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EI VARA VENETTÄ KAADA

Kuusikymmenvuotias kerhomme viettää merkittävää juhlavuottaan. Yhdistyksen 
viisaat perustajat hoksasivat vuonna 1953, että yhdessä toimimalla saadaan ai-
kaan jotain sellaista, mikä hyödyttää jokaista jäsentä. Syntyi venekerho Helsingin 
parhaalle paikalle Taka-Töölön rannalle, Humallahteen. Seura, joka on tänään 
yksi Suomen suurimmista moottorivenekerhoista. Kerholla menee nyt kohtuulli-
sen hyvin. 
Entäpä tulevaisuus?

Johtokunta on nimittänyt valiokunnan kartoittamaan seuran tulevia haasteita. On 
varmaa, että seuraavat 60 vuotta muuttavat veneilykulttuuria enemmän ja arvaa-
mattomammin kuin tähän asti on tapahtunut. Vuosikymmenten päähän ei kenen-
kään silmä siinnä, mutta jos otamme tarkasteluun seuraavat viisi tai kymmenen 
vuotta, voimme kenties jotain ennakoida – ja siihen myös varautua. Tulevaisuus-
valiokunnan tehtävänä on luoda strategia, jolla voidaan vahvistaa kerhon menes-
tystekijöitä ja vähentää mahdollisten uhkien vaikutusta. Esimerkiksi kelvannee 
vaikkapa talvisäilytysalue. Jos se menetetään – venetelakka-alueiden poistosta 
kaupungin rannoilta puhutaan - tulee asialla olemaan merkittäviä toiminnallisia 
ja taloudellisia vaikutuksia seuramme kannalta. Siksi olemme valmiit tekemään 
alueesta kauniin ja toimivan venepuiston, jotta saamme  aluetta hyödyntää jat-
kossakin.

Me veneilijöinä huollamme veneemme hyvin, varustamme, katsastamme ja va-
kuutamme. Säiden muutokset opetellaan, laitteet trimmataan, reitit suunnitellaan. 
Ai miksikö? No tietysti varaudumme kaiken varalta. 

Kerhon tulee toimia samoin.

Kesä on tuloillaan. Veneilijän kesä alkaa, kun jäät lähtevät. 

 Timo Wiiala
 varakommodori

VARAKOMMODORIN PUHEENVUORO
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Vaikka nyt maaliskuun loppupuolella näyttää kevään eteneminen kovin hitaalta 
yöpakkasten takia, niin veikkaan optimistina, että jäät lähtevät 22. huhtikuuta.

Olimme taas porukalla Tukholman venemessuilla ja täytyy sanoa, että tällä ker-
taa ”meidän” venemessutapahtuma veti pitemmän korren, sillä ”heidän messuilla” 
oli yksi osasto kokonaan remontissa ja ”tilpehööriosasto” oli kovin vaatimaton Hel-
singin venemessuihin verrattuna. Veneitä toki oli, mutta nekin olivat pääasiassa 
pikaveneitä. Tosin suomalaiset Bella - veneet olivat hyvin edustettuina. Yksi ko-
hokohta oli messuilla syöty ”Ruotsalainen HOT DOG”! Ja ”Viikkarilla” oli hauskaa 
mennen tullen ja sehän on reissuissa pääasia.

Sitten muuta asiaa: jäitten lähdön jälkeen saamme pohjoispuolelle P – laituriin 
uuden ponttonilaiturin, sillä mattolaiturin puoleinen vanha keväisin upoksissa ollut 
ponttonilaituri vietiin pois loppusyksyllä liikuntaviraston toimesta. P – ponttonilai-
turin pyrimme kevään aikana myös sähköistämään, sillä vedessä roikkuvat jatko-
johdot (vieläpä ne valkoiset) ovat todellinen vaara! Myös kiinnityspoijujen siirrolla 
hieman pidemmälle (ja hiukan levitettynä toisistaan) saadaan enemmän tilaa veneille.

HUOM! P - laituriin tulevat veneet: muistakaa laskea poijuista paikkanne, älkää 
tuijottako laiturin numeroita, sillä ne eivät heti keväällä välttämättä pidä paikkaansa.

Muistakaa myös toimistoiltoina hakea pakolliset laituripaikkatarrat, parkkikortit ja 
mahdolliset trailerikortit, muista korteista puhumattakaan.

Lisäksi tulee muistaa, että jäsenvartiointi on jokaisen kerhon laitureissa olevan 
veneilijän velvollisuus.

Tulemme myös hoitamaan kerhomme jätehuollon ajan tasalle. Kerhorakennuk-
sen puoleiseen jätetilaan tulee eroteltaviksi pahvi - kartonki - lasi ja metalli (ja 
omiin astioihin). Myös pohjoispuolen kentälle tulee kaksi astiaa lisää (lasille ja 
metallille). Toivomus onkin, että kaikki jäsenet omaksuvat tämän jätteiden erot-
telun, näinhän säästetään myös kerhon kuluissakin. ”Lajitteluasetus” tosin astuu 
voimaan vasta syksyllä, mutta olisi hyvä olla ajan tasalla jo aikaisemmin.

Lumitöiden tekemisestä talvella suuret kiitokset sekä Ollbergin Renelle, joka Bob-
Catillaan piti talvisäilytysalueen puhtaana että Seppäsen Hannulle, joka lapion 
kanssa heilui aina isomman lumisateen (ja niitä riitti) jälkeen pitäen portaat ja 
käytävät puhtaina (ja jopa kiipesi myös välillä katoillekin). Kiitokset myös muille 
talven aikana lumitöissä ahkeroinneille jäsenille.

Jäiden lähtöä odotellen ja tapaamisiin

Juha Tynell
satamakapteeni

Kesää kohden
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KOKOUSKUTSU
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika  Tiistai 23.4.2013 alkaen kello 19.00

Paikka   HVK:n kerhorakennus 
  Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevätkokouksessa valitaan kokoukselle:

 3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 4. valitaan kokoukselle sihteeri
 5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 6. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

Esitellään edelliseltä toimintakaudelta:

 7. toimintavuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös
 8. tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta 
  toimintavuodelta 2012

Päätetään:

 9. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 10. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 11. yhdistyksen sääntöjen § 5:ssä tarkoitetuista maksuista (2013)
 12. toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi (2013)

Käsitellään:

 13. saariohjesäännös muutosesitys
 14. muut johtokunnan tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia,  
  joista mainitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, 
  mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.
  
 15. Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!
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Vuosi 2012 oli vuonna 1953 perustetun Humallahden Venekerho – Hummelvikens 
Båtklubb HVK  ry:n 59. toimintavuosi.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden alkaessa  619. Kehoon liittyi 38 uutta 
jäsentä, joista perhejäseniä oli 11. Toimintavuoden aikana erosi tai poistui kes-
kuudestamme 18 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 639, joten jäsenmäärä 
kasvoi parilla kymmenellä uudella jäsenellä.

Purjehduskausi
Purjehduskausi avattiin perinteisesti vapunpäivänä 1.5.  Kommodori Antti Tammi-
sen vappupuheen jälkeen HVK:n lippu nostettiin salkoon. Kauniissa vappusäässä 
paikalle tuli jälleen runsaasti yhdistyksen jäseniä (lähes 70) – liekö huhu kiirinyt, 
että kerholla on tarjolla muutakin kuin kakkua ja kahvia! Vappubrunssi oli todella 
maittava ja kahvin kera tarjottu täytekakku hyvää, mistä jälleen kiitokset yhdistyk-
semme jäsenelle Hannu Borgenströmille.
 
Purjehduskausi päättyi lipunlaskuun sunnuntaina 21.10.  Kolean syyssään vuoksi 
paikalla oli tusinan verran viluisia jäseniä, joille maistui kuuma kahvi ja omena-
muffinssit.

Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 24.4. Läsnä koko-
uksessa oli 29 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. ti-
linpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 
johtokunnan esityksen mukaisesti talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä 
sääntöjen § 5:ssä mainituista maksuista. Lisäksi käsiteltiin johtokunnan esitys yh-
distyksen sääntöjen muutoksista (1. käsittely). Kevätkokouksen puheenjohtajana 
toimi Lauri Seppänen.

Ylimääräinen kokous 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin tiistaina 8.5. Läsnä kokouksessa oli 
17 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksen ainoana asiana oli johtokunnan 
sääntömuutosesityksen 2. käsittely. Kokouksessa 24.4. esitettyjen tarkennusten 
jälkeen korjattu sääntöesitys hyväksyttiin. Kokouksen puheenjohtajana toimi Antti 
Tamminen.
 
Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 27.11. Läsnä kokouksessa oli 24 
yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjoh-
taja ja satamakapteeni toimikaudelle 2013 sekä johtokuntaan neljä jäsentä ero-
vuoroisten tilalle (toimikausi 2013–2014). Valinnat olivat yksimielisiä. Lisäksi hy-

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012
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väksyttiin satamaohjesääntö muutamin korjauksin ja täsmennyksin. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi Lauri Seppänen.

Toimihenkilöt 2012

Johtokunta
 Antti Tamminen puheenjohtaja
 Jorma Pilke   varapuheenjohtaja
 Mika Kouki
 Paula Laasonen
 Pekka Lieppinen
 Seppo Mäkinen
 Hannu Seppänen
 Juha Tynell  satamakapteeni
 Henrik Westerholm
 Timo Wiiala    
 Lisäksi
 Eija Aronniemi  yhdistyksen sihteeri
 Mauri Väänänen rahastonhoitaja

 Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 13 kertaa.  

Tilintarkastajat 
 Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö (tilintarkastaja)  
 varalla
 erikseen nimetty henkilö Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisöstä

Satamatoimikuntakunta 
 Juha Tynell   satamakapteeni
 Eija Aronniemi  satamasihteeri
 Henrik Westerholm johtava telakkamestari  
 Pertti Kansikas  telakkamestari 
 Pekka Marttila  telakkamestari
 Harri Kinnunen  telakkamestari
 Mikko Palmu  telakkamestari
 Markku Riekkinen vartiointipäällikkö

Kiinteistötoimikunta
 Hannu Seppänen puheenjohtaja
 Gustav Broman
 Eero Liikanen
 Juha Tynell
 Henrik Westerholm
 Eija Aronniemi  kerhotilan vuokraus
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Saari- ja kalastustoimikunta
 Mika Kouki  puheenjohtaja (5.6.2012 asti) 
 Hannu Seppänen vt. puheenjohtaja (5.6. lukien loppukausi)
 Jukka Ilmarinen
 Pekka Lieppinen kalastusvastaava
 Henrik Westerholm  
 Timo Wiiala

Julkaisutoimitus 
 Jorma Pilke  puheenjohtaja ja päätoimittaja
 Eija Aronniemi  toimituksen sihteeri
 Tua Kyrklund-Tamminen 
 Lauri Seppänen
 Lehden 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

Koulutus- ja venematkailutoimikunta
 Hannu Seppänen puheenjohtaja
 Gustav Broman
 Jori Kosonen
 Raimo Lamminen
 Jorma Viita

Nuorisotoimikunta
 Eeva-Leena Pokela puheenjohtaja
 Antti Tamminen
 Johanna Kahila
 Linda Strömberg
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Sääntötyöryhmä
 Timo Wiiala  puheenjohtaja
 Eija Aronniemi
 Pekka Lieppinen
 Jorma Pilke
 Seppo Mäkinen
 Antti Tamminen
 Juha Tynell

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

Kotisatama
Luminen ja kylmä talvi olivat jälleen kerran vaurioittaneet ponttonilaitureita sekä 
eteläisellä että pohjoisella laiturialueella. Pahimmat vauriot oli kuitenkin kärsinyt 
pohjoispuolen ponttoni, minkä Liikuntaviraston miehet kävivät korjaamassa en-
nen virallisen purjehduskauden alkua.
 
Telakointialueiden kevätsiivoustalkoot pidettiin maanantaina 4.6. ja syksyn ”puk-
kitalkoot” maanantaina 10.9. Kummassakin tilaisuudessa oli mukana runsaslukui-
nen määrä talkoolaisia, mutta aikaisempien vuosien tapaan muutama ”unohtami-
nenkin” merkittiin tiedoksi (läsnäolokuittaus tehdään kahvilassa olevaan listaan 
kello 18 jälkeen ja sanktiolaskut ”unohtamisista” lähtevät tämän listan mukaan).

Veneiden yhteislaskut järjestettiin keväällä lauantaina 5.5. ja 19.5. Telakointialu-
eelle pohjoisrantaan oli myös järjestetty mahdollisuus sammuttimien tarkastuksiin 
kumpanakin yhteislaskupäivänä.

Syksyn yhteisnostopäiviksi oli sovittu lauantait 29.9. ja 13.10. Paikalle oli tilattu 
myös ammattitaitoiset pesijät niille halukkaille, jotka halusivat veneidensä pohjat 
heti puhtaiksi. Ensimmäinen yhteislasku tosin loppui lyhyeen (vain 5 venettä saa-
tiin nostetuksi) kun nosturissa havaittiin ongelmia (nosturista meni öljyt kentälle, 
mikä jouduttiin puhdistamaan perin pohjin kaivamalla monttu kentälle ja vaihta-
malla hiekka ). Koska kuitenkin usea vene oli ollut nostovalmiina, antoi telakka-
mestari luvan ylimääräiseen nostoon tiistai-illaksi 2.10.  Pimeässä suoritettu nosto 
oli kuulemma ikimuistoinen mukana oleville jäsenille. Murphyn laki oli mukana 
myös nostotapahtumassa 13.10. – nosturi pääsi paikalle vasta puolen päivän jäl-
keen ja viimeiset veneet nostettiin taas pimeässä. Kiitokset kuitenkin kaikille mu-
kana olijoille ”pitkästä pinnasta” ja myös kahvilan emännille keitosta ja kuumasta 
kahvista.  



10 HooVeeKoo 2 • 2013

HVK:n käytössä olevista 250 laituripaikasta käytössä oli 215 laituripaikkaa (käyt-
töaste 86 %). Muutama oli ns. pätkäpaikalla (veneet tarvitsivat laituripaikkaa vain 
muutamaksi viikoksi ennen muualle siirtymistä tai tulivat laituriin vasta loppukau-
deksi). Vapaita venepaikkoja oli edelleen runsaasti A, B ja C – laitureissa, isoim-
mille veneille tarkoitetut paikat olivat lähes täynnä. 

Neuvotteluja sataman lokasäiliön liittämisestä kaupungin verkostoon jatkettiin Hel-
singin Melontakeskuksen kanssa, tosin ilman mainittavaa tulosta. Imutyhjennys-
laitetta korjattiin jälleen muutamaan otteeseen ja E-laiturin sähköistyksiä korjattiin.  

Pohjoispuolen veneiden talvisäilytyspaikoilla oli 90 venettä. 

Satamassa oli jäsenvartiointi 17.4. ja 21.10. välisenä aikana. Muutama jäsen oli 
unohtanut vartiointivelvollisuuden – heitä laskutettiin ”isonsalin” päätöksen mukai-
sesti sanktiolaskuilla.

Kiinteistö / kahvila
Kiinteistön siivous hoidettiin kerran kuukaudessa sekä ennen yksityistilaisuuksia 
ulkopuolisen yrittäjän avulla. Kesän vartiovuorojen aikana yövartijat ovat myös 
pitäneet kiitettävästi huolta kerhorakennuksen yleisilmeestä, mistä johtokunta 
esittää heille kiitokset - yhteisestä omaisuudesta tulee kaikkien kerholaisten pitää 
huolta.

Kerhorakennuksen vuokraamista jäsenistön juhlien pitopaikaksi jatkettiin edelleen.

Kevät- ja syyskokousten, lipunnosto- ja laskutilaisuuksien sekä muiden satama-
toimintaan liittyvien tilaisuuksien lisäksi kerhorakennuksessa vietettiin myös muita 
rientolistalla olleita HVK:n omia tilaisuuksia.

Myös Helveneen kommodorikokous pidettiin toukokuussa HVK:n kerhorakennuksessa.
 
Kahvilan toimintaa jatkettiin edelleen vapaaehtoisvoimin entisellä porukalla. Li-
säksi talkoopäivinä kahvin keitossa ja voileipien teossa olivat mukana myös Airi 
Mallén ja Liisa Savunen. 

Rajasaaressa pidettiin jälleen syyskuussa TV-Nelosen järjestämä ilotulituksen 
SM – kilpailu. Tieto tapahtumasta tuli tällä kertaa ajoissa, niinpä saatiin organisoi-
tua kahvilaan nyyttikestit. Väkeä riitti ja pöydät notkuivat herkuista. 

Häätön retkisatama ja kalastus
Jäät lähtivät hieman edellistä vuotta aiemmin, joten satamakirjaan ilmestyi ensim-
mäiset merkinnät vappua saaressa viettävistä kerholaisista. Tosin ensimmäinen 
merkintä oli Aioloksen käynti 21.4. Salkoon nostettiin vappupäivänä isännän viiri 
virallisen purjehduskauden alkamisen merkiksi.
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Perinteisillä siivoustalkoilla toukokuun viimeisenä lauantaina (26.5.) siivottiin jäl-
leen kerran saaren rannat, vessat, grillit ja tuparakennus. Aurinkoinen sää suosi 
kerrankin talkoita ja satamakirjan mukaan saaressa ali ainakin 25 venekuntaa 
(jollei enemmänkin). Saaren isäntä oli hankkinut kalastajien toivoman verkkova-
jan rakennustarpeet mantereen yhteyslaiturin luokse, mistä ne sitten pikkuve-
neillä vietiin saareen aiemmin tilattujen halkojen kanssa. Kaikki eivät oikein malt-
taneet ruokataukoakaan pitää, joten nälkäisimmät ehtivät syödä melkein kaikki 
talkooeväiksi tarkoitetut grillimakkarat – onneksi saatiin lisäkuljetuksella muutama 
kabanossipaketti apuun! Polttopuutkin saatiin pinoon grillien viereen. Ja ehtivät 
kiireisimmät jo verkkovajan perustuksiakin miettiä.

Pitkin kesää saaressa käyneet kerholaiset ahkeroivat verkkovajan valmiiksi ja 
syksyllä verkkopaljut olikin nätisti verkkovajan hyllyillä. Tuparakennuksen alusta 
on tarkoitus ensi kevään siivoustalkoissa tyhjentää täysin kaikesta ylimääräisestä 
rojusta.

Juhannusta vietettiin perinteiseen tapaan lettukesteillä ja juhannuskokkoa ihaillen 
- ilmakin suosi kokon polttamista.  

Lippukalliorannan grillirakennus oli edelleen suuressa suosiossa, mutta käyttäjiltä 
edelleen unohtuu se, että lähin roskis on jokaisen omassa veneessä, eli saaressa 
ei ole jätehuoltoa. Parannusta aiempaan tosin on ollut nähtävissä. Lisäksi man-
tereen puolelle Flintuddintielle hankittiin omaan käyttöön 600 litran roskasäiliö, 
minne saaressa lomailijoilla oli mahdollisuus jättää roskat Kirkkonummelle mentä-
essä. Aikaisemmin on tehty yhteistyötä rajanaapurin kanssa, mutta se ei tuntunut 
toimivan, sillä yhteinen roska-astia oli aina täynnä. 

Hästö oli myös valtakunnallisen Köydet Irti – tapahtuman kohde elokuussa. Var-
sinaisia matkatehtäviä ei tälläkään kertaa ollut, mutta ohjelmassa oli käynti en-
nakkoon ilmoittautuneille Rönnskäriin majakalle, missä suoritettiin muutama kir-
jallinen tehtävä ja loput (mm. heittoliina heitto ja solmujen teko) tehtiin Hästössä.  
Varsinaiseen kilpailutehtävään osallistui vain kolme kerhon venekuntaa, koska 
muut venekunnat olivat enemmän tai vähemmän jäävejä. Mitalit saatiin ”kotiin” 
– voitto ja kultamitali menivät ”Kristinalle” (Anneli ja Antti Naski), hopeamitalin sai 
”Wellamo” (Markku Riekkinen ja Liisa Savunen) ja pronssimitalin kaulaansa sai 
”Lina II” veneen kippari Henrik Westerholm. Kaikille saaressa olleille tarjottiin let-
tuja ja grillimakkaraa.  

Uusien kuivakäymälöiden paikka tuli katsotuksi PikkuVihreä Oy:n edustajan kans-
sa, katselmuksessa mukana olivat kommodori ja saaren vt. isäntä.

Syyskuun lopussa vietettiin perinteiset nyyttikestit ja lokakuussa saaressa keitet-
tiin lohikeittoa – lohi tosin tälläkin kertaa haettiin Kirkkonummen Prismasta. 
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Hästön käyntikertojen määrä jäi sateisen ja tuulisen kesän vuoksi tavallista pie-
nemmäksi – marraskuun loppuun mennessä satamakirjassa oli merkintöjä vain 
alle 480 kipparilta!  Saattaa tosin olla niinkin, että kaikki eivät tupaan asti kävele… 
Viime vuonna sentään käyntikertojen määrä oli 550!

Kalastajat myös valittelivat saaliiden vähyyttä, vaikka ahkerasti verkot olivat aina 
viikonloppuisin vedessä.

Hästö -kortteja kirjattiin toimistossa kuitatuiksi 33, sähkökortteja 30, jollakortteja 
18 ja kalakortteja 16. 

Julkaisutoiminta
Vuodesta 1971 yhtäjaksoisesti (nyt jo 42. vuosikerta) ilmestynyttä HooVeeKoo – 
tiedotuslehteä julkaistiin 4 numeroa, joista kolme lehteä ilmestyi tuttuun tapaan 
keväällä ja yksi lehti marraskuun alussa kokouskutsulehtenä. Lehden päätoimit-
tajana toimi varakommodori Jorma Pilke.

Nopeaa tiedottamista varten on kerholla oma suljettu fb – sivusto, esimerkiksi 
Antin -päivän lumimyräkkä tavoitti ison joukon telakoitujen veneiden omistajia ki-
ristämään veneiden pressuja.

Rientolista, kokouskutsut ja toimihenkilöiden nimet löytyvät myös yhdistyksen 
www-sivuilta (www.humallahdenvenekerho.fi).  

Katsastustoiminta
Katsastukset suoritettiin Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusohjeiden 
mukaisesti touko-kesäkuussa torstai-iltaisin. HVK:n katsastustoimikunta suoritti 
267 katsastustapahtumaa (203 peruskatsastusta ja 64 runkokatsastusta). Sank-
tiomaksuista huolimatta kerhon laitureissa oli edelleenkin kymmenisen katsasta-
matonta venettä (tai sellaista venettä, joiden katsastuspöytäkirjan kopiota ei ollut 
toimitettu toimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille). Yhdistyksen sääntöjen § 6 
mukaan laituripaikan saanti edellyttää veneen katsastamista (ja kevätkokouksen 
hyväksymän päätöksen mukaan katsastamattomasta veneestä laskutetaan lai-
minlyöntimaksu). Vain katsastetulla veneellä on HVK:n lipun ja viirin käyttöoikeus, 
mikä tiedoksi myös Hästön retkisaaressa kävijöille.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Ennen varsinaisen purjehduskauden alkua järjestettiin kerholla SVEL:in koulutus-
ohjelman mukainen Veneilijä -kurssi neljänä iltana eli 11–12.4. ja 17–18.4. Kurs-
sin jälkeen järjestettiin myös teoriakoe ja myöhemmin syksyllä oli mahdollisuus 
”pimeänajon” kokeeseen. Lisäksi rientolistalla oli ”Solmu" Seppäsen solmukurssi” 
15.5.
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Tallinnan tehtiin 8. – 10. kesäkuuta järjestyksessä jo 18. eskaaderiretki (ensim-
mäinen kolmen venekunnan retki Tallinnaan tehtiin jo vuonna 1995). Tällä kertaa 
mukana oli yhteensä 6 venekuntaa ja eskaaderia johti Raimo Lammisen ”Inka”.  
Muut mukana olijat olivat ”Kristina” (Anneli ja Antti Naski), ”Annika” (Lauri ja Pekka 
Seppänen, ”Lilith” (Jorma Viita ja Irma Sundström), ”Stunt” (Timo Wiiala ja laiva-
koira Pepponen) ja ”Aquila” (Juha-Pekka Niittymaa). Piritan laiturissa oli myös 
aiemmin satamaan tullut Pertti Artjoen s/y ”Mutina” Yhteinen illallinen nautittiin 
Piritan 3. kerroksen ravintolassa, missä oli omistaja edellisestä kesästä vaihtunut.  

Nuorisotoiminta
Kerhon nuoret (ja vähän vanhemmatkin) vierailivat Linnanmäen SeaLife –meri-
maailmassa maaliskuun 17. päivänä. Nuorta jälkikasvua ei kovin montaa ollut, 
mutta eipä kukaan eksynyt joukosta. Kierroksen jälkeen juotiin limua ja syötiin 
pullaa. 

Sääntötyöryhmä
Yhdistyksen uudet säännöt saatiin valmiiksi ja ne hyväksyttiin kevätkokouksessa 
(muutama tarkennus) ja ylimääräisessä kokouksessa.

Lisäksi päivitettiin satamaohjesäännöt sekä rahastonhoitajan ja yhdistyssihteerin 
toimenkuvat

Edustukset muissa järjestöissä
Juhani Kaskeala, SPV:n liittohallituksen puheenjohtaja
Hannu Seppänen; SPV – koulutustoiminnonvarapuheenjohtaja ja koulutusjaok-
sen puheenjohtajaa
Raimo Lamminen; SPV – veneilyturvallisuustoimikunta ja Espoon Meripelastajat ry
Jori Kosonen, SPV – veneilykoulutusjaoksen jäsen
Jorma Pilke, Helvene
Eija Aronniemi,  SPV:n nopeuskilpailuntoimikunnan asiantuntijajäsen
Pekka Lieppinen, Merivartioston Kilta

HVK:n edustajina SPV:n sääntömääräisissä kokouksissa olivat
Hannu Seppänen ja Eija Aronniemi liiton kevätkokouksessa SLU –talossa 14.4. 
Antti Tamminen ja Hannu Seppänen liiton syyskokouksessa Suomenlinnassa  25.11. 

Kiitokset
Johtokunta haluaa vielä kerran kiittää kaikkia vapaaehtoisia toiminnassa mukana 
olleita luottamushenkilöitä ja jäseniä – ilman ahkeria talkoolaisia moni homma 
jäisi tekemättä.
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Yleistä

Vuonna 2013 tulee kuluneeksi 60 vuotta yhdistyksen perustamisesta (1953-2013), 
joten itse asiassa alkanut toimintavuosi onkin jo yhdistyksen 61. toimintavuosi.

Jäsenmäärää pyritään edelleen nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen käyt-
töastetta parantamaan siten, että esimerkiksi pienempien veneiden tarvitsemat 
laituripaikat saataisiin täyteen – isompien veneiden paikat täyttyvät helposti.

Toimikuntiin jo saatu nuoria aktiivisia jäseniä, mutta lisäystä toivotaan edelleenkin.

Erittäin hyvää ja toimivaa yhteistyötä jatketaan muihin pääkaupunkiseudun vene-
kerhoihin, alan kattojärjestöön Suomen Purjehdus ja Veneilyyn (SPV), eri meripe-
lastusyhdistyksiin sekä muihin alan järjestöihin ja viranomaisiin.

Julkaisutoiminta

Yhtäjaksoisesti jo 42 vuotta ilmestynyttä  HooVeeKoo –tiedotuslehden  julkaise-
mista jatketaan totutulla  tavalla siten, että vuoden ensimmäisellä puoliskolla jul-
kaistaan 3 lehteä ja  marraskuussa julkaistaan vuoden viimeinen numero (nume-
roissa 2 ja 4 julkaistaan kokouskutsut ja numerossa 3 jäsen- ja venerekisterit). 

Kotisivujen roolia tiedotuskanavana pyritään selkeästi nostamaan niin, että jäsenet 
löytävät sieltä ajantasaiset säännöt ja ohjeet sekä tietoa ajankohtaisista asioista.

Jäsenistöä pyritään informoimaan tiedotuslehden lisäksi myös kerhorakennuksen 
ilmoitustaulun tiedotteilla ja postitse tarpeen niin vaatiessa.

Juhlavuoden kunniaksi toimitetaan erillinen juhlajulkaisu, minkä lisäksi 25.8.2013 
julkaistaan Töölöläinen –lehden keskiaukeamalla  HVK:n kokosivun  toimituksel-
linen ilmoitus.

Kahvilatoiminta

Kahvila pyritään pitämään auki sekä kevään toimistoiltoina että touko-kesäkuun 
katsastusiltoina.  Kahvila on lisäksi avoinna kevään ja syksyn nosto- ja laskupäi-
vinä ja pukkitalkoopäivinä.  Lipunnosto- ja laskupäivinä kahvissa tarjotaan kahvit 
kaikille läsnäolijoille.

Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan aina erikseen.

Kerhorakennuksessa pyritään myös järjestämää tarpeen tullen muuta ohjelmaa 
kerholaisille.

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
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Katsastustoiminta

Kaikki kerhon laitureissa olevat veneet tulee olla katsastettu liiton katsastusohjei-
den mukaisesti. Myös HVK:lla on omat katsastusohjesäännöt.  Katsastusiltoja jär-
jestetään kerhorakennuksessa torstaisin veneiden ensimmäisen virallisen yhteis-
laskun jälkeen touko- ja kesäkuussa. Runkokatsastukset tulee suorittaa ennen 
veneiden vesillelaskua ja niistä tulee sopia aina henkilökohtaisesti katsastajan 
kanssa.  

Katsastamattomasta veneestä tullaan perimään kevätkokouksen hyväksymä kat-
sastuksen laiminlyöntimaksu.

Uusia katsastajia pyritään kouluttamaan ja ns. ”vanhojen” katsastajien tietoja päi-
vittämään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa. Kaikilla HVK:n kat-
sastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa.

Koulutus- ja venematkailutoiminta

Keväällä järjestetään kerholla mahdollisuuksien mukaan jäsenistön toivomia 
kursseja (esim. CEVNI – kurssi ja tentti sekä VHF-kurssi), perinteistä toukokuista 
solmukurssia unohtamatta. Lisäksi keväällä on tarkoitus järjestää matkaveneilyn 
valmennuskurssi pitkän matkan eskaaderiretkiä ajatellen.

Tallinnan eskaaderiretki pyritään järjestämään jälleen kesäkuussa pari viikkoa en-
nen juhannusta (säävaraus).  

Nuorisotoiminta

Keväällä nuorten retkikohde on Luonnontieteellinen museo Helsingissä.

Solmujen teon oppiminen on myös perinteisesti kevään rientolistalla. Samoin tär-
keitä veneilytaitoja opetetaan perheen nuoremmille apukippareille, mikäli kiinnos-
tusta löytyy.

Saari- ja kalastustoiminta

Perinteinen purjehduskausi alkaa retkisataman siivoustalkoilla toukokuun lopus-
sa. Juhannuksena vaalitaan perinteitä (eli paistetaan lettuja ja mikäli säät sallivat, 
niin myös juhannuskokon polttaminen on ohjelmassa). Syksyllä järjestetään nyyt-
tikestit, mikä on samalla oiva tilaisuus tyhjentää veneiden perusruokavarastoa.

Saaressa on aina kesäisin tiedossa erilaista kunnostus- ja huoltotyötä, vaikka erit-
täin paljon jo menneinä kesinä on saatu tehtyä.  Ja tietenkin edelleen pyritään 
pienet huoltotyöt tekemään talkoovoimin, mikäli se suinkin on mahdollista.
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Saareen saadaan myös uudet käymälät – valmista pitäisi olla toukokuussa.

Kalastusalueiden vuokraustoimintaa jatketaan aikaisempien vuosien mukaisesti.  
Saaressa käyviä kalastusta harrastavia jäseniä pyritään edelleen opastamaan ja 
valistamaan kalastusalueiden oikeaan ja sopimuksen mukaiseen käyttöön. Vain 
HVK:n kalastusmaksun maksanut voi kalastaa venekerhon vuokravesillä.

Satama- ja kiinteistötoiminta

Veneiden talvisäilytystä pyritään jatkamaan pohjoispuolen kentällä (samalla alu-
eella, mikä kesäisin toimii autojen ja trailereiden paikoitusalueena). Purjehdus-
kauden aikana sekä etelä- että pohjoispuolen laiturialueilla on sähkö-, vesi- ja 
jätehuolto.

Kiinteistökin kaipaa juhlavuoden kunniaksi ”pientä pintaremonttia”, joten kevättal-
koiden (ent. pukkitalkoiden) yhteydessä pienet maalaustyöt toivottavasti saadaan 
tehdyksi.

Satama-alueen vartiointi suoritetaan purjehduskauden aikana jäsenvartiona. Var-
tiointivuoron laiminlyönnistä laskutetaan yhdistyksen kokouksen päättämän sank-
tiomaksun mukaisesti.

Kerhorakennuksessa vietetään keväällä jäsenistölle tarkoitettuja erilaisia tilai-
suuksia (koulutusillat, toimikuntien jäsenten yhteistapaamiset, uusien jäsenten 
informaatiotilaisuus) sekä ennen joulua HVK:n oma perinteinen pikkujoulujuhla.  
Kerhorakennusta vuokrataan myös jäsenistölle juhlapaikaksi.

Jo useita vuosia työn alla ollut kameravalvonta pyritään saamaan valmiiksi tule-
valle purjehduskaudelle.

Sääntötyöryhmä

Sääntötyöryhmä pyrkii saattamaan valmiiksi loputkin HVK:n lukuisista säännöis-
tä, mm. ansiomerkkisäännöt kaipaavat päivitystä.

HVK 60 vuotta -juhlatoimikunta

Juhlatoimikunta jatkaa viime vuonna aloitettua 60 –vuotta - juhlien valmistelua.  
Valmistakin on jo syntynyt – ravintola Mestaritalli on varattuna perjantaiksi 6.9. 
vain HVK:n käyttöön. Iltapäivällä kutsutaan pääkaupunkialueen kommodoreja 
”onnittelulasilliselle” ja kakkukahville ja illalla juhlitaan hyvän ruoan, musiikin ja 
hyvien ystävien seurassa. Lisäksi muistetaan kerhon ansioituneita jäseniä huo-
mionosoituksin.
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto on kiinni vielä huhtikuun loppuun (paitsi torstaina 25.4., jolloin toimisto 
on auki kello 17.30 – 19.00.  

Toimiston aukioloajat
• 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 - syyskuussa toimisto on auki viime vuoden tapaan tiistaisin kello 17.30 – 19.00.

KATSASTUSILLAT
 
Virallisia katsastusiltoja on tulevana katsastuskautena kuusi (16.5., 23.5., 30.5. 
6.6., 13.6. ja 27.6.). Toimikunta pyrkii siihen hyväksi havaittuun käytäntöön, että 
ainakin joku katsastajilta olisi paikalla jo aikaisemmin (esim. tuntia aiemmin ennen 
virallisen katsastusajan alkamista eli kello 17.30). Mikäli virallinen katsastusilta ei 
sovi, niin asiasta voi sopia henkilökohtaisesti katsastajan kanssa (yhteystiedot toi-
saalla tässä lehdessä).

Runkokatsastuksista tulee aina sopia suoraan katsastajan kanssa.

Kaikki HVK:n laitureissa olevat veneet tulee katsastaa vuosittain (yhdistyksen 
sääntöjen § 6 sekä kevätkokouksen 2011 hyväksymä katsastusohjesääntö).  Mikä-
li laiturissa olevaa venettä ei purjehduskauden aikana ole katsastettu eikä siitä ole 
ilmoitettu katsastustoimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille, lähetetään laimin-
lyöntimaksu, minkä suuruuden määrää yhdistyksen kokous). Mikäli katsastus on 
suoritettu jonkun muun kuin HVK:n katsastajan toimesta, tulee tässä tapauksessa 
katsastuspöytäkirjasta toimittaa kopio satamatoimistoon (näin vältyt katsastuksen 
laiminlyöntimaksusta).

KAHVILAN AUKIOLOAJAT

Kahvila on auki toimisto- ja katsastusiltoina, veneiden lasku- ja nostopäivinä  
sekä siivoustalkoopäivinä kesä- ja syyskuussa.
 

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
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Syyskuussa on syytä juhlaan
HVK täyttää komeat 60 vuotta

   Aika: 6.9.2013 kello 19

   Paikka: Ravintola Mestaritalli

   Hinta: 50 euroa (kerhon jäsen)

Juhlan aikana nautitaan tervetuliaisjuoma, illallinen alku- ja pääruokajuomineen, 
jälkiruoka sekä kahvi

avec.

Juhlatunnelmasta pitävät huolen illan juontaja ja musiikkiyllätykset, 
ansioituneiden jäsenten palkitsemiset sekä juhlapuhujaksi lupautunut 

amiraali Juhani Kaskeala.

Ilmoittautua voi vaikkapa heti, sähköpostitse 
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 

kuitenkin viimeistään elokuun 1. päivään mennessä. 
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, valitsetko kasvis-, kala- vai

lihavaihtoehdon sekä mahdolliset ruokarajoitukset.

Ilmoittautuminen on sitova, kun illalliset 
(50 euroa/henkilö) on maksettu 
Humallahden Venekerhon tilille

FI90 1745 3000 0355 86.

Illalliskortit postitetaan kaikille ilmoittautuneille elokuun alussa.

HVK 60 vuotta – juhlatoimikunta

HooVEEKoo



22 HooVeeKoo 2 • 2013

Ehdotus

MAKSUT VUONNA 2013   
 
Venepaikkamaksut 
  Laituri           Leveys                €  pituus
  A  2,75  250,00  <6 m
  B  2,75  290,00  <6 m
  C  3,0  390,00  <6-8m
  D  3,0  390,00  6-8 m 
  D,E  4,0  580,00  8-10 m
  E  4,5  710,00  10-12 m
  K  3,0  380,00
  K  4,0  540,00
  P1-7  4,0  540,00 
  P8-12  4,5  670,00
  P13-16  5,0  720,00       
Muualla kuin Helsingissä asuvalta maksu peritään Helsingin kaupungin liikuntavi-
raston päättämällä tavalla korotettuna. 50 %

A-laiturista varatusta toisesta laituripaikasta 100,00 e

Laiturisähkö     35,00 e (ei lämmitykseen) 
      niiltä, joilla on sähkökaapin avain.

Telakkapaikka     40,00  e veneeltä ja lisäksi
      8,00  e / m² käytetystä alueesta 
      (Veneen tai katteen suurin 
      pituus x leveys +10 %)

Telakointivälineiden säilytys   50,00 e, (jollei ole traileripaikkaa).

Nosturimaksu:     100,00e
Yli 8 tonnin painoisesta veneestä  150,00 e
Kerhon järjestämässä kerhon alueella veteen laskettavasta tai nostettavasta veneestä 

Katsastusmaksu 
 Kirjaus- ja perusmaksu
 Ennen 1.7.2012   15,00  e (sisältyy laituripaikkamaksuun)
 Lisämaksu 1.7 - 31.7 2012 15,00 e
 Lisämaksu 31.7.2012 jälkeen 30,00 e 
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Kerhorakennuksen vuokra  400,00  e jäseneltä, omaan käyttöön  
      (max 60 henkiä)
 1 vrk klo 12.00-12.00)  200,00  e lisämaksu lämmityksestä
     lämmityskauden aikana 1.11-30.4.  
Lisäksi laskutetaan mahdollisesta siivouksesta.

Autopaikkamaksu   70,00 e 
Purjehduskauden aikana* pohjoisella telakointialueella pysäköidystä autosta.

Trailerimaksu    120,00 e
Purjehduskauden aikana pohjoisella telakointialueella säilytettävästä venetrailerista.

Varastokaapin vuokra   25,00 e kaudelta 
     niiltä, joilla on varastokaapin avain.

Maksut Hästössä

Rantautumismaksu
rantautuvasta veneestä   5,00 e  alkavalta 24 tunnilta
     tai 85,00 e kaudelta*
     (lipun noston ja laskun välisenä aikana)

Saunamaksut
Yhteissauna vain pe-su hengeltä 2,00 e hengeltä    
Perhesauna-/yhteissauna muina aikoina 8,00 e  (tunti)
Yhteis-ja perhesaunassa  alle 16v. ilmaiseksi     
Kalastusmaksu   50 e kaudelta (henkilökohtainen)*

Apuveneen säilytysmaksu  85,00 e kaudelta

Sähkön käyttömaksu   3,00 e vuorokaudessa tai 
(kun veneestä on sähköjohto kiinni saaren sähköissä)    
     50,00 e kaudelta*
     (lipun noston ja laskun välisenä aikana)

Laiminlyöntimaksut:

• Telakointi- ja laiturialueen siivoustalkoiden laiminlyönnistä 150,00 e
• Katsastamattomasta veneestä, jolla oli laituripaikka kerhon laiturissa 150,00 e  
• Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta 150,00 e
  lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset 
• Vartiovuoron laiminlyönnistä per vuoro 300,00 e
 (eli, ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä) 600,00 e
 
 Maksumuistutuksesta 10,0 e 

*) merkityt ostetaan etukäteen toimistossa laskutettavaksi.
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Humallahden Venekerhon juhlavuoden eskaaderipurjehdus järjestetään Tallinnaan 
kaksi viikkoa ennen juhannusta. Lähtö on HVKn kotisatamasta torstaina 6. kesä-
kuuta ja paluu sunnuntaina 9. kesäkuuta. Tälle matkalle ovat tervetulleita niin ko-
keneet konkarit kuin ensimmäistä kertaa Suomenlahtea ylittämään harkitsevatkin. 
Matkallahan on jo pitkät perinteet, sillä ensi kesän purjehdus on jo kuudestoista 
järjestyksessään.

Köysien irrottaminen ajoittuu tarkoituksella myöhäisiltaan tai yöhön. Suomenlah-
della mahdolliset kesätuulet tyyntyvät yleensä yöksi. Samoin Helsingin ja Tallin-
nan välinen vilkas ja suuriakin aaltoja aiheuttava matkustajalaivaliikenne taukoaa 
niin ikään. 

Matkaa taitetaan hitaimman veneen mukaan, joten nopeakulkuiset veneet voivat 
halutessaan kiirehtiä Pirittan satamaan odottamaan eskaaderin saapumista. Pe-
rille pääjoukko saapuu runsaan kuuden tunnin purjehduksen jälkeen aamuyöstä 
tai varhain aamulla perjantaina. Tällöin Pirittan vierasvenesatamassa on yleensä 
tilaa, mutta paikat täyttyvät nopeasti päivän kuluessa.

Juhlaristeily Tallinnaan

Auringonlasku Suomenlahdella on näkemisen ja kokemisen arvoinen.
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Hvk-laiset veneet pyritään kiinnittämään yleensä lähelle toisiaan, jolloin yhtey-
denpito on läheistä ja toisten veneitä voi pitää hieman silmällä. Tässä vartioidus-
sa vierasvenesatamassa hvk-laisten veneet ovat saaneet olla rauhassa vuosien 
varrella eikä ilkivaltaa ole tapahtunut. Toisaalta satamassa on palvelut saunasta 
hotelliin ja kaupoista merihuoltamoon.

Pirittasta on hyvät liikenneyhteydet kuuden, seitsemän kilometrin päässä olevaan 
Tallinnan keskustaan. Kaupungin vanha historiallinen keskusta on peräisin jo 
1200-luvulta. Keskustassa on useana vuonna järjestetty kesäkuun alkupuolella 
keskiaikaisia kulkueita ja kulttuuritapahtumia erilaisine musiikki- ja tanssiesityk-
sineen. Kannattaa käydä tutustumassa näihin tapahtumiin, joista useimmat ovat 
lisäksi ilmaisia.

Säävaraus muistettava

Kun Suomenlahtea lähdetään ylittämään, se on tehtävä merta kunnioittaen. Es-
kaaderipurjehdukselle onkin olemassa säävaraus. Vain kerran 2000-luvun alku-
puolella matka jouduttiin peruuttamaan ukkosmyrskyn takia. Matkan aloitusta voi-
daan tarvittaessa siirtää tuulten tyyntymistä tai rauhoittumista odoteltaessa.

Vuoden 2012 kesäkuussa Pirittan satamaan kiinnittyivät kippareinaan seuraavat 
veneet: Inka/Raimo Lamminen, Kristina/Antti Naski, Lilith/Jorma Viita, Annika/
Lauri Seppänen. Eskaaderin nopeimmat veneet Aquila/Juha-Pekka Niittyma sekä 
Stunt/Timo Wiiala saapuivat oman aikataulunsa mukaan ja irrottivat köydet sata-
masta jo lauantaina.

Annika ja Inka taittavat matkaa  ”yhtä  jalkaa”. Eskaaderimatkalla matkanopeus säädetään 
hitaimman veneen mukaan. Ketään ei jätetä yksin seilaamaan.
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Risteilyn ohjelmaan on perinteisesti kuulunut yhteinen illallinen, jolle viime kesä-
kuussa osallistui toistakymmentä veneilijää seuralaisineen. Ensi kesäkuun Tallin-
nan risteilyn ohjelmaan on illallisen lisäksi alustavasti kaavailtu esimerkiksi Me-
rimuseossa käyntiä. Kohde päätetään tarkemmin Pirittaan saapumisen jälkeen, 
eskaaderimatkan johtajaksi nytkin lupautunut Raimo Lamminen valottaa.

Kevättä ja veneiden kunnostusta odoteltaessa voi ryhtyä pohtimaan Tallinnaan 
lähtemistä. Järjestäjät odottavat ensi kesän matkalle ennätysrunsasta osanottoa.

Teksti: Lauri Seppänen
Kuvat: Jorma Viita

Piritta on jäänyt taakse ja paluumatka alkanut.

Mikäli joku empii omalla veneellään Tallinnaan lähtemistä, tällöin voi tiedustella 
gastin paikkaa jostakin eskaaderimatkalle lähtevästä veneistä. Lisäksi on mah-
dolisuus seilata laivalla Helsingistä Tallinnaan ja yöpyä esimerkiksi Piritassa Top 
Spa-hotellissa niin kuin jotkut ovat aikaisemminkin tehneet. Paluumatkalle Suo-
menlahden yli on aina löytynyt tilaa.

Vuoden 2012 eskaaderin paluumatkalla tuuli oli kevyttä ja ilma kirkas lähelle Hel-
singin kasuunia. Tuossa vaiheessa sankka merisavu purjehti vastaan ja peitti 
näkyvyyden. Siinä vaiheessa veneiden etäisyyksiä lyhennettiin näköetäisyyksiin 
Raimo Lammisen navigoidessa tutkan ja kompassin avulla. Lähin Tallinnan laiva 
sivuutettiin muutaman sadan metrin päästä, mikä kuultiin sumusireenin äänistä. 
Merisavu hälveni sitten vajaan kahden tunnin ajon jälkeen Katajaluodon kupeella.
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Vuoden 2013 eskaaderimatkalla vieraillaan mahdollisesti Viron Merimuseossa.

Yhteinen illallinen on kuulunut perinteisesti matkaohjelmaan.
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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 464 576
René Ollberg       040 838 7629
Henrik Westerholm       040 550 4766
Timo Wiiala       0400 476 726
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Julkaisutoimikunta 
Antti Tamminen    puheenjohtaja ja päätoimittaja 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
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 (junioripäällikkö)  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
Eija Aronniemi       050 505 3643
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
Näin virallisen kesäajan jälkeen ja jäiden lähtöä odotellessa jälleen muutama 
pyyntö satamasihteeriltä:

•  laituripaikkavarauksia puuttuu vielä – laittakaa ihmeessä varaukset tulemaan – 
 kerhollamme on suuremmille paikoilla jopa jonotuslista 
• mikäli vene on viime kaudesta vaihtunut, pyydän ystävällisesti ilmoittamaan  
 uudet tiedot rekisteripäivityksiä varten sähköpostilla allekirjoittaneelle 
• aina kun vene on vaihtumassa suurempaan tulee siitä sopia satamakapteenin  
 kanssa (eli lähinnä, että mahtuuko vene entiselle laituripaikalle) 
• kaikista laituripaikkojen vaihdosta tulee sopia myös satamakapteenin kanssa 
• vartiovuorolista vartiovuorojen varaamista varten on ollut kerhorakennuksessa   
 jo 10.3. lähtien
• ennen kuin vene tuodaan laituriin, tulee satamatoimistosta noutaa venetarra,  
 missä näkyy myös laituripaikan numero (toimiston aukioloajat toisaalla lehdessä) 
• ilman tuota tarraa venettä ei saisi tuoda laituriin (mutta toukokuun alussa jous- 
 tetaan hieman, kun virallisesti toukokuun ensimmäinen toimistopäivä on vasta 7.5.) 
• veneen vuosikatsastus tulee tehdä  kahden (2) viikon kuluessa siitä kun vene  
 on tuotu laituriin (HVK:n katsastusohjesäännön mukaisesti). Ensimmäinen 
 ”virallinen”  veneiden katsastuspäivä on torstaina 16.5. 
•  veneet tulee katsastaa kesäkuun loppuun mennessä (poikkeuksena tietysti  
 heinäkuun jälkeen tulevat uudet veneet) – katsastajien yhteystiedot löytyvät  
 myös tästä lehdestä 
•  runkokatsastukset tehdään aina maissa ennen veneen laskemista veteen 
•  runkokatsastuksista tulee aina sopia suoraan katsastajan kanssa 
•  mikäli syystä tai toisesta ette aikoinaan kuittaamaanne laiturisähköavainta 
 tarvitse, niin palauttakaa se heti toukokuun alkupuolen toimistoiltoina, muussa  
 tapauksessa avaimesta lähtee automaattisesti lasku (ja lasku tulee niin kauan  
 kuin laiturisähköavain on palauttamatta)

Vielä muistin virkistämiseksi:
•  kerhon kevätpukkitalkoot (siivoustalkoot) ovat pakollisia kaikille joilla vene on  
 ollut HVK:n talvisäilytysalueella (riippumatta siitä jäävätkö telakointivälineet  
 kerhon alueella vai ei), talkoopäivänä kun on tarkoitus tänä vuonna juhlavuo- 
 den kunniaksi myös maalata ja siistiä kerhorakennusta.
•  pohjoispuolen kentällä olevat vihreä junavaunu ja teltta tulee tyhjentää 
 pukkitalkoisiin mennessä 
•  sulje aina ovet ja portit lähtiessäsi kerhorakennuksesta tai ”telakalta”.  Kerhon  
 avaimia ei saa luovuttaa vieraille eikä kerhorakennukseen tule päästää 
 tuntemattomia henkilöitä.  

Eija Aronniemi
puh. 050 505 3643
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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VENEIDEN VESILLELASKUT KEVÄÄLLÄ 2013 

Tiedoksi kaikille niille jäsenille, joilla on vene HVK:n talvisäilytysalueilla:

veneiden 1. yhteislaskussa lauantaina 4.5.2013 veneet lasketaan veteen Helaa-
kosken nosturilla ja HVK lähettää jäsenille laskun (kuten ennenkin)

veneiden 2. yhteislaskussa lauantaina 18.5.2013 talvisäilytysalueella veneet las-
ketaan mitä todennäköisimmin Karttusen avustamina – hänen kanssaan jokainen 
jäsen tekee oman sopimuksensa ja maksu maksetaan hänelle suoraan.

Kumpanakin päivänä on telakointialueella sammuttimien tarkistukset.

Syksyn yhteisnostoista kerrotaan lisää yhdistyskokouksessa ja seuraavassa leh-
dessä.

  Henrik Westerholm
  johtava telakkamestari

TELAKKAMESTARI TIEDOTTAA

”SOLMU” SEPPÄNEN JA SOLMUT – 
SOLMUKURSSI HVK:LLA 14.5.2013 (TIISTAI) KELLO 19 

Venemessuilta tuttu solmumestari Hannu 
on jälleen oppinut uusia solmuja – niitä hän haluaa 
opettaa muillekin. Lisäksi kerrataan paalusolmun ja 
siansorkan teko sekä opitaan muitakin hyödyllisiä 
solmuja! Jokainen  voi myös  tarkistaa, miksi 
lenkkareiden tai purkkareiden nauhat aina aukeavat – 
onkohan solmu oikein tehty?  

Kaikki mukaan!
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Vaikka lumi peittää maan ja merikin on vielä jäässä, ainakin rannoilla, niin kyllä 
se kevät vääjäämättä koittaa ja on aika valmistautua saaren uuteen purjehdus-
kauteen. Tuntuu, että heti kun vappu on juhlittu, veneet saatu alas telakoilta, niin 
edessä on saaren siivoustalkoot. Ja toivottavasti sen verran on lämmintä, että 
väkeä on talkoissa runsaslukuisesti. Ja toukokuussa pitäisi myös Pikku Vihreä 
Oy:n miehien tulla pystyttämään uudet käymälät paikoilleen.

Aina keväisin (ja pitkin kesääkin) saaren rannat ovat täynnä aaltojen tuomaa ro-
jua, kuten tyhjiä limsapulloja, erilaista narua ja siimaa sekä muovipusseja. Pidä 
Saaristo Siistinä ry:llä oli viime kesänä ”Mitä Suomen rannoilta löytyi 2012” –pro-
jekti (osana suurempaa Baltic Marine Litter –projektia, mikä jatkuu edelleen) – 
PSS:n porukka jalkautui roskapussien kanssa projektimaiden (Suomi, Ruotsi, Viro 
ja Latvia) rannoille roskienkeruutalkoisiin. Pussien sisällöt eriteltiin ja luetteloitiin 
tarkasti. Suomi saavutti kirkkaasti ”näissä olympialaisissa” kyseenalaista kultaa 
eli oltiin kaikkein roskaisimpia, mikä todella pistää ajattelemaan suhtautumistam-
me luontoon, Suomenlahteen ja Saaristomereen. Esimerkiksi tupakantumppeja 
10 m2 kohden Suomessa kerättiin 16 kappaletta (Ruotsissa ja Latviassa vain 0,3
kappaletta ja Virossa 0,4 kappaletta). Ja kokonaisroskamäärätkin olivat aika hur-
jia: Suomessa 4617 kappaletta, Ruotsissa 2698 kappaletta, Virossa 2116 kappa-
letta ja Latviassa 1111 kappaletta, tosin Latviasta puuttui syksyn tutkimussiivous). 
Havaintopaikkoja oli Suomessa Kotkasta Utön saarelle.

Voimme kaikki omalta osaltamme vaikuttaa oman retkiparatiisimme siisteyteen 
laittamalla kaikki tupakantumpit saaressa oleviin tupakkaroskiksiin – niitä löytyy 
kaikkien pöytäryhmien läheisyydestä ja saunan terassilta, grillikatoksia unoh-
tamatta. Ei siis haudata tumppeja maahan tai heitetä kallion koloihin. Ennen 
vanhaan kameroiden filmit myytiin muovikoteloissa, ne olivat hyviä tumpinsäily-
tyspaikkoja. Mutta onhan kaupoissa edelleenkin myytävinä taskuun mahtuvia tuh-
kakuppeja! Ja olut- ym tölkit ja pullot saunalta ja grilleiltä pois, samoin kuin muukin 
”unohtunut” omaisuus.

Tuli mieleen, että Portugalin Albufeirassa (jo muutama vuosi sitten) oli rantojen 
läheisyydessä isoja tauluja, missä sekä portugalin- että englanninkielillä kerrottiin 
yleisimpien roskien häviämisajoista.

Näin kauan kestää seuraavien roskien häviäminen luonnossa:

 • hedelmien kuoret ja esim. omenan kara  3 kuukautta
 • paperinenäliina tai talouspaperi  3 kuukautta
 • tupakantumppi  2 vuotta
 • purukumi  5 vuotta
 • muovipussi tai muovimuki  200 - 450 vuotta
 • alumiinitölkki/purkki  100 – 500 vuotta
 • lasi  ei häviä koskaan (eli on ikuinen)

Pidä Hästö siistinä…
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Aika hurjaa, vai mitä! Etelä-Portugalin rannat muuten olivat siistit, hiekassa saattoi 
kävellä paljain jaloin!

Köydet irti – tapahtumaan ei tänä vuonna osallistuta. Sitä vastoin, jos jonakin elo-
kuisena lauantaina on sopiva määrä nuoria paikalla, voidaan järjestää vaikkapa 
optarikisa – tai tehdä jotain muuta hauskaa yhdessä. Rientolistaan on varattu lau-
antai 10.8. ns. Hästö –päiväksi – jollei muuta, niin paistetaan silloin ainakin lettuja! 
Enemmän tuosta Hästö –päivästä seuraavassa lehdessä.

Hästön saariohjesääntöön on esitetty muutama tarkennus. Esitys on kokonaisuu-
dessaan tässä lehdessä ja sen käsittely on kevätkokouksen asialistalla.

Oikein hyvää tulevaa kautta saaressa

Eija Aronniemi

Juhannuksen viettoa Hästön kokkokalliolla - menosssa harjoitukset tulevaan kuorosotaan, 
kuoron  johtajana toimi Kaija. Tulos oli erinomainen, mutta eipä ole tulevasta tv -ohjelmasta 
juurikaan tiedotettu!
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RIENTOLISTA 2013
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
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
To 01  Sitovat ilmoittautumiset (viimeistään) HVK 60 v. juhliin
Ti 6 19.00 Johtokunnan kokous
La 10  Hästö -päivä
To-su 15-18  Uiva -venenäyttely HSK:lla
La 31  Sitovien telakkapaikkavarausten viimeinen jättöpäivä
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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
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

MUUTOKSIA SAARIOHJESÄÄNTÖÖN
Johtokunta esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi joitakin muutoksia ja lisäyk-
siä saariohjesääntöön.

Kohtaan 1 otetaan lisäys vierasvenekunnan tuomisesta saareen, eli vieraaksi voi 
kutsua yhden veneen.

Kohtaan 5 otetaan maininta, että poikkeustapauksissa veneen voi jättää saareen 
enintään kahdeksi yöksi.

Kohdassa 11 tarkennetaan apuveneiden sijoituspaikat ja vahvistetaan osittain jo  
voimassaolevat käytännöt.

Nykyiset säännöt ovat luettavissa kokonaisuudessaan kerhon nettisivuilla Jäse-
nille – Säännöt – Saariohjesääntö.

Timo Wiiala
Sääntötyöryhmä pj
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Esitys kevätkokoukselle 26.03.2013

SAARIOHJESÄÄNTÖ
Tässä ohjesäännössä ”saari” tarkoittaa kerhon omistamaa Kirkkonummen Hästö 
-saarella olevaa kiinteistöä Hästöudden 1:113 siihen liittyvine kalavesineen.

1. Saaren käyttöön ovat oikeutettuja kerhon jäsenet vieraineen katsastetulla  
 veneellä. Jäsenyys osoitetaan näkyvissä olevalla kerhon lipulla tai viirillä.

 Jäsenen venekunta on oikeutettu tuomaan vieraakseen yhden toisen 
 venekunnan, ei kuitenkaan kerhon järjestämien tapahtumien aikana. 
 Veneilykausi on kerhon lipunnoston ja –laskun välinen aika. 
 Saarta voi käyttää myös veneilykauden ulkopuolella.

2. Kukaan ei saa toiminnallaan häiritä muita saaressa olijoita.
 Erityisesti yöaikaan kello 23-07 on annettava rauha muille.

3.  Saaressa ei ole yleistä jätehuoltoa. Jokainen on velvollinen huolehtimaan 
 saaren siisteydestä ja kaikkien omien jätteidensä poisviennistä.

4. Kerhon toimihenkilöiden antamia ohjeita ja määräyksiä on noudatettava.
 Mikäli annettu huomautus ei tehoa tai rikkomus on vakava, käsittelee asian  
 saaritoimikunta ja viime kädessä yhdistyksen johtokunta.

5. Venettä ei saa jättää saareen kiinnitykseen ilman valvontaa muuten kuin  
 poikkeustapauksissa. Tällöin vene voi olla saaressa ilman miehistöä 
 enintään kaksi (2) yötä peräkkäin. Viikonloppuisin venettä ei saa pitää 
 saaressa ilman miehistöä.

 Vene on kiinnitettävä hyvää merimiestapaa noudattaen rantaan tai laituriin  
 niin hyvin, ettei se estä toisten veneiden saapumista tai lähtöä.  
 Ankkurointi lahdelle ei ole sallittua kuin pakottavissa tapauksissa.

 Lepuuttajia on käytettävä.

 Veneen päällikön on varauduttava kaikkiin olosuhteiden muutoksiin ja 
 toimittava ennakoiden sen mukaisesti.

6. Veneen päällikkö vastaa siitä, että saaren majassa ja saunatuvassa 
 pidettävät vieraskirja ja saunakirja varustetaan asianmukaisin merkinnöin  
 venekunnasta ja vieraista. Päällikkö vastaa kaikista venekunnan ja 
 vieraiden maksuista. Maksut laskutetaan jälkikäteen. Jos ilmoitukset jäävät  
 tekemättä, on kerhon johtokunnan tai saaritoimikunnan toimihenkilöllä  
 oikeus korjata asia.
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7. Kerholla ei ole vakuutusta vahinkojen varalle.

 Kerho ei vastaa rakennelmien, kuten poijujen ja laitureiden, rakennusten tai  
 työkalujen ja sähkölaitteiden puutteellisuuksista aiheutuneista vahingoista.
 Havaituista vahingoista yksityiselle tai kerhon omaisuudelle on ilmoitettava  
 heti kerhon toimihenkilölle.

8. Veneiden suurin sallittu nopeus satama-alueella on 4 solmua.

9. Moottorien tarpeeton käyttö on kielletty. Välttämätön käyttö on sallittu kello 08-21.

10. Ankkuroidun veneen tulee pimeän aikana käyttää ankkurivaloa.

11. Yksityisen omaisuuden säilyttäminen majalla, grillikatoksissa tai muualla  
 saaressa on kielletty.

 Kalastusvälineet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.

 Apuveneet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla yhteyslaiturin pohjoispuolella
  ja ns. jollalaiturissa. Apuveneellä tarkoitetaan venettä, jota käytetään 
 jäsenen varsinaisen veneen lisäksi kalastus- tai yhteyskäyttöön. Apuveneitä  
 voidaan säilyttää saaressa  myös talvikauden aikana. Kerholla on oikeus  
 periä talvisäilytyksestä erillinen maksu. Kerholla ei ole vastuuta veneiden  
 säilytyksestä saaressa.

 Maja, grillikatokset ja sauna on käytön jälkeen siivottava.

 Yöpyminen majassa on kielletty. 
 Telttailu saaressa on sallittu.

12. Nuotion tekeminen on kielletty.

13. Saaren kasvistoa ja eläimistöä on kaikin tavoin vaalittava.
 Puiden kaataminen ja muu luonnon vahingoittaminen on kielletty.
 Kotieläimet on pidettävä kytkettynä.

14. Metsästys ja ampuma-aseiden käyttö on kielletty.

15. Grillien, pariloiden, liesien ja tulipesien käytön jälkeen ne on välittömästi  
 siivottava sekä kaasu suljettava.

16. Saunan käytöstä ja kalastuksesta määrätään erikseen.
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Jo viime vuoden alussa HVK:n sähköpostiosoitteistoa yksinkertaistettiin ja sähkö-
postiosoitteiden määrää vähennettiin.  Alla tänä vuonna toimivat päivitetyt sähkö-
postiosoitteet ja niihin lähetettyjen sähköpostiviestien vastaanottajat.

Kommodori
kommodori@humallahdenvenekerho.fi
HVK:n kommodori Antti Tamminen

Kerhon sihteeri,  juhlatilan vuokraus, jäsen- ja venerekisterit sekä laskutus
sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
Eija Aronniemi

Johtokunnan asiat
johtokunta@humallahdenvenekerho.fi
Kommodori Antti Tamminen, varakommodori Timo Wiiala, Paula Laasonen, 
Pekka  Lieppinen, Seppo Mäkinen, René Ollberg, Mikko Palmu, 
Hannu Seppänen, Juha Tynell ja Henrik Westerholm

Satama, telakointi, venepaikat, veneiden talvisäilytys
satama@humallahdenvenekerho.fi
Satamakapteeni Juha Tynell, satamasihteeri Eija Aronniemi, 
telakkamestari Henrik Westerholm, jäsenvartiointi Markku Riekkinen

Veneiden katsastukset
katsastus@humallahdenvenekerho.fi
Katsastustoimikunnan puheenjohtaja Raimo Lamminen ja sihteeri Eija Aronniemi

Tontin ja rakennusten hoito ja ylläpito
kiinteisto@humallahdenvenekerho.fi
Kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja Hannu Seppänen, Gustav Broman, 
Antti Tamminen

Hästön retkisaarta koskevat asiat
saari@humallahdenvenekerho.fi
Saaritoimikunnan puheenjohtaja Hannu Seppänen, René Ollberg

HooVeeKoo –lehti, nettisivut, Facebook –ryhmä
tiedotus@humallahdenvenekerho.fi
Julkaisutoimikunnan puheenjohtaja Antti Tamminen, Eija Aronniemi, 
Ari-Matti Helkapalo, Tua Kyrklund-Tamminen, Lauri Seppänen

Talousasiat
talous@humallahdenvenekerho.fi
Rahastonhoitaja Mauri Väänänen, Antti Tamminen, Eija Aronniemi

HVK:n sähköpostiosoitteet 2013
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Humallahden venekerho vieraili Rene Ollbergin luotsaamana lauantaina 23.3.Luonnon-
tieteellisessä museossa. Tunnelma oli keväisen aurinkoinen ja pienen ryhmän kanssa oli 
mukava kierrellä museossa, kun pysyttiin kaikki koossa.  Afrikan elefantin edessä kerhon 
kommodori Antti Tamminen otti ryhmäkuvan: edessä Jori Kosonen sekä pojat Niklas ja 
Hans, keskellä näkyy Rene Ollberg sekä lapset Daria ja Robert ja taustalla on Eero Liika-
nen ja elefantin kärsän vieressä on Atte.




