Mukaan siis voi tulla jokainen, jota matkaveneily kiinnostaa. Paikan 
päälle saapuu myös marinereita vaihtamaan matkakokemuksiaan muiden kans-
sa. Tilaisuus sopii koko miehistölle, nuorille ja vanhoille, pariskunnille ja vene-
kumppaneille.

Varsinaista osallistumismaksua ei peritä. Kurssiaineistosta peritään pieni maksu, 
mikä maksetaan suoraan kurssin vetäjälle Klaus Salkolalle, joten mukaan tulisi 
myös ottaa sähköinen tallennusväline kuten USB muistitikku tai kannettava tieto-
kone kurssiaineiston vastaanottamista varten. Aineisto toki voidaan toimittaa kurs-
silaisille sähköpostilla, mutta se on laaja ja tilaa vievä.

Ennakkoilmoittautuminen on suotavaa (sihteeri@humallalhdenvenekerho.fi tai 
kommodori@marinerit.fi ) sillä HVK:n kerhorakennuksen tilat ovat rajalliset 
(max. 50 henkilöä).

HVK:n kerhokahvilassa on myytävänä kahvia, kahvileipää sekä voileipiä ja virvokkeita.

Marinerit  ja HVK
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RIENTOLISTA 2013

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 16 12-18 Matkaveneilyn valmennustilaisuus 
Su 17 10-16 CEVNI –kurssi ja tentti
La 23 10.00 Nuorten kevätretki (Luonnontieteellinen museo)

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
Ti 14 19.00 Solmukurssi
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

Kesäkuu
Ma 3 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla 
   (pakollinen kaikille niille jäsenille, joilla on vene ollut  
   telakoituna kerhon alueilla)
Ti  4 19.00 Johtokunnan kokous
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To  6 17.30 > Katsastusilta
Pe-Su 7-9  Eskaaderiretki Tallinnaan
To 13 17.30 > Katsastusilta
Pe-su 21-23  Juhannus Hästöuddenissa 
To 27 17.30 > Katsastusilta (viimeinen)

Heinäkuu  Toimisto kiinni
   Toimihenkilöt tavoittaa joko sähköpostilla tai puhelimitse  
   (jos on kiireellistä asiaa)

Elokuu
Ti 6 19.00 Johtokunnan kokous
La 10  Hästö -päivä
To-su 15-18  Uiva -venenäyttely HSK:lla
La 31  Sitovien telakkapaikkavarausten viimeinen jättöpäivä

Syyskuu
Pe 6 19.00 HVK 60 vuotta, juhlatilaisuus ravintola Mestaritallissa
Ma 9 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen ennen 
   kaikkea niille jäsenille, jotka telakoivat veneensä kerhon 
   alueille tai joiden telakointivälineet tai trailerit ovat 
   olleet kerhon alueilla) 
La 21 19.00 Nyytikestit  Hästössä
La  28 9.00 Veneiden 1. yhteisnosto

Lokakuu
Ti 01 18.00 Johtokunnan kokous
La 12 9.00 Veneiden 2. yhteisnosto
Su 20 12.00 LIPUNLASKU (HVK:lla ja Hästössä)
Su 20  jäsenvartiointi päättyy

Marraskuu
Ti 5 18.00 Johtokunnan kokous
Ti 26 17.30 Johtokunnan kokous
Ti 26 19.00 Yhdistyksen kokous
La 30 19.00 HVK:n pikkujoulu

Joulukuu
Ti 10 18.30 Johtokunnan kokous

MUISTATTEHAN MERKITÄ SYKSYN OMIIN KALENTEREIHINNE: 6.9.2013 
HVK 60 VUOTTA JA PAIKKANA PERINTEISESTI RAVINTOLA MESTARITALLI
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Haaveista totta, osa 5

TARINA PALASI VÄLIMERELTÄ KOTIIN
Viime syksynä luulin kirjoittavani Haaveista totta – sarjamme viimeisen osan, mutta 
keväällä serkkuni Ari Aronniemi soittikin yllättäen Sloveniasta ja kyseli halukkuut-
tamme s/y Tarinan viimeiselle legille Kielin lahdelta Soukan kotisatamaan. Tieten-
kin olimme Hannun kanssa valmiita Itämeren seikkailuun, kun kerran tilaisuus tuli. 
Kartat vain esille ja miettimään sopivaa matkareittiä –  Ari mainitsi jotain Ystadista.

Toukokuun lopussa saimme Tarjalta ja Arilta viestin, että Tarinan maakuljetus oli 
myöhässä ja toivomus oli, että jos voisimme olla viimeistään kesäkuun 7. päivänä 
Laboessa, niin päästäisiin lauantaiaamuna matkaan. Tarina oli matkannut rekan 
kyydissä Adrianmereltä  ja Tarja Ari seikkailleet Slovenista junalla halki Euroopan.  
Lensimme Kööpenhaminan kautta Hampuriin, mistä jatkoimme junalla Kieliin.  Siel-
lä asemalla meitä sitten Tarja ja Ari odottelivatkin – Tarina oli kuin olikin saapunut 
muutama päivä aikaisemmin Laboen satamaan ja laskettu jo nosturilla onnellisesti 
Itämereen. Mekin teimme pienen merimatkan heti alkajaiseksi lauttakyydillä Kielis-
tä Laboen satamaan – Kielin lahdella oli parhaillaan vanhojen puupurjeveneiden 
Kielin regatta, joten näkemistä riitti.

Perjantai kului lähtövalmisteluissa: keulapurje piti nostaa ja kumivene täyttää sekä 
rikiä säätää. Piti myös laatia kauppalista. Onneksemme saimme lainaksi sataman 
kärryt, ja kyllä ne olikin lastattu täyteen kun supermarketista palasimme. Perjantai-
iltana juhlimme Itämeren purjehduksemme aloitusta ja kävimme syömässä moder-
nisti merihenkeen sisustetussa Ocean 11 – rantaravintolassa herkulliset katkara-
vuilla täytetyt kampela-annokset (ne oli  Tarja ja Ari jo aiemmin testanneet ja hyviksi 
todenneet).

Ja sitten lokikirjamerkintöjä Itämeren purjehduksesta:

9-10.6. (lauantai-sunnuntai) Laboe, Saksa – Bornholm/Hammerhavnen, 
Tanska (191 M)
Lähtiessämme Laboesta oli Kielin lahden suulla paljon purjeveneitä, samoin lei-
jasurffaajia, jotka pyyhälsivät vauhdilla editsemme. Sää oli puolipilvinen ja reipas 
myötätuuli vauhditti myös Tarinan menoa: täysillä purjeilla mentiin 7 solmun vauh-
dilla. Fehmanin saaren jälkeen alkoi vilkas laivaliikenne, joten purjehdimme väylän 
sivussa kohti Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta, jossa olisimme vasta seuraa-
vana päivänä, eli edessämme oli yli yön kestävä purjehdus. Onneksi oli ajoruoka 
tehty valmiiksi, sen verran vene keinui, ettei kokkaus oikein olisi onnistunut. Iltaa 
ja yötä kohti sää muuttui tasaisen harmaaksi ja koleaksi. Kannella olevat vahtivuo-
rolaiset ihailivat tuulimyllypuistoa, jonka värit vilkkuivat punaisina. Aamulla sitten 
aurinko paistoi ja menimme ihan mukavaa vauhtia purjeilla. Yöpymispaikaksem-



19HooVeeKoo 1 • 2013

me valitsimme Bornholmin 
pohjoispäässä olevan pie-
nen Hammerhavnenin sa-
taman. Sieltä saimmekin 
erittäin rauhallisen kylki-
kiinnityspaikan ison laitu-
rin kyljestä, tosin veneestä 
laiturille meno oli lievem-
min sanoen haastava ai-
nakin minulle. Satama oli 
nopeasti kierretty ja yhtä 
nopeasti käytiin sataman 
väliaikaisessa työmaakop-
piin tehdyssä suihkussa, 
nopeimmat saivat suih-
kunsa jopa lämpiminä.

11.6. (maanantai) Ham-
merhavnen, Bornholm  
– Utklippan, Ruotsi (58 
M)
Suuntasimme kohti Ruot-
sin rannikon Karlskronan 
edustalla olevalle Utklippa-
nin majakkasaarelle. Meillä 
oli aurinkoinen ja mietotuu-
linen purjehduspäivä avo-
merellä, ja koska tuuli oli lä-
hes myötäinen, jouduimme 
alkumatkasta käyttämään 
moottoria. Ympärillä kimal-
televa meri, kaukana näkyi 
muutama laiva ja purjeve-
ne. Tuulen hieman vois-
tuessa iltapäivällä kippari 
päätti vetää genaakkerin 
ylös. Hyvinhän se toimi ja 
matkanopeuskin oli 5 sol-
mua. Kello 15 paikallista ai-
kaa joimme lasit kuohuvaa 
Tarjan ja Arin 7. hääpäivän 
kunniaksi ja muistelimme 
Kökaria. Utklippanin majak-
ka läheni lähenemistään. 

Tarina kiersi  neljän vuoden aikana 14 eri valtiossa - 
kohteliaisuusliput jäi muistoksi
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Noin 20 kilometrin päässä Karlskronasta oleva Utklippan on viehättävä kahdesta 
puuttomasta kallioisesta luodosta ja niiden väliin jäävästä suojaisesta luonnossata-
masta muodostuva kokonaisuus. Eteläiselle luodolle on aikanaan rakennettu ma-
jakka (ensimmäinen jo v. 1696) ja muutamia asuinrakennuksia majakanvartijoille 
perheineen. Pohjoiselle luodolle oli louhittu ja rakennettu v. 1937–42 turvasatama 
kalastajille. Nykyään se on pääasiallisesti matkapurjehtijoiden ja huviveneilijöiden 
käytössä. Kannattaa tosin tulla paikalle hyvissä ajoin, illansuussa alkoi veneitä olla 
kylkikiinnityksessä jopa kolme rinnakkain. Iltaruokailun jälkeen jäimme Hannun 
kanssa lämmittämään Tarinan saunaa Arin ja Tarjan lähtiessä pienellä kiikkerällä 
jollalla majakkaluodon tutustumisretkelle, pitihän se häämatkakin tehdä!

12.6. (tiistai) Utklippan – Kalmar (52M)
Aamu Utklippanilla oli erittäin kaunis, aurinko valaisi majakkasaaren rakennukset, 
meri oli lähes tyyni ja hiljaisuuden rikkoivat vain lintujen äänet (niitä oli tosi pal-
jon, se huomattiin jo edellisenä päivänä). Sujahdimme kapeasta aukosta merelle 
ja suuntasimme koillisessa olevaan Ruotsin rannikon ja Öölannin saaren väliseen 
salmeen, jonka kapeimmassa kohdassa on 8 km pituinen silta Öölantiin. Alkumat-
kan hitaan myötätuuliosuuden ajoimme jälleen moottorilla, mutta onneksi alkoi 
tuulla sen verran, että pääsimme mukavaa vauhtia eteenpäin jälleen genaakke-
rilla. Mietimme hieman seuraavaa satamapaikkaa, vaihtoehtoina oli joko Öölannin 
Borgholm tai Kalmar. Kippari kuitenkin päätti ottaa varman päälle, Kalmarissa kun 
oli mahdollisuus tankata loppumatkaa varten sekä polttoainetta, matkaruokaa ja 
virvokkeita. Saimme kivan kylkikiinnityspaikan ja lähdimme koko porukalla ruoka-
kauppaan, sillä neljän purjehduspäivän jälkeen Laboesta Tarinaan kärrätyt tuore-
muonat alkoivat uhkaavasti loppua – merellä kun aina nälkä! Teimme Tarjan kanssa 
ruokalistat loppumatkaksi (kananrintaa, välimerenvuokaa, possupataa) ja laadim-
me pitkät ostoslistat valmiiksi heräteostojen välttämiseksi. Listoja sitten noudatet-
tiin melko tarkasti (pojat huolehtivat EM – futiksen kisastudion pikkusuolaisista ja 
väliaikajuomista omalta osaltaan – niitä kun ei oltu ostoslistaan merkattu). Veneelle 
palattiin reput ja kassit pullollaan. Oli kisastudion aika!

13.6. (keskiviikko) Kalmar – Byxelkrok, Öölanti (49 M)
Aamulla oli aikainen herätys, varsinkin kun Ari oli kylkeemme kiinnittyneelle englan-
tilaisveneelle ilmoittanut, että starttaamme heti kello 7 jälkeen. Kaverit heräsivät ja 
päästivät meidät merelle. Alitimme Kalmarin sillan ja suuntasimme kohti Öölannin 
pohjoispäässä olevaa Byxelkrokin satamaa. Heikossa vastatuulessa jouduimme 
ajamaan koneella (onneksi tuli tankattua).

Satamassa oli jo useita purjeveneitä ja illan mittaan täälläkin kylkikiinnityspaikat 
täyttyivät. Rannalla oli kauniita punaisia ranta-aittoja, joissa oli krouveja ja kaup-
poja. Jätimme tällä kertaa krouvit väliin ja nautimme herkullista välimerenvuokaa 
Tarinassa. Pienellä iltapäiväkävelyllä käytiin ICAn kaupassa, mistä löytyi muutama 
tuliainenkin, kun saatiin Arilta vaihdettua euroja kruunuiksi - meille ei Hannun kans-
sa ollut tullut edes mieleen, että saatettaisiin tarvita kruunuja. Illalla satamassa oli 
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paikallisen pelastuslaitoksen sammutusharjoitus aallonmurtajan päässä – sitä oli 
ihan mielenkiintoista seurata Tarinan takakannelta. 

14.6. (torstai) Byxellkrok, Öölanti – Lickershamn, Gotlanti (60 M)
Meillä oli pitkä ja aurinkoinen meripäivä, kun ylitimme Öölannin ja Gotlannin välistä 
merialuetta. Päätimme jättää Visbyn väliin ja purjehtia saaren pohjoispäässä ole-
vaan Lickershamnin kylän satamaan. Alkumatkasta tuuli oli heikkoa, mutta reipas-
tui ja pääsimme yli puolet matkasta mukavaa vauhtia myötäisessä nostamalla kan-
nelle pakkaamamme genaakkerin ylös. Meno oli jopa niin tasaista, että pystyimme  
kokkaamaan ja ruokailemaan salongin pöydän ääressä. Auringonpaisteessa me-
rellä oli pitkästä aikaa jopa shortsikeli, mutta tuulen voimistuessa oli pakko vetää 
ylle lämmintä. Päivä kului seuratessa laivaliikennettä ja loppumatkasta Gotlannin 
rannikon jyrkkiä rantatöyräsmaisemia. Lickershamnin pienehkössä satamassa oli 
jo puolenkymmentä venettä rantautuneina peräpoijupaikoille. Teimme jättiannok-
sen possutapaa silmälläpitäen seuraavana aamuna alkavaa yliyön purjehdusta 
kohti Suomen rannikkoa. Illan suussa teimme pienen iltakävelyn - täälläkin oli ran-
nassa punaisia ranta-aittoja, kaikki aitat tosin olivat kiinni. Koska kylän raitillakaan 
ei ollut tungosta, palasimme veneelle, teimme reittisuunnitelmaa seuraavalle päi-
välle, menimme aikaisin nukkumaan toivoen samalla suotuisia tuulia matkan pisim-
mälle purjehdusosuudelle.

15-16.6. (perjantai-lauantai) Lickershamn/Gotlanti, Ruotsi – Barosund/
Fåfangudden, Suomi (224 M)
Sataman aamusuihkujen (oli muuten paluumatkan paras suihkutila) lähdettiin raik-
kaina merelle ja kohti Suomea. Ohitettuamme aamupäivällä Gotlannin pohjoiskär-
jen Fårön saaren kohdalla olimme keskellä pohjoista Itämerta. Tuuli oli sopivan 
myötäinen Tarinan siniselle 100 neliön genaakkerille, niinpä upeassa auringon-
paisteessa purjehdittiin koko päivä reilun 6 solmun vauhdilla; meri kimmelsi, taivas 
oli saman sininen kuin purje ja meno tasaista. Pohjoisen kesä tosin ei ollut vielä 
kovin lämmin, joten ulkona ollessa oli pakko pitää lämmintä päällä. Koko päivä-
nä ei nähty muita veneitä, vain kaukana horisontissa näkyi isoja rahtilaivoja. Ari 
ja Hannu kävivät vuorotellen nokosilla yöpurjehdusta varten, Tarja jatkoi lokikirjan 
päivitystä ja itse luin kirjaa. Illan suussa lähestyimme Suomenlahdelta Gotlannin 
ohi kulkevaa vilkasta laivaväylää - parhaimmillaan AISissa näkyi lähes 30 laivaa, 
joiden ohimenoa n. 3 mailin etäisyydeltäkin oli mukava seurata. Kello 22 auringon 
vielä paistaessa tuuli heikkeni ja vaihtoi suuntaa liian myötäiseksi, joten genaakkeri 
alas ja moottori päälle. Alkoi lähes yötön yö, mitä Tarja ja Ari eivät olleet Tarinallaan 
kokeneet yli 4 vuoteen. Tarjakin heittäytyi oikein runolliseksi, veneen lokikirjaan tuli 
kirjaus ”meri oli tyyni, aurinko laski paapuurin puolella mereen rusottaen taivaan 
purppuran eri väreillä ja styyrpuurin puolella idässä taivas ja meri yhtyivät kuulak-
kaan sinisenä ja oli vain muutaman tunnin hämärää”. Aamulla aurinko paistoi lä-
hestyessämme Suomen rannikkoa, edelleenkin konevoimin.  Ajoimme sisään Jus-
sarön saaren kohdalta, ja nyt pitikin taas pitkästä aikaa navigoida kapeilla väylillä.  
Kyllä Suomen rannikko on repaleinen (vaikkakin kaunis), aivan erilainen kuin ihana 
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Viimeinen yö pohjoisella Itämerellä kului auringonlaskua ihailtaessa

Välimeren saaristo, mietti Tarja. Ennen Tarinan kotisatamaan Soukkaan menoa 
yövyimme viimeisen yön Barosundin väylän vieressä olevan saaren suojaisessa 
poukamassa ankkurissa.  

17.6. (sunnuntai) Barösund, Fåfangudden – Soukka, Espoo (40 M)
Paluupäivä Tarinan kotisatamaan oli surkean harmaa ja sateinen. Suunnaltaan 
vaihtelevassa ja heikossa tuulessa ajettiin moottorilla, purjeita oli turha enää kas-
tella. Satamaa lähestyttäessä vedettiin leikkimielisesti kaikkien 14 maan liput saa-
liinkin, joissa Tarina oli 4 vuoden aikana vieraillut (tätä oli jo harjoiteltu Gotlannin 
ja Jussarön välillä). Juuri rantauduttaessa alkoi sataa kaatamalla. Vastassa ollut 
soukkalainen ystäväpariskunta kastuivat, samoin Arin tytär Heidi ja hänen pieni 
Casper - poikansa.

Meille Hannun kanssa tämä matka oli ikimuistoinen lähinnä siksi, että se tuli yllä-
tyksenä, ei juuri ehditty kokea matkakuumetta eikä tehdä suurempia matkasuunni-
telmia. Ja tulihan purjehduskausi hienosti korkatuksi - 674 maili 9 vuorokaudessa 
ja Itämerikin nähdyksi muualta kuin lentokoneesta. Aika hyvä saavutus – ja suuret 
kiitokset jälleen kerran Tarinan kippareille Tarjalle ja Arille!

Hannu Seppänen
Eija Aronniemi
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Uusi vierailukohde HVK:n nuorille lauantaina 23.3.2013

LUONNONTIETEELLINEN MUSEO 

HVK:n nuoret ja nuorekkaat aikuiset jäsenet ovat perinteisesti tehneet kevät-
retken maaliskuussa ennen veneiden kunnostustöiden alkua, ja melkein aina 

vierailun kohteena on ollut Heureka Vantaalla. Muutaman kerran on vierailtu Vesi-
puisto Serenassa ja viime keväämme käytiin jo toisen kerran katsomassa 

jännittäviä merieläimiä Merimaailma SeaLife:ssa.

Tänä keväänä on johtokunnan uuden jäsenen René Ollbergin esityksestä vierai-
lukohteena Helsingin Luonnontieteellinen museo. Sielläkin on tarjolla merellistä 

toimintaa ja monenlaista ihmeteltävää: sukelletaan Itämeren pinnan alle, narsku-
tellaan pakkaslunta, kauhistellaan kodin kutsumattomia vieraita, pohditaan evo-
luution aikaansaannoksia ja ihmetellään luustokokoelmaa. Tervetuloa mukaan!

Pysyviä näyttelyitä on useita, joista mainittakoon mm: Suomen luonto – tämä 
näyttely kuljettaa sinut keväiseltä etelärannikolta sisämaan vehmaaseen kesään 

ja syksyisten peltolakeuksien, metsien ja soiden kautta pohjoisen talveen
Maailman luonto – näyttely tuo museon toisen kerroksen näyttelysalit täyteen 

monimuotoisuuden ihmeitä eri puolilta planeettaamme. Sisään tultaessa eteen 
avautuu valtava seinällinen maailman merien ihmeellistä elämää – 

värikkäitä koralleja ja omituisen näköisiä kaloja. Elämän historia  -näyttely kertoo 
nimensä mukaisesti elämän historiasta maapallolla.

Kannattaa tutustua näyttelyiden sisältöön etukäteen museon verkkosivuilta 
http://.www.luomus.fi.

HVK maksaa nuorten sisäänpääsymaksun, aikuisten perusmaksu on 10 euroa.
 

Ilmoittaudu ajoissa, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 17.3.2013. mennessä
kerhon sihteerille (puh. 050 505 3643/Eija) tai 

sähköposti: sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
Lisätietoja antaa myös René Ollberg, puh. 040 838 7629

TAVATAAN LUONNONTIEELLISEN MUSEON EDESSÄ 
(Pohjoinen Rautatienkatu 13, 00100 Helsinki) LAUANTAINA 23.3.2013 KELLO 9.45

LUONNONTIEELLISEEN MUSEOON PÄÄSEE KÄTEVÄSTI MYÖS RATIKALLA 
TAI JOPA KÄVELLEN LINJA-AUTOASEMALTA TAI RAUTATIEASEMALTA.
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KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN
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Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa
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Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m
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Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana kevät-
kokouksen 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 31.4.2013 mennessä ennen veneiden  
1. yhteislaskua (mieluimmin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi) .

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 kevät-
kokouksen 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 31.4.2013 mennessä ennen veneiden  
1. yhteislaskua (mieluimmin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi) .

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

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 peruttu 30.4.2013 (huom. pvm -muutos) mennessä 
(mielummin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi)


