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Uusia jäseniä, veneellisiä helsinkiläisiä, liittyy hyvää vauhtia kerhoomme. Ilmeisesti 
HVK täyttää hyvän venekerhon edellytykset. 

Meillä on turvallinen ja suojainen satama, jonka varustuksiin kuuluvat myös sähkö, 
juomavesi, valo ja vartiointi. 

Hästön retkikohde on sopivan matkan päässä nykyisilläkin polttoaineen hinnoilla. 
Kiitokset saaripaikasta kuuluvat aikanaan rohkean ja viisaan hankinnan tehneille 
jäsenille. 

Hästössä on riittävästi rantautumispaikkoja, sauna, suojaisia grillipaikkoja ja man-
tereen puolellakin yhteyslaituri. Tänä kesänä saareen saadaan myös uudet vessat. 
Kiitos myös tästä saarikiinteistöstä huolehtiville toimihenkilöille ja jäsenille. Yhdes-
sä asiat hoituvat parhaiten. 

Veneiden talvisäilytys kerholla on käytännössä sataman alueella. Parempaa paik-
kaa ei tähän voisi toivoakaan. 

Helsinkiläisten venekerhojen neuvottelukunta HelVene on kohdannut tietämättö-
myyttä veneilyä kohtaan. Liikuntaviraston konsulttiyhtiöltä tilaamassa veneilystra-
tegiassa katsotaan mm., että veneitä ei ole tarkoitus säilyttää venesatamien yhtey-
dessä, koska rannat on varattu virkistyskäyttöön tai rakentamiseen.  Ikään kuin 
veneily ei olisi virkistyskäyttöä kokonaisuudessaan. Kun vene on nostettu kuivalle 
maalle, siinä tehdään erilaisia kunnostustöitä ja samalla tavataan muita kerholai-
sia samalla asialla. Veneilyssä on  sosiaalinenkin puoli – myös purjehduskauden 
ulkopuolella. 

Kaupunki suunnittelee myös uusia venesatamia. HelVene katsoo, että näille ve-
neille on oltava suunnitelmassa myös talvisäilytyspaikat.
Osa veneilystrategiaan haastatelluista uskoi, että tulevaisuudessa veneilijöillä on 
enemmän varallisuutta käytettäväksi veneilyyn ja yksityisten telakointi- huoltopal-
velujen käyttö yleistyy. Näin veneily rajattaisiin ainoastaan varakkaiden harrastuk-
seksi. Tavikselle jää ilmeisesti sitten vain melontaa.

Tänä kesänä veneemme suuntaa Saimaalle, missä kävimme viimeksi vuonna 
1994 purjeveneellä.  Venäjän puolella muodollisuudet ovat sen jälkeen vähenty-
nyeet.  Nykyään ei enää ei tarvita luotsia eikä kanavan läpikulusta peritä maksuja. 
Tänä kesänä, kun masto ei ole esteenä,  ajattelimme kulkea myös Heinäveden 
reitin. 

  Hyvää veneilykesää toivottaen
  Antti Tamminen
  kommodori

Kommodorin puheenvuoro
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SATAMASIHTEERIN PALSTA
  
•  muista ilmoittaa venetietojen muutoksista satamatoimistoon 
•  kaikissa laitureissa olevissa veneissä laituripaikkaa osoittavat tarrat 
 (jollei, niin pikainen visiitti toimistoon)
•  veneiden katsastukset torstaisin kesäkuun loppuun saakka 
 (lukuun ottamatta juhannuksen aatonaattoa)
•  mikäli tuot veneesi laituriin vasta heinäkuussa niin katsastajien yhteystiedot   
 löytyvät myös tästä lehdestä kohdasta Kerhon toimihenkilöt 2013   
•  mikäli veneesi on katsastettu muualla niin muista toimittaa kopio katsastus 
 pöytäkirjasta satamatoimistoon (muussa tapauksessa tulee syksyllä lasku 
 katsastuksen laiminlyönnistä)
•  kesäkuun 10. päivän jälkeen talvisäilytysalueella ei enää saa olla veneitä – 
 alue on varattu autojen pysäköinnille (autopaikkakortteja saa toimistosta)
•  mikäli autossa (tai trailerissa) ei ole toimistosta kuitattua pysäköintilappua 
 (vartijat kirjaavat vartiointipäiväkirjaan niiden autojen rekisteritunnukset missä ei  
 P-lappua ole) lähetetään auton omistajalle (ja kerhon jäsenelle) 
 lasku autopaikasta) 
•  olethan muistanut varata vartiointivuoro (sanktion suuruus on 2x300 euroa)
•  mikäli syystä tai toisesta ette aikoinaan kuittaamaanne laiturisähköavainta 
 tarvitse, niin palauttakaa se heti satamatoimistoon toimistoiltoina (muussa 
 tapauksessa avaimesta lähtee automaattisesti 35 euron suuruinen lasku ja   
 lasku tulee niin kauan kuin laiturisähköavain on palauttamatta)

Kesän jälkeen tulee myös syksy:
•  talvissäilytyspaikka tulee varata elokuun loppuun mennessä
•  syksyn siivoustalkoot pidetään maanantaina 9.9. 

Lisäksi
•  sulje aina ovet ja portit lähtiessäsi kerhorakennuksesta tai ”telakalta”.  Kerhon  
 avaimia ei saa luovuttaa vieraille eikä kerhorakennukseen tule päästää 
 tuntemattomia henkilöitä

Ja edelleen muistutus
•  jälleen on joiltakin jäseniltä mm. jäsenmaksuja jäänyt rästiin – sääntöjen 
 mukaan jäsen voidaan erottaa mikäli jäsenmaksu on maksamatta 31.12.   

   Eija Aronniemi
   puh. 050 505 3643
   sihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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TELAKKAMESTARIN TERVEISET
Molemmat yhteislaskut ovat nyt takana ja melkein kaikki veneet on laskettu vesille.

Ensimmäisessä laskussa oli jonkin verran teknisiä ja muitakin murheita, jotka ym-
märrettävästi kiristi veneidensä laskevien pinnoja. Olen pahoillani tästä ja kiitän 
kaikkia kärsivällisyydestä. 

Toisessa laskussa kaikki sujui erinomaisesti, tähän laskuun oli tilattu kuorma-auto 
jossa oli ”HIAB” tyyppinen nosturi. Ratkaisu osoittautui oikeaksi, pienempi nosturi 
on käytännössä paljon isoa nopeampi. Lisäksi päästään laskemaan heti kun auto 
saapuu paikalle, ei odottelua, kun vastapainoja laitetaan paikalleen, kehikoita ka-
sataan yms. Laskujen sujuvuuteen vaikutti myös kuljettajan Antti Karttusen ja hä-
nen apumiehensä ammattitaito ja varmat otteet.

Lämmin kiitos kuuluu myös telakkamestareille, on upeata, että jaksatte olla muka-
na. Ilman teitä yhteisnostoja ja laskuja olisi mahdoton järjestää.

Luultavasti käytämme jatkossakin sekä nostoissa että laskuissa kuorma-autoon 
asennettua nosturia. Koska toiminta on joustavaa ja nopeata harkitsemme sitä, 
että laskut ja nostot voisivat olla keväällä ja syksyllä yhtenä lauantaina sekä yhtenä 
tai kahtena arki-iltana. Tästä otan mielelläni vastaan näkökohtia, tavoitteena on 
jäsenistön tarpeita mahdollisimman hyvin palveleva toiminta.

Maanantaina 3.6 on sitten ns. pukkitalkoot. Talkoot on pakollisia kaikille veneensä 
meillä telakoinneille. Tänä keväänä otetaan myös ryhtiliike siinä, että kuljetetaan 
kaikki ylimääräinen tavara kaatopaikalle, ml. junavaunut ja muu ”ei telakointitarvik-
keisiin lukeutuva”.

Hyvää veneilykesää kaikille toivotellen,

  Henrik ”Henkka” Westerholm,
  Johtava telakkamestari

PS
Koska ennen syksyn veneiden nostoja ei ilmesty lehteä, tiedotetaan jäsenistölle 
tarkemmista nostoaikatauluista yhdistyksen www-sivustolla ja kerhorakennuksen 
ilmoitustaululla
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Syyskuussa on syytä juhlaan

Alustava ohjelma

18.45 Saapuminen ravintola Mestaritalliin

19.00 Malja HVK:lle

Tervetuliaissanat

Merellistä musiikkia

19.15 Juhlapuhe

19.30 Illallinen

n. 21.00 Huomionosoitukset
60 -luvun musiikkishow

Lopuksi tanssia

Lopullisesti ohjelma tarkentuu elokuun alussa ja se toimitetaan 
kaikille ilmoittautumisensa vahvistaneille (ja maksaneille) postitse.
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Muistattehan ilmoittautua ajoissa

HVK täyttää komeat 60 vuotta

   Aika: 6.9.2013 kello 19

   Paikka: Ravintola Mestaritalli

   Hinta: 50 euroa (kerhon jäsen)

Koska kesälomakausi monilla jäsenillä on jo alkamassa – lomia vietetään 
mökeillä, veneissä, ulkomailla -  niin ilmoittautuminen syksyllä pidettävään 

historialliseen HVK 60 -vuotisjuhlaan on syytä tehdä ajoissa – toivomuksena olisi, 
että saataisiin sali täyteen jo ennen juhannusta!  

Ilmoittautua voi sähköpostitse sihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
– mutta kuitenkin viimeistään elokuun 1. päivään mennessä.

 Tällä hetkellä jo puolet paikoista on varattu!

Muista mainita ilmoittautumisen yhteydessä sen, 
että valitsetko kasvis-, kala- vai lihavaihtoehdon sekä 

mahdolliset muut ruokarajoitukset ja allergiat.

Ilmoittautuminen on sitova, kun illallisen hinta 
(50 euroa/henkilö) on maksettu Humallahden Venekerhon 

tilille FI90 1745 3000 0355 86.

Illalliskortit postitetaan kaikille ilmoittautuneille elokuun alussa, 
silloin on jo illan menyykin täsmentynyt.

HVK 60 vuotta – juhlatoimikunta

HooVEEKoo

60 v.
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Teksti: Heini Kaasalainen, Pidä Saaristo Siistinä ry

Pidä Saaristo Siistinä ry selvittää 
rantojemme roskaisuutta

Itämeren ja sen rantojen roskaantuminen on verrattain vähän 
tunnettu ympäristöuhka. Pidä Saaristo Siistinä ry selvittää nyt 

kaksivuotisessa Marlin-projektissa, kuinka paljon ja minkälaista 
roskaa kotimaisilta rannoiltamme löytyy.

Suomessa projektiin kuuluu vuonna 2013 yhteensä yhdeksän siivottavaa ranta-
kohdetta: Helsingin Pihlajasaari, Kaarinan Hovirinta, Turun Ruissalon Kansanpuis-
to, Kotkan Lehmäsaaren sisempi ja ulompi ranta, Paraisten Björkö, Utö ja Mustfinn 
sekä Raaseporin Jussarön Sköthamnen. Suomen lisäksi rantojen roskaantumista 
selvitetään Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Ensimmäisen vuoden välitulosten perusteella voidaan todeta, että kertakäyttöinen 
elämäntyylimme ja kulutustottumuksemme näkyvät siivottomilla rannoilla muun 
muassa ruokapakkausten, juomapullojen ja kertakäyttöisten ruokailuvälineiden 
muodossa. Kotimaisten kohderantojen roskista jopa yli 60 prosenttia on erilaisia 
muoveja. Hälyttävä oli myös tupakantumppien määrä, joita löytyi monikymmen-
kertaisesti enemmän kuin esimerkiksi Latviassa, jossa tupakointi on kielletty koko-
naan uimarannoilla. Syynä ei ole savu, vaan kustannukset, jotka tumppien siivoa-
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minen vuosittain aiheuttaa. Siivouksissa on tehty myös yllättäviä löytöjä: Björköstä 
kokonainen wc-istuin, luonnonsuojelualueella sijaitsevalta Jussarön rannalta lää-
kepakkauksia ja Pihlajasaaresta läjäpäin panoslankaa.

Muovinen meremme?

Muovi aiheuttaa meriympäris-
tössä monenlaista ongelmaa. 
Kalat ja linnut syövät muovin-
kappaleita ja tupakantumppe-
ja vahingossa luullessaan nii-
tä ruoaksi. Eläimet saattavat 
myös takertua isompiin ros-
kakappaleisiin, kuten verkkoi-
hin tai muovipusseihin, jotka 
lopulta voivat aiheuttaa eläi-
men tukehtumisen tai nälkiin-
tymisen. Isot roskakappaleet 
meressä muodostavat uhan 
myös veneilijöille ja aluslii-
kenteelle takertuessaan pot-
kureihin.

Muovi ei hajoa, vaan ajan mit-
taan pilkkoutuu yhä pienem-
miksi palasiksi. Tällaista mik-
romuovia on enää mahdo-
tonta poistaa merestä. Ellei 
roskaantumista saada kuriin, 
odottaa jo valmiiksi uhattua 
Itämertakin muovinen tulevai-
suus.

Baltic Marine Litter Project 
(Marlin) on kaksivuotinen han-
ke, jonka pääpartnerina toi-
mii Håll Sverige Rent -säätiö 
Ruotsista. Muita partnereita 
ovat Fee Latvia, Pidä Saa-
risto Siistinä ry ja Hoia Eesti 
Merd Mtü. Hanke rahoitetaan 
EU:n Interreg IVA Central Bal-
tic –ohjelmasta.
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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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RIENTOLISTA 2013
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

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
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT

kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 
(pois lukien juhannuksen aatonaatto 20.6.)
heinäkuussa toimisto on kiinni, mutta toimihenkilöt tavoittaa joko puhelimitse tai 
sähköpostilla
elo - syyskuussa toimisto on auki viime vuoden tapaan vain tiistaisin kello 17.30 – 19.00.

Lokakuun jälkeen toimisto on auki vain sopimuksen mukaan.  Lisäksi toimistossa 
on mahdollista asioida veneiden nostopäivänä 12.10.

KATSASTUSILLAT
 
Virallisia katsastusiltoja on kesäkuussa enää vain 3 (6.6., 13.6. ja 27.6.). Toimi-
kunta 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 so-
pia henkilökohtaisesti katsastajan kanssa (yhteystiedot toisaalla 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 -  tänä vuonna 150 eu-
roa). 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 
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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Ohjeita Meri-VHF/DSC – ryhmäkutsun käyttöön

HVK:n DSC –ryhmäkutsunumero 023099420
(MMSI Group Call)
Viestintävirasto on varannut HVK:n käyttöön DSC-ryhmäkutsunumeron 
023099420 (MMSI Group Call)

Ryhmäkutsunumeron rakenne
Numerosarjan ensimmäinen ”0” osoittaa, että kyse on ryhmäkutsunumerosta.  
Seuraavat ”230” osoittavat kansallisuutta (230 = Suomi) ja loput numerot yksilöivät 
seuramme kaikista muista ryhmäkutsunumeroista.

Miksi ryhmäkutsunumeroa kannattaa käyttää
Ryhmäkutsu on mainio tapa ylläpitää radion käyttöön liittyviä rutiineja kerholaisten 
kesken. Yhdellä DSC – ryhmäkutsulla tavoittaa kaikki ne veneet/alukset, jotka ovat 
VHF/DSC – kantomatkan piirissä ja joiden laitteisiin on ohjelmoitu ko. ryhmäkutsu-
numero. Ryhmäkutsunumeron käyttö ei edellytä mitään ylimääräisiä lupamenette-
lyjä eikä kustannuksia.

Numeron ohjelmointi VHF/DSC – radiopuhelimeen
Numeron voi ohjelmoida kenen tahansa jäsenemme meri-VHF/DSC – laitteeseen 
oman yksilöllisen DSC – numeron (MMSI – numero) lisäksi. Huom.: oma yksilöl-
linen MMSI – numero on jo oltava ohjelmoituna laitteeseen (oman numeron saa 
selville oman aluksen radioluvasta). Ryhmäkutsunumero käyttöönotto ei edel-
lytä mitään toimenpiteitä numeron ohjelmoinnin lisäksi. Lähes kaikkiin laitteisiin 
voi ryhmäkutsunumeron itse ohjelmoida laitekäsikirjan avulla. Numeron voi myös 
itse purkaa tai poistaa tarvittaessa. (Huom! Yksilöllistä MMSI –numeroa ei voi itse 
poistaa).

Miten numeroa käytetään?
Ryhmäkutsunumerolla voi lähettää ainoastaan rutiinikutsuja. Esimerkkinä voisi 
olla yhteispurjehdus (esim. eskaaderi Tallinnaan), jolloin joku jo perille ehtinyt  jä-
sen voi kertoa  muille vielä matkalla oleville  jäsenille tietoa vaikkapa sataman 
laituritilanteesta. Hän tavoittaa kaikki ryhmäkutsun piirissä olevat yhdellä kertaa 
kun lähettää DSC –ryhmäkutsun asettamalla osoitteeksi  kerhomme ryhmäkut-
sunumeron 0230099420 ja kutsuun mukaan tiedon siitä työskentelykanavasta 
(simpleksi), jolla varsinainen asia  kerrotaan puheella. Tällöin vain ne kerholaiset 
saavat tiedon asiasta, joilla on VHF/DSC –laitteisto, ja osaavat tulla DSC  -kut-
sussa kerrotulle puhekanavalle. Vaikka kuuluvaisuusalueella olisikin muita VHF/
DSC:lla varustettuja veneitä, ei kutsu mene heidän laitteisiinsa (ellei heillä ole ko. 
kutsunumeroa ohjelmoituna). 
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HUOM!  Vastaanotettuja DSC –ryhmäkutsuja ei kuitata vaan siirrytään suo-
raan ryhmäkutsussa mainitulle puhekanavalle odottamaan. 

Seuran jäsenyys ja numeron käyttö
Viestintävirasto ei valvo ryhmäkutsunumeron ohjelmoimisen osalta seuramme jä-
senyyteen liittyviä  seikkoja, vaan tämä jää HVK:n omaan harkintaan ja vastuulle, 
samoin kuin jäsenille tiedottaminenkin.  

Lisätietoja  tarvittaessa 
Ari Caselius, Viestintävirasto
puh. +358 9 6966 883

Lisätietoja HVK:n jäsenille:
Hannu Seppänen, puh. +358 50 552 1501
hannu.seppanen@kotiportti.fi
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Kevätkokouksen 23.4.2013 hyväksymät maksut kaudelle 2013 

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 liikunta-
viraston päättämällä tavalla korotettuna. 50 %

Jollamaksu     85,00 e
      HVK:lla säilytettävästä jollasta

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 henkilöä)
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 10,00 e 

*) merkityt ostetaan etukäteen toimistossa laskutettavaksi.
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Purjehduskauden aikana hooveekoolaiset ystävineen viihtyvät usein samoissa 
paikoissa, muun muassa kerhosatamassa ja Hästössä. Veneissä kulkee monesti 
mukana myös lemmikkejä, joista näkyvimpinä koirat. Huomaavainen koiranomis-
taja ottaa muut ihmiset ja koirat huomioon. Näin kaikki kerhon jäsenet voivat viih-
tyä ja tuntea olonsa turvalliseksi HVK:n alueilla.

Yritetään muistaa, että 
•  moni lapsi ja aikuinen pelkää koiria, etenkin kytkemättömiä.
•  kaikki koirat eivät pidä muista koirista 
•  kytketty koira ja irrallaan juokseva koira ovat keskenään eriarvoisessa 
 asemassa, mikä saattaa synnyttää tappelun ilman muuta näkyvää syytä
•  koira on aina eläin, joka voi toimia arvaamattomasti, olipa se kuinka hyvin 
 koulutettu ja kiltti tahansa.
•  monen mielestä lemmikkejä ei pidä olla siellä, missä syödään ja käsitellään  
 ihmisille tarkoitettua ruokaa. 
•  moni ihminen saa allergisia oireita oleskellessaan samassa tilassa, 
 jossa on tai on ollut lemmikki

Tua Kyrklund-Tamminen 
Vapaa-aikansa koiraurheilun parissa viettävä kahden koiran omistaja.
§
Metsästyslain mukaan koirat on pidettävä kiinni 1.3. – 19.8. Tuona aikana ulkona oleva koira on pidet-
tävä kytkettynä tai siten, että koira on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsästysoi-
keuden haltijan lupaa koiraa ei saa kuitenkaan pitää muulloinkaan irti toisen alueella eli koira saa olla 
vapaana ainoastaan luvallisena aikana ja luvallisessa tarkoituksessa.

§
HVK:n saariohjesääntö 13: Saaren kasvistoa ja eläimistöä on kaikin tavoin vaalittava. Puiden kaatami-
nen ja muu luonnon vahingoittaminen on kielletty. a) Kotieläimet on pidettävä kytkettynä.

Kaikenkarvaiset ystävämme

SAARIOHJESÄÄNTÖ
Yhdistyksen kevätkokous hyväksyi 23.4.2013 pitämässään kokouksessa  edellisessä lehdessä 
(HooVeeKoo 2/2013) esitetyn uuden saariohjesäännön aivan pienellä muutoksella kohdan 5 ensim-
mäiseen kappaleeseen. Kappale kokonaisuudessaan  hyväksytyn korjauksen jälkeen on seuraava:

”Venettä ei saa jättää saareen kiinnitykseen ilman valvontaa muuten kuin poikkeus-
tapauksissa. Tällöin vene voi olla saaressa ilman miehistöä enintään kaksi (2) yötä 
peräkkäin. Viikonloppuisin venettä ei saa pitää saaressa ilman miehistöä kuin poik-
keustapauksissa painavin perustein”.

Saman kohdan toiseen kappaleeseen ei muutoksia.

Saariohjesääntö kokonaisuudessaan on HVK:n ilmoitustaululla kotirannassa sekä 
myös saaressa.

Eija Aronniemi, yhdistyssihteeri
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JÄLLEEN ON HÄSTÖN KESÄ ALKANUT
Retkisaaren varsinainen kausi alkoi perinteisillä siivoustalkoilla toukokuun viimei-
senä viikonloppuna. Jo huhti – toukokuussa aiemmin veneilykautensa aloittaneet 
ahkerat jäsenemme olivat jo kertaalleen siivonneet grillit ja tuvan. Mutta ns. vanhal-
le grillille viime viikolla eksynyt naarashaahka oli hädissään sotkenut grillin (oli jää-
nyt suljettujen ovien taakse) – Valdemarian ja Taben kipparistot kuulemma viettivät 
ikimuistoisen päivän linnunhöyheniä yms poistaessaan. Ja voi vain ajatella miltä 
haahkaemosta tuntui…, Kukahan lienee grillillä viimeksi käydessään sulkenut oven 
kurkistamatta, että jäikö sinne mahdollisesti luontokappaleita? Kannattaa aina vil-
kaista varmuuden vuoksi taakse ennen kuin oven sulkee… 

Useita puita oli talven aikana kaatunut, joten ainakin juhannuskokkoon on aineksia.  
Ja toinen pienemmistä huusseista  oli mennyt nurin, onneksi ei kukaan ollut jäänyt 
sisälle loukkuun. Lisäksi jäät olivat vieneet lippukalliorannan ponttonilaiturin käyn-
tisillan, mikä oli ajautunut lähelle lasten uimarantaa. Sieltä se siivoustalkooviikon-
loppuna saatiin hinattua pois ja väliaikaisesti asennettua köysien avulla ponttoni-
laiturille, missä veneensä ”parkkeeraneilla ” oli todelliset saariolosuhteet ja  ainakin 
oma rauha, kun laiturille pääsi vain apuveneen avulla!

Aika mukavasti porukkaa tuli siivoustalkoisiin (mutta aivan viime vuoden osallistu-
jamäärään ei päästy), mutta oli saaressa kuitenkin melkein parikymmentä vene-
kuntaa ja talkoolaisten yhteismäärä läheni 40 henkilöä, kun lapsetkin  lasketaan 
mukaan. Kaikille riitti juotavaa epäilyksistä huolimatta, grillimakkaroita, piirakoita, 
kahvia ja pullaa! Puut saatiin hyvän sään aikana taas mantereen puolelta siististi 
pinoon saaren grilleille ja saunatuvalle.    

Lauantaina saareen tuotiin myös jo viime syksynä tilatut PikkuVihreä Oy:n uudet 
käymälät, joiden pystytys aloitettiin sunnuntaina valmistajan toimesta. Valmista pi-
täisi olla tällä viikolla (viikko 22). 
Muuten saatiin kaikki ennakoidut työt tehtyä, paitsi että tuparakennuksen alusta jäi 
vielä siivoamatta – mutta onhan juhannukseen vielä aikaa!
Niin, ja tuvassa on nyt kauan kaivattu televisio sadeilmojen varalle!
Kiitos kaikille talkoolaisille ja oikein hyvää, kaunista ja lämmintä kesää!

Hannu Seppänen, saaren isäntä sekä koko saaritoimikunta

Grillin matka saareen...kuvassa Jukka Ilmarinen sekä Raimo ja Eira Lamminen
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Kommodori
kommodori@humallahdenvenekerho.fi
HVK:n kommodori Antti Tamminen

Kerhon sihteeri,  juhlatilan vuokraus, jäsen- ja venerekisterit sekä laskutus
sihteeri@himallahdenvenekerho.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
kiinteistö@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, nettosivut, 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
Jo viime vuoden alussa HVK:n sähköpostiosoitteistoa yksinkertaistettiin ja 

sähköpostiosoitteiden määrää vähennettiin.  Alla tänä vuonna 
toimivat päivitetyt sähköpostiosoitteet ja niihin lähetettyjen 

sähköpostiviestien vastaanottajat.
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• desinfioimisainetta
• haavanpuhdistustarvikeita
• laastaria
• erilaisia sidostarpeita
• mitella
• avaruuslakana
• puikko hyttysenpuremiin
• mentolisprii/risiiniöljyliuos
• punkkipinsetti
• kortisonivoide
• kuumemittari
• särkylääkkeitä (ibuprofeenia, 
lapsille vain parasetamolia)

VENEAPTEEKKIIN SUOSITELTAVIA TARPEITA
(omien henkilökohtaisten lääkkeiden lisäksi):

Näin kesän kynnyksellä on jälleen hyvä kerrata 
turvallisuutta koskevia asioita
Ohessa MOB (Man Over Board = mies yli laidan) 10 käskyä:

1.käytä aina kelluntavälineitä veneessä ollessasi

2.opettele uimataito

3.opeta miehistösi ajamaan venettä

4.harjoittele itse (ja opeta miehistöllesi) heittoliinan ja pelastusrenkaan heittäminen

5.mikäli olet yksin veneessäsi kiinnitä itsesi turvaköyteen

6.avoveneessä käytä aina turvakatkaisijaa

7.harjoittele itse ja vaadi, että miehistösikin harjoittelee, veneeseen nousua vedestä

8.suunnittele ja valmista väline, jolla voit nousta itse tai auttaa muita nousemaan 
veneeseen vedestä

9.älä aja autettavan viereen veneellä vaan vedä hänet heittoliinan tai pelastus-
renkaan avulla veneen viereen

10.seuraa koko ajan veteen pudonnutta katseella.  Merkitse GPS laitteeseen 
(tai merikarttaan) hänen putoamispaikkansa 

• hiilitabletteja
• sokeri/suolaliuos
• vatsalääkkeitä (esim. ripuliin
• maitohappobakteereja
• matkapahoinvointilääkettä
• palovammasidepakkaus (rasvalaput, 
esim. Jelonet)
• antihistamiinitabletteja
• kyypakkaus

Päivitä vuosittain veneapteekkisi ja 
poista vanhentuneet lääkkeet!
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Juhlavuoden lipunnosto 1.5.2013 keräsi suuren joukon kerholaisia 
seuraamaan tapahtumaa sekä erittäin maukkaalle vappubrunssille. 



Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry

Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

www.humallahdenvenekerho.fi

TELAKKAPAIKKA

VARAUS 2013–2014

Jäsenen nimi      

Puhelin numero       Email      

Veneen nimi       Rekisterinumero      

Veneen pituus       m Leveys       Paino

Pinta-ala lasketaan veneen peittämisessä käytetyn pinta-alan mukaan.

Nostan veneeni ensimmäisessä yhteisnostossa 28.9.2013

Nostan veneen toisessa yhteisnostossa 12.10.2013

Oma nosto, ei yhteisnostojen välillä
Nostosta on ehdottomasti sovittava 

telakkamestarin kanssa

Lasken keväällä 2014 veneeni ensimmäisessä laskussa

toisessa laskussa

Jos vene on sijoitettu telakkamestarin ohjeesta poiketen tai ilman lupaa, tullaan vene 

tarvittaessa yhteisnostossa siirtämään omistajan vastuulla ja kustannuksella.

Paikkavaraus on jätettävä 31.8.2013 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla

satama@humallahdenvenekerho.fi. Varaus on sitova, ellei sitä ole kirjallisesti peruutettu 

30.9.2013 mennessä.

Varatessasi telakointipaikan sitoudun osallistumaan syksyllä ja keväällä pukkitalkoisiin 

kerhon alueella. 

Veneen nimi, rekisterinumero tai omistajan nimi on ehdottomasti merkittävä pukkiin tai 

pressuun.

Veneellä on oltava vakuutus, mikä sisältää vahinko- ja vastuuvakuutuksen.

Päiväys      

Allekirjoitus ja nimen

selvennys      


