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VARAKOMMODORIN PUHEENVUORO

YHDEN ASIAN LIIKE
 
Veneilijöitä on moneksi. Joillekin riittää pikku paatti satunnaisille onkireissuille, 
kun elämäntapamerenkävijä asuu ja reissaa purrellaan puolikin vuotta yhteen 
menoon. Me loput seilaamme siinä välissä – kuka koluaa luonnonkauniita saaria 
ja pittoreskejä kalastajakyliä, kuka viihtyy isommalla porukalla vierasvenesata-
missa tuttujaan tapaillen. Keskikesä ja lomakausi ovat luontevinta veneilyaikaa. 
Useimmilla, töiden ja koulujen alkaessa elokuussa, veneily rajoittuu satunnaisiin 
viikonloppureissuihin ennen telakointia. Oma rotunsa ovat kalastuksen tosihar-
rastajat, joiden on päästävä verkoille ja uistelemaan varsinkin lokakuussa, kun 
tuulet yltyvät ja taivas tihuttaa räntää.
 
Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että niin moottori- kuin purjeveneilijät (heitäkin 
on, vaikkei Humallahteen pinnaveneellä pääsekään) viihtyvät ja toimivat kerhos-
samme, jos kokevat saavansa tarvitsemansa hyvät palvelut ja voivat olla itse 
mukana niitä tuottamassa. Tai mukana muuten vain. Tätä kutsutaan yhteisölli-
syydeksi.
 
Yhteisöllisyyteen voidaan tuoda toinenkin näkökulma. Viihteellistyvässä, ehkä-
pä myös entistä yksilökeskeisemmässä maailmassa vapaa-aikakin on rahaa. 
Kerhon jäsen saattaa ajatella, että koska hän asiakkaana maksaa tuotteesta eli 
kerhon tarjoamista palveluista, hänellä on jakamaton oikeus vaatia sitä sun tätä. 
Yhdistystoiminnassa näin yksioikoinen lähestymistapa ei ole täysin ongelmaton.
 
Yksittäisen jäsenen minimivelvollisuudet ovat maksujen ja vartiovuoron hoito. 
Kerhon toimintaa pyörittävät ja palveluja tuottavat toiset veneilijät  ja jäsenet 
pelkästä tekemisen ja auttamisen ilosta (?). Kerhon kaikki luottamus- ja toimi-
henkilöt hoitavat tehtävänsä vapaaehtoisesti, omalla ajallaan ja palkatta. Vain 
aniharvat tekniset toimet on ulkoistettu. Onkin hieman kohtuutonta, että joskus 
kiilataan ja vaaditaan henkilökohtaisia etuuksia ohitse muiden. Itsekukin voi teh-
dä asioita kerhon eteen. Tärkeintä on kerhon eli jäsenistön paras.
 
Ystävällinen yhteistyö tuo parempaa tulosta kuin vihainen valitus.
 
  Talvi on tuloillaan. Veneilijän kesä loppuu, kun jäät tulevat.
 
 
  Timo Wiiala
  varakommodori
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Viimeinen puheenvuoro
Vuodet vierivät ja Humallahden venekerho jatkaa kulkuaan. Olen saanut olla vä-
hän aikaa kerhon ruorissa ja kantaa vastuuta. Ajatukseni on ollut tässä päivässä 
ja tulevaisuudessa, kun olen tuonut näkemystäni kerhon palvelukseen. Lyhytai-
kaisia projekteja on saatu toteutettua varsin nopeasti ja pitkäjännitteisiä on pantu 
liikkeelle. Apunani on ollut hyvä tiimi ja onneksi kerhossa on vielä tekijöitä. Toivot-
tavasti kerhosta tulevaisuudessakin löytyy vastuuta kantavia jäseniä, jotka voivat 
jatkaa käytännön tehtäviä. Tietotaito periytyy aina parhaiten osaavalta ihmiseltä, 
joka on hoitanut tehtäviä pitempään. 

Kerhon 60-vuotisjuhliassa kiitoksia jaettiin runsain mitoin, mutta haluan vielä kiit-
tää ahkerimpia toimijoita sekä hallituksessa ja hallituksen apuna että kentällä. 
Ilman teidän panostanne kerho toimisi aika huonosti ja joutuisimme jopa osta-
maan tekijät kerhon ulkopuolelta.

Paras pääoma kerholla on kuitenkin sopu ja riidattomuus. Kritiikki on hyväksi 
kun se on rakentavaa ja asiallista, silloin kerho saa siitä koko hyödyn. Jokainen 
meistä voi tuoda oman tietotaitonsa kerhon hyväksi. Kun kerho voi hyvin, me 
jäsenetkin voimme olla tyytyväisinä kerhossa.

Veneily joutuu uusien haasteiden eteen, kun sekä kustannukset että lainsäädäntö 
asettavat vuosi vuodelta lisää paineita harrastajille. Yksityinen sektori ottaisi mie-
lellään sekä laiturit että talvisäilytyksen hallintaansa. Erilaiset veneilyä koskevat 
direktiivit lähestyvät myös Suomea. Monet niistä sopivat hyvin Keski-Euroopan 
vähille sisävesille, mutta huonosti pitkän suojaisen rannikon omaavalle tuhansien 
järvien maalle. Saamme kuitenkin tottua ajatukseen sähkökäyttöisen voimaläh-
teen tulevaisuuteen veneilyssä niin kuin jo autoilussakin.

Kun jätän HVK:n kommodorin tehtävät, tulenkin keskittymään sähkövetolaitteen 
kehittämiseen veneisiin. Vanhan autoni parissa menee siinäkin oma aikansa.

Antti Tamminen
kommodori
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KOKOUSKUTSU

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika  Tiistai 26.11.2013 kello 19.00

Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Asialista

1 Kokouksen avaus
2 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
4 Valitaan kokoukselle sihteeri
5 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
6 Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
7 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja toimintakaudeksi 2014-2015
8 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9 Valitaan tilintarkastaja 2014
10 Päätetään, että satamakapteenin, rahastonhoitajan ja sihteerin tehtäviä  
 hoitamaan voidaan valita hallitukseen kuulumaton henkilö
11 Päätetään jäsenmaksun, ainaisjäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun,  
 kannattajajäsenmaksun sekä varsinaisten jäsenten ja ainaisjäsenten 
 liittymismaksun suuruudesta.
12 Päätetään niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 
 yhdistyksen sääntöjen 11 pykälän perusteella asettamaan
13 Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoituslehdistä ja 
 ilmoitusvälineistä
14 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista ja 
 korvauksista 2014.
15 Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen strategiaksi
16 Käsitellään jäsenen esitys saaren isännän 2014 valinnasta
17 Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat
18 Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!
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TELAKKAMESTARI TIEDOTTAA

Tätä kirjoittaessani on jo toinenkin yhteisnosto tehty ja suurin osa veneistä on 
ylhäällä. Voi vain todeta, että ”on se nykyään helppoa” kun Karttusen Kuljetus 
nostaa. Nostot ovat nopeutuneet huomattavasti ja olemme olleet valmiita jo aa-
mupäivän aikana.

Se vähän mietityttää, että miksi veneitä on telakalla huomattavasti viime vuotista 
vähemmän. Osa isoista veneistä on jäänyt pois, koska niitä ei pystytä yhteis-
nostoissa nostamaan, mutta muutenkin on käynyt vähän kato veneiden määrän 
suhteen. Olisi hyvä tietää, miten kerho voi vaikuttaaa siihen, että mahdollisimman 
moni myös telakoisi veneensä meillä.

Useimmilla on jo vene huollettuna ja peitettynä. Muistutan vielä siitä, että talven 
aikana lämmittimien käyttö ilman valvontaa on ehdottomasti kiellettyä. Ja kaikis-
sa kunnostustöissä, joissa on olemassa tulipalon vaara, on kiinnitettävä huomio-
ta erityiseen varovaisuuteen.

Huomasin muuten kun veneitä pestiin, että niiden veneiden alle, jotka on maa-
lattu ns. ”pehmeillä väreillä” syntyy juuri veneen pohjan värinen lätäkkö. Tässä 
lätäkössä on niitä samoja myrkkyjä, joilla estetään eliöiden kiinnittyminen veneen 
alle ja ne myrkyt ovat meille ihmisillekin haitallisia. Olisi ehkä aiheellista siirtymä-
ajalla kieltää pehmeiden värien käyttö telakallemme telakoitaville veneille. Tätä 
keskustelua käydään lisääntyneen ympäristötietoisuuden ansiosta muillakin ker-
hoilla.

Lopuksi lämmin kiitos kaikille telakkamestareille, kanssanne on ilo nostaa veneitä!

  Henrik ”Henkka” Westerholm
  Johtava telakkamestari
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SATAMASIHTEERIN PALSTA

•	 muista		käydä	katsomassa	venettäsi	talven	aikana	–	varsinkin	runsaiden	
 lumisateiden tai tuulisten päivien jälkeen
•	 kaikissa	HVK:n	talvisäilytysalueilla	olevissa	veneissä	(tai		venepukeissa)	
 tulee olla veneen omistajan nimi ja puhelinnumero –  tiedot vaikkapa 
 minigrip –pussiin ja narulla kiinni, jollei muuta ole käsillä
•	 poista	talven	ajaksi	patteri	palovaroittimesta
•	 mikäli	hallussasi	on	laiturisähköavain	(eli	sitä	ei	ole	palautettu)	tulee	siitä	vielä		
 lasku tämän vuoden puolella.  Tämä lähinnä koskee sellaisia jäseniä, jotka  
 ovat veneensä myyneet (avaimen voi palauttaa kirjekuoressa vaikkapa 
 satamatoimiston postilaatikkoon, muista kuitenkin laittaa kirjekuoreen 
 myös nimesi)

Ja mikä tärkeintä
•	 mikäli	haluat	veneellesi	laituripaikan	kesäksi	2014,	täytä	laituripaikkahakemus		
 ja toimita se satamatoimistoon ennen 15.2.2014 (hakemus on myös tämän  
 lehden takakannessa).

Ja edelleen muistutus
•	 kerhossa		on	edelleen		jäseniä,	joilta	on	jäänyt	erilaisia	maksuja	rästiin	–		
 sääntöjen mukaan jäsen katsotaan eronneeksi mikäli jäsenmaksu on 
 maksamatta 31.12.  (§ 8) 

   Eija Aronniemi
	 	 	 sihteeri@humallahdenvenekerho.fi

 Satamakapteeni Juha Tynell sekä satamatoimisto kiittävät jäsenistöä 
kuluneesta vuodesta ja toivottavat kaikille kerhomme jäsenille 

Hyvää Joulua ja Onnea tulevalle purjehduskaudelle.
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KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2013
Johtokunta
Antti Tamminen, kommodori Juha Tynell, satamakapteeni
Paula Laasonen René Ollberg
Pekka Lieppinen Mikko Palmu
Seppo Mäkinen Henrik Westerholm
Hannu Seppänen Timo Wiiala

Erovuoroisia ovat puheenjohtajan ja satamakapteenin lisäksi alleviivatut johtokunnan jäsenet.

Yhdistyssihteeri  Eija Aronniemi

Rahastonhoitaja Mauri Väänänen

Tilintarkastaja AuditPlan Oy 
    
Julkaisutoimikunta Antti Tamminen, puheenjohtaja ja päätoimittaja
 Eija Aronniemi   
 Ari-Matti Helkapalo 
 Tua Kyrklund-Tamminen
 Lauri Seppänen
 Tiedotuslehden taitto: Erja Hyökki, Digiplast  
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
 Ville Wiro    

Kiinteistötoimikunta Hannu Seppänen, puheenjohtaja 
 Gustav Broman
 René Ollberg
 Mikko Palmu
 Eero Liikanen  
 Juha Tynell
 Henrik Westerholm
 Eija Aronniemi, kiinteistön vuokraus 
 Rauni Liikanen, kahvila   
 Eira Lamminen, kahvila    
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Koulutus- ja venematkailutoimikunta Hannu Seppänen, puheenjohtaja
   Gustav Broman, koulutus
   Jori Kosonen, koulutus   
   Raimo Lamminen, venematkailu
   Klaus Salkola, koulutus ja venematkailu  
   Jorma Viita, venematkailu
   René Ollberg, nuoriso    
      
Saari- ja kalastustoimikunta  Hannu Seppänen, puheenjohtaja 
   Jukka Ilmarinen   
   Seppo Mäkinen    
   René Ollberg
   Henrik Westerholm
   Timo Wiiala
Satamatoimikunta   Juha Tynell, satamakapteeni
   Eija Aronniemi, satamasihteeri 
   Henrik Westerholm, johtava telakkamestari
   Pertti Kansikas, telakkamestari 
   Pekka Marttila, telakkamestari
   Harri Kinnunen, telakkamestari
   Otto Lahti, telakkamestari 
   Mikko Palmu, telakkamestari
   Markku Riekkinen, vartiointipäällikkö 

Sääntötyöryhmä   Timo Wiiala, puheenjohtaja   
   Eija Aronniemi
   Pekka Lieppinen
   Seppo Mäkinen
   Juha Tynell
   Henrik Westerholm

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

Ansiomerkkitoimikunta   Raimo Lamminen, puheenjohtaja
   Eija Aronniemi
   Rauni Liikanen
   Juha Tynell    
Tulevaisuustoimikunta   Timo Wiiala, puheenjohtaja
   Mikko Palmu
   Henrik Westerholm
   Antti Tamminen

IT-kehitystyöryhmä   Markku Riekkinen, puheenjohtaja
   Henrik Westerholm
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ALUSTAVA RIENTOLISTA 2014
Tammikuu
Ti 14 18.00 Hallituksen järjestäytymiskokous
 18 – 26  Boot Düsseldorf, Saksa 

Helmikuu
Ti 4 18.00 Hallituksen kokous
 7 - 16  Vene14Båt, Helsingin Venemessut
La 15  Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen jättöpäivä
   (kaikki laituripaikkaa tarvitsevat jäsenet)

Maaliskuu
 1 - 9  Allt för sjön, Tukholman venenäyttely
Ti 4 18.00 Hallituksen  kokous
Su 9 12.00 Purjehduskauden 2014 vartiovuorolista
   kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
   varausmerkintöjä varten 
Ti 11 18.00 Toimihenkilötapaaminen
La 29 10.00 Nuorten kevätretki 

Huhtikuu
Ti 8 18.00 Hallituksen kokous
Ti 15 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus  
Ti 22 17.30 Hallituksen  kokous
Ti 22 19.00 Yhdistyksen kokous
To 24 19.00 Katsastajien yhteispalaveri
Su 27 21.00 Jäsenvartiointi alkaa  

Toukokuu
To 1 12.00 LIPUNNOSTO 
La 3   Veneiden 1. yhteislasku  
Ti 6 19.00 Hallituksen kokous
To 8 17.30  Katsastusilta
Ti 13 19.00 Solmukurssi
To 15 17.30 Katsastusilta 
La 17  Veneiden 2. yhteislasku 
To 22 17.30 Katsastusilta
La  24 10.00  Siivoustalkoot Hästöuddenissa 

Kesäkuu
Ma 2 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille niille
   jäsenille, joilla on vene ollut telakoituna kerhon alueilla)
Ti  3 19.00 Hallituksen kokous
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To  5 17.30  Katsastusilta
Pe-Su 5 - 8  Eskaaderiretki Tallinnaan 
To 12 17.30  Katsastusilta
Pe-su 20 - 22  Juhannus Hästöuddenissa 
To 26 17.30  Katsastusilta (viimeinen virallinen)

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

Elokuu
Ti 12 19.00 Hallituksen kokous
Su 31  Sitovien telakkapaikkavarausten viimeinen jättöpäivä

Syyskuu
Ti 2 19.00 Hallituksen kokous
Ma 8 17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen ennen 
   kaikkea niille jäsenille, jotka telakoivat veneensä 
   kerhon alueille tai joiden telakointivälineet tai trailerit  
   ovat olleet kerhon alueilla) 
La 20 19.00 Nyyttikestit  Hästössä
La  27  Veneiden 1. yhteisnosto

Lokakuu
La 11  Veneiden 2. yhteisnosto
Ti 14 18.00 Hallituksen kokous
Su 19 12.00 LIPUNLASKU 
Su 19  jäsenvartiointi päättyy

Marraskuu
Ti 4 18.00 Hallituksen kokous
Ti 25 17.30 Hallituksen kokous
Ti 25 19.00 Yhdistyksen kokous
La 29 19.00 HVK:n pikkujoulu

Joulukuu
Ti 9 18.30 Hallituksen kokous

Rientolista 2014 on vielä tässä vaiheessa alustava ja muutoksia saattaa tulla jo 
ennakoituihin päivämääriin.  
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TERVETULOA  UUDET JÄSENET
Vuonna 2013 kerhoon liittyneet uudet jäsenet aakkosjärjestyksessä

Erkinheimo Jaakko
Halonen Kaija
Häkli Antti
Juhava Pasi
Kauppala Hannu
Knowles Jonathan
Lahti Niklas
Laitinen Mikko
Laitinen Tuomo
Laurio Lasse

TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto ja kahvila ovat kiinni talvikuukausina. 

HALLITUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitukselle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa 
ennen hallituksen kokousta hallituksen sihteerille osoitettuna osoitteella

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

Leskinen Harri
Lindström Christer
Lönnqvist Rakel
Markus Henri
Pusa Tero
Rusanen Mikko
Survo Teemu
Tammi Mikael
Tiilimäki Tuukka
Tuokko Vesa
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Humallahden Venekerho ry:n strategia
 
Kerhon hallitus nimesi kuluvan vuoden alussa Tulevaisuustoimikunnan suunnit-
telemaan ja kartoittamaan kerhon edessä olevia näkymiä – niin uhkia kuin mah-
dollisuuksiakin. Toimikuntaan kuuluvat kommodori Antti Tamminen, allekirjoitta-
nut varakommodori Timo Wiiala toimikunnan puheenjohtajana, sekä hallituksen 
jäsenet Mikko Palmu ja Henrik Westerholm.

Toimikunta asetettiin kaikkein vaativimman haasteen eteen; miten tulisi toimia 
nyt, että myös vaikkapa kymmenen vuoden päästä kerhon asiat ovat mallillaan? 
Olemme yrittäneet pohtia tulevia asioita historian ja nykyhetken valossa. Halli-
tus on ollut prosessissa vankasti mukana. 

Hallituksen asiassa antama esitys on hyvä lähtökohta keskustelun pohjaksi. 
Kaikkien jäsenten mielipide on tärkeä, ja onkin toivottavaa, että jäsenet kantavat 
sanaisen kortensa kekoon syyskokouksessa.

Timo Wiiala
puheenjohtaja
tulevaisuustoimikunta

STRATEGIA
ARVOT

Hyvän merimiestavan ja veneilykulttuurin noudattaminen

Luontoarvojen vaaliminen ja suojaaminen

Jäsenistön keskinäinen kunnioitus ja suvaitsevaisuus

Maltillinen uudistuminen perinteitä vaalien

Hyvä hallinto
- avoimuus ja läpinäkyvyys
- tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
- demokraattinen päätöksenteko
- suoraselkäisyys ja linjakkuus
- yhteistyön korostaminen jäsenistön, vertaisseurojen, viranomaisten, 
  kaupallisten toimijoiden ja median suuntaan
- luottamus- ja toimihenkilöiden sitouttaminen ja kannustaminen
- täsmällinen ja nopea tiedotus
- positiivinen palveluasenne
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Viihtyvyys
- sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen

VISIO

Kerho ylläpitää ja parantaa olemassa olevia palveluita. HVK on viihtyisä, turval-
linen ja toimiva veneilykerho.

Kerho on kehittyvä ja houkutteleva yhteisö potentiaalisille uusille nuorekkaille 
jäsenille.

Kerho kannustaa ja sitouttaa jäseniään yhteisten asioiden edistämiseen.

Retkeilysaari säilyy mahdollisimman luonnontilaisena. Saari tarjoaa jäsenistölle 
luonnonrauhaa, lepoa ja virkistystä. Tarpeellinen kehitystyö on maltillista. 
Ympäristöarvojen merkitystä korostetaan.

MISSIO

Kerho tarjoaa jäsenilleen laadukkaita laiturointi-, telakointi-, koulutus- ja virkis-
tyspalveluita, niihin soveltuvine tiloineen ja tarpeistoineen reilussa yhteistyön 
hengessä.

STRATEGIA

Kerhon talous, tekniset elementit ja hallinto viritetään saavuttamaan arvojen 
mukaiset tavoitteet vision edellyttämään tahtotilaan pääsemiseksi.

Tavoitteiden mukaiset asiat valmistellaan esityksiksi hallituksen nimittämissätoi-
mikunnissa.

Talvisäilytysalueen toimivuutta ja viihtyvyyttä kehitetään siten, että voidaan vai-
kuttaa Helsingin kaupunkiin alueen säilyttämiseksi kerhon hallussa. Toimintaym-
päristön muutoksia seurataan tarkasti ja niihin reagoidaan ennakoivasti.

Jäsenhankintaa tehostetaan. Aktiivitoimintaan kerhon hyväksi kannustetaan ja 
sitoutetaan nuorempia jäseniä terveen uusiutumisen takaamiseksi.

Kerhon viestinnässä ja jäsentiedotuksessa lisätään tietotekniikan suomia mah-
dollisuuksia. HooVeeKoo –jäsenlehteä ylläpidetään ja kehitetään kerhon omana 
tiedotuskanavana.
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Perjantaina 6.9. iltapäivällä HVK:lla jär-
jestettiin vastaanotto, jossa helsinkiläi-
set venekerhot ja pursiseurat kävivät 
onnittelemassa  60 -vuotiasta venekerhoa.

HVK:n kommodori Antti Tamminen ottaa vastaan 
HSK:n  kommodorin Timo Nurmilaukaksen ja II 
varakommodori Juha Vuorisen onnittelut.

Myös lajin kattojärjestö Suomen Purjehdus ja Ve-
neily ry muisti kerhoamme. Onnittelemassa  Liit-
tohallituksen jäsen Veneilytoimikunnan puheen-
johtaja Harri Sane ja matkaveneilykoordinaattori 
Mirja Rosenberg - selin varakommodori Timo Wii-
ala ja kommodori Antti Tamminen.

Anton Cherkasov (Motorboat and Yachting -leh-
destä) ojensi juhlivalle kerhollemme upean taulun.

Syyskuun 6. päivänä vietettiin ravintola 
Mestaritallissa kerhon 60 -vuotisjuhlaa.  
Juhliin oli ilmoittautunut 142 juhlijaa, 
mutta muutama jäsen oli valitettavasti 
estynyt saapumasta paikalle. Olipa yksi 
pariskunta muistanut juhlapäivän väärin 
ja mennyt HVK:lle lauantaina... Vahinko, 
sillä Mestaritallissa oli erittäin lämmin-
henkinen ja mukava juhlatilaisuus.

Musiikista vastasivat The Sixties Blondies ja The 
Buddies.

Seremoniamestari Jorma Pilke ja kommodori Antti 
Tamminen toivottavat vieraat tervetulleiksi.

Juhlavieraita saapumassa Mestaritalliin - etualalla 
Anja ja Kaj Strömberg.
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Uudet säännöt
 

Ohessa julkaistaan HVK:n säännöt. Ne on hyväksytty Yhdistysrekisterissä 
14.08.2013. Rekisteriviranomainen oli tehnyt yhdistyksen kokouksen 12.05.2012 
lopullisesti hyväksymiin sääntöihin muutamia kosmeettisia korjauksia, jotka halli-
tus on hyväksynyt. Yhdistyksen päättämistä asioista ei ole poikettu. 
Merkittävin muutos aikaisempiin sääntöihin on joustovara jäsenasioissa. Nuorten 
saaminen jäseneksi ja yleensäkin toiminnan piiriin on tehty mahdollisimman edul-
liseksi. Ainaisjäsenyys tulee jäämään historiaan. Kerhon itsetarkoitus ei mieles-
tämme ole kaikkien mahdollisten vesilläliikkujien haaliminen kerhon jäsenyyteen, 
mutta kannustava toiminta lasten ja nuorten mielenkiinnon herättämiseksi venei-
lyn ihanuuteen on kerhon etu. Tässä on kerho tehnyt viisaan ja kauaskantoisen 
linjanvalinnan.
 
Timo Wiiala
puheenjohtaja
sääntötyöryhmä

MAKSUEHDOTUKSET VUODELLE 2014
           
Jäsen- ja liittymismaksut: 

Jäsenmaksu 70,00
Liittymismaksu  700,00
Nuorisojäsenmaksu         20,00
Ainaisjäsenmaksu 1.500,00
Kannattajajäsenmaksu 200,00
   
Mikäli yhdistyksen ainaisjäsenet haluavat vuonna 2014 maksaa ainaisjäsenen 
kannatusmaksua kattaakseen jäsenyyksistään aiheutuvia kuluja (esim. kerho-
lehti ja sen postitus, rekisterinen ylläpito, SPV) voi sen maksaa suoraan yhdis-
tyksen Nordea Pankissa olevalle tilille  FI40 2185 1800 1445 20  -  ja viitteeksi 
kannatusjäsenmaksu (erillistä laskua ei tule ja maksun suuruus on omassa har-
kinnassa).

Muut maksut jäävät sääntöjen mukaisesti uuden hallituksen valmisteltaviksi ja 
keväällä 2014 pidettävässä yhdistyskokouksessa päätettäviksi.
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Säännöt
  Rekisteröity yhdistysrekisterissä 14.8.2013

1 §  Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus
Yhdistyksen nimi on Humallahden Vene kerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaik-
ka Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä veneilyharrastuksessa sekä 
kehittää ja edistää jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja.

2 §  Tarkoituksen toteutus
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsenille ja heidän veneilleen tarpeellista 
satama-, retkisaari- ja telakkatoimintaa, järjestää ko kouksia, luentoja, esitelmä- ja juhlatilai-
suuksia sekä veneily- ja merenkulkutaitojen kehittämi seen täh täävää muuta toimintaa. 

3 §  Lahjoitukset ja omistusoikeudet
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omista maan 
kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 §  Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, puolisojäseniä, nuorisojäseniä, ainaisjä-
seniä, kunniajäseniä, kutsuttuja jäseniä tai kannattajajäseniä.

Kaikkien jäsenten jäseneksi pääsyn edellytyksenä on sitoutuminen noudattamaan yhdistyk-
sen sääntöjä.  Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Varsinaiseksi, puoliso- ja nuorisojä-
seneksi pääsy edellyttää lisäksi hyväksytyn liittymismaksun suorittamista.
Varsinainen jäsen maksaa hyväksytyn liittymismaksun sekä vuosimaksut.
Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä ennen näiden sääntöjen voimaantuloa yhdistyksen jä-
seneksi liittynyt henkilö, joka ilmoittaa hallitukselle halunsa liittyä ainaisjäseneksi ja mak-
samalla ainaisjäsenmaksun.  Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti 25 vuotta jäsenenä ja 
on tullut yhdistyksen jäseneksi ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, voidaan hyväksyä 
ainaisjäseneksi maksamatta ainaisjäsenmaksua. Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti 
yhteensä 25 vuotta puoliso- tai nuorisojäsenenä ja jäsenenä, josta vähintään 10 vuotta 
varsinaisena jäsenenä, ja on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, 
hyväksytään ainaisjäseneksi ilman ainaisjäsenmaksua.
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä erityisen ansioitu-
neen jäsenensä.  Muilta osin yhdistyksen myöntämistä huomionosoituksista määrätään yh-
distyksen kokouksen vahvistamassa huomionosoitusohjesäännössä.
Puolisojäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen puoliso.  Hal-
litus voi hyväksyä puolisojäsenen, hänen ilmoituksen mukaan, varsinaiseksi jäseneksi tä-
män maksettua hyväksytyn liittymismaksun tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näi-
den sääntöjen voimaantuloa, ainaisjäseneksi tämän maksettua hyväksytyn liittymismaksun 
ja ainaisjäsenmaksun.  Hallitus hyväksyy puolisojäsenen varsinaiseksi jäseneksi henkilön 
oltua puolisojäsenenä yhtäjaksoisesti yhteensä 25 vuotta.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen, puolisojäsenen, ainaisjäsenen tai 
kunniajäsenen alle 19-vuotias lapsi.  Nuorisojäsenen tulee erota yhdistyksestä täyttäessään 
29 vuotta tai hakea muuta jäsenyyttä.  Täysi-ikäinen nuorisojäsen voi, oltuaan nuorisojäsen 
vähintään 5 vuotta, ilmoittamalla asiasta hallitukselle milloin tahansa hakea varsinaista jä-
senyyttä tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, ainais-
jäsenyyttä maksamalla hyväksytyn ainaisjäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannattaa 
ja tukea yhdistyksen toimintaa. 
Hallitus voi kutsua yhdistyksen kutsutuksi jäseneksi henkilön, joka on veneilyn puitteissa tai 
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yhteiskunnallisesti ansioitunut.
Yhdistyksen kaikista jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §  Jäsenmaksut
Vuosittain suoritettavan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun samoin kuin seuraavana 
vuonna voimassa olevan ainaisjäsenmaksun ja liittymismaksun päättää syyskokous. Varsi-
naisen jäsenen ja puolisojäsenen jäsenmaksu on samansuuruinen.  Nuoriso- ja kannattaja-
jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen jäsenen ja puolisojäsenen jäsenmaksu.  
Puolisojäsenen liittymismaksu on neljä (4) prosenttia pienempi jokaista vuotta kohti, jolta 
hän on siihen mennessä maksanut jäsenmaksun. Ainais- ja kunnia- ja kutsujäsenet ovat 
vapautetut vuosittaisesta jäsenmaksusta.
Jäsenille tarjotuista palveluista perittävistä maksuista päättää kevätkokous.
Hallitus voi perustellusta anomuksesta myöntää lykkäystä vuosittaisesta jäsenmaksusta jä-
senelle.

6 §  Ohjesäännöt, laituripaikat ja veneluettelot
Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta vahvistaa jäsenten noudatettavaksi järjes-
tys-, satama-, telakointi-, laituripaikka-, palvelu- ja maksuperuste- yms. ohjesääntöjä.
Yhdistys voi antaa laituripaikan varsinaiselle jäsenelle, ainaisjäsenelle ja kunniajäsenelle.  
Saadakseen laituripaikan veneelleen jäsenen pitää vuosittain katsastuttaa se yhdistyksen 
vahvistaman katsastusohjesäännön mukaan. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, ainaisjäse-
nen ja kunniajäsenen hallinnassa olevalla, katsastetulla veneellä on yhdistyksen retkisata-
man käyttöoikeus.
Kaikista yhdistyksen laituripaikan saaneista veneistä sekä kaikista yhdistyksen toimesta kat-
sastetuista veneistä pidetään luetteloa, johon merkitään näitä koskevat tiedot. Luetteloa pi-
detään myös muista yhdistykselle ilmoitetuista yhdistyksen jäsenten katsastetuista veneistä.

7 §  Jäsenyydestä eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai sen pu-
heenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kai-
kista muista velvollisuuksista paitsi erääntyneiden maksujen suorittamisesta.

8 §  Jäsenyydestä erottaminen
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoituk-
set, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään yhdistyk-
sessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai muuten 
toiminut yhdistyksen vahvistamien sääntöjen vastaisesti.
Jos jäsen on tyytymätön yhdistyksen hallituksen häntä koskevaan erottamispäätökseen, 
hän voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Vaatimus tästä 
on esitettävä johtokunnalle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun 
hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä.
Jos vaatimusta ei esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan 
päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sit-
ten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jä-
senmaksunsa maksamatta vuoden ajan. Jäsenyys päättyy vuoden päättyessä, mikäli jäsen-
maksu ei siihen mennessä ole tullut yhdistyksen pankkitilille.

9 §  Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja 
(kommodori) ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa.  Hallituksen jäseneksi voidaan 
valita vain varsinainen jäsen, ainaisjäsen tai kunniajäsen.
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Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.  Puheenjohtaja voidaan 
valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan (1. varakommodorin), 2. varapu-
heenjohtajan (2. varakommodorin), satamakapteenin sekä sihteerin ja rahastonhoitajan.  
Yhdistyksen kokous voi kuitenkin päättää, että satamakapteenin, sihteerin ja rahastonhoi-
tajan tehtäviä hoitamaan pyydetään hallitukseen kuulumaton henkilö, jolla on hallituksen 
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

10 §  Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 1. tai 2. varapuheenjohtajan 
kutsusta. Kokous on myös kutsuttava koolle aina, milloin vähintään kaksi (2) hallituksen 
jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltai-
nen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

11 § Toimikunnat
Yhdistyksen kokous voi velvoittaa hallituksen asettamaan toiminta- ja tilikaudeksi toimikuntia 
huolehtimaan hallituksen valvonnassa eri osa-alueiden toiminnasta. Yhdistyksen kokous voi 
vahvistaa toimikunnille hallituksen ehdotuksesta tarpeellisiksi katsomiaan ohjesääntöjä.
12 §  Kevätkokous

Kevätkokouksessa 
valitaan kokoukselle:
1.puheenjohtaja
2.sihteeri
3.kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4.kaksi ääntenlaskijaa
esitellään edelliseltä toimintakaudelta:
5.toimintakertomus ja tilinpäätös
6.tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta
päätetään:
7.tilinpäätöksen vahvistamisesta
8.vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9.5 §:n 2. kappaleessa tarkoitetuista maksuista
10.toimintasuunnitelma ja talousarvio toiminta- ja tilikaudeksi 
käsitellään:
11.hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa 
olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

13 §  Syyskokous
Syyskokouksessa 
valitaan kokoukselle:
1.puheenjohtaja
2.sihteeri
3.kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4.kaksi ääntenlaskijaa

valitaan seuraavalle toimintakaudelle:
5.puheenjohtaja (kommodori) joka toinen vuosi
6.hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
7.tilintarkastaja ja tälle varamies

päätetään:

9.varsinaisten jäsenten jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä  
varsinaisten jäsenten, puoliso- ja nuorisojäsenten liittymismaksun suuruudesta
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10.niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 11 §:n perusteella asettamaan
11.mahdollisista kokouskutsujen ilmoitusvälineistä
käsitellään:
12.hallituksen tai jäsen ten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa 
olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

14 §  Päätösvalta
Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntävaltaa viisitoista (15) vuotta täyttäneet, henkilö-
kohtaisesti läsnä olevat, jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, kun-
niajäsenet, puolisojäsenet ja nuorisojäsenet. Kutsu- ja kannattavilla jäsenillä on kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus.  Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei ole kyseessä henkilövaali, 
joka suoritetaan aina suljetuin lipuin. Milloin vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä sitä vaatii, 
toimitetaan muukin äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh-
tajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestykses sä, joissa arpa ratkaisee. Kokouksessa tehtyjä 
ehdotuksia ei tarvitse kannattaa, jotta ne tulisivat huomioonotetuiksi.

15 §  Yhdistyskokousajat ja -kutsut
Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.  Yli-
määräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta vaatii sen kokoon kutsumista käsittele-
mään ilmoitettua asiaa.
Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja sen lisäksi yhdistyksen tiedotusleh-
dessä tai yhdistyksen syyskokouksen päättämässä tiedotusvälineessä.

16 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina viimeis-
tään 15. maaliskuuta jätettäväksi tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallituk-
selle viimeistään 31. maaliskuuta.

17 §  Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 1. tai 2. varapuheenjohtaja yhdessä tai joku 
heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

18 §  Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa vähintään kahden 
viikon väliajoin pidettävässä ko kouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyk sessä annetuista 
äänistä. 

19 §  Yhdistyksen purkaminen
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 4/5 yhdistyksen kokouk-
sessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden 
kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään samansuuruisella ääntenenem-
mistöllä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen meripelastus työn tai 
yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämän tahon hyväksi.

20 §  Oikeuspaikka
Näiden sääntöjen soveltamisesta ja muista yhdistyksen toiminnoista johtuvat riita-asiat käsit-
telee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin Käräjäoikeus, elleivät riidan osapuolet pääse 
asiassa sovintoon.

21 §  Yhdistyslain määräykset
Muissa suhteissa noudatettakoon kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt korvaavat 5.5.2011 PRH:ssa rekisteröidyt säännöt.
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Juhani Kaskeala Helsinki 6.9.2013

Herra kunniakommodori, herra kommodori, arvoisat kutsuvieraat,
hyvät hooveekoolaiset!

Haluan aloittaa esittämällä tavallisen rivijäsenen lämpimät onnittelut 60-vuotiaalle 
Humallahden Venekerholle. Olen itse varsin tuore jäsen liityttyäni kerhoon vasta 
kolme vuotta sitten. Mutta voin heti vilpittömästi kehaista, että on ollut tavattoman 
mukava liittyä hienoon joukkoonne. 

Minulle on vuosien mittaan karttunut runsaasti kokemuksia hyvinkin erilaisista 
merellisistä yhdistyksistä ja järjestöistä. Olen ollut perustamassa meripartiolippu-
kuntaa Suomenlinnaan, kuulunut nuoruusvuosinani Merimiesunioniin, myöhem-
min myös Meriupseeriyhdistykseen, Meriliittoon ja useaan muuhun merenkäyttöä 
elinkeinona tai harrastuksena edistävään yhteisöön. Viimeisin haasteeni oli toimia 
Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ensimmäisenä puheenjohtajana. Ja olenhan ai-
koinani valinnut ammattinikin merenkulun piiristä. 

Juhlapuhe Humallahden Venekerhon 60-vuotisjuhlassa
Ravintola Mestaritallissa 6. syyskuuta 2013
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Luulenpa kuitenkin, etten ole aiemmin saanut tutustua yhtä pyyteettömään vapaa-
ehtoisuuteen ja yhteisestä hyvästä huolehtimiseen kuin Humallahden Venekerhos-
sa. Ja nyt tarkoitan kerhomme koko 60-vuotista taivalta. Luin nimittäin tätä puhetta 
valmistellessani kaikki käsiini saamat kerhon kymmenvuotishistoriikit. Niistä avau-
tui pitkä kaari kerhon saavutuksista sekä vaikuttava kertomus talkoohengestä ja 
jopa perhepiiriin verrattavasta yhteisöllisyydestä.

Jaksan edelleenkin hämmästellä sitä intoa, jolla tämän päivän Eijat, Paulat, Antit, 
Hannut, Juhat, Maurit ja lukemattomat muut aktiivit kantavat yhteisvastuuta ja pyö-
rittävät kerhomme toimintaa. Puhumattakaan tietysti pitkästä rivistä heidän edel-
täjiään, joiden ansiosta kerhomme on saavuttanut tunnustetun aseman, vankat 
perinteet, hienon kotisataman ja upean retkisaaren.  

Kaikkihan alkoi toisena päivänä syyskuuta 1953, jolloin Humallahden silloisen lai-
turi 1:n ”laituritoimíkunta” oli kutsunut koolle asiasta kiinnostuneet veneen omis-
tajat perustamaan uutta venekerhoa. Tarkoituksena oli ”venemiesten yhteistyön 
ja etujen ajaminen”, kuten tavoite kokouksen pöytäkirjaan kirjattiin. Laituripaikan 
vuokranneiden veneilijöiden halu yhteistyön tiivistämiseen oli lähtenyt hyvin paljon 
käytännön tarpeista, kuten venesataman vartioinnin ja aitauksen järjestelyistä. Lai-
turit rakensi ja omisti jo tuolloin Helsingin kaupunki. Uuden kerhon jäsenmäärä lähti 
kasvamaan nopeasti, ja toiminta laajeni pian myös satama-alueen ulkopuolelle mm 
retkien, kalastuksen ja kilpailujen merkeissä. 

Tänään jo perin kaukaiselta tuntuva kerhon perustamispäivä avasi minullekin yllät-
täen uuden aikaperspektiivin. Huomasin näet aloittaneeni kerhon perustamispäi-
vän aattona koulunkäyntini Suomenlinnan kansakoulussa. Vedin mielessäni siitä 
johtopäätöksen, että kerhommehan on itse asiassa vielä kovin nuori. Toki ainakin 
tyttäreni kääntäisivät todisteluni päinvastoin: faijahan on jo ikivanha. Kaikki on niin 
suhteellista.

Kaikesta huolimatta historiikkien vanhat valokuvat Humallahdesta aiheuttivat mi-
nussa mukavia nostalgian väristyksiä. Kuvissa näkyvien kiiltäväksi lakattujen tuuli-
lasiveneiden kaltaisen veneen kävin minäkin isäni kanssa ostamassa Pitkänsillan 
rannasta 1950-luvun lopulla. Meidän venettämme työnsi 12-heppainen punainen 
Penta-perämoottori. Moottori oli nuoren pojan hallittavaksi aika vaativa; vaihteita ei 
ollut lainkaan, mutta muita säätöjä riitti yllin kyllin. Käynnistysnarua tuli jos toinenkin 
kerta rullattua ja pari kertaa jopa katkaistua.

Mutta siirrytäänpä nykypäivään. Humallahden Venekerholla on todella hieno koti-
satama tarkoituksenmukaisine kerhotiloineen - ja vieläpä valtakunnan paraatipai-
kalla. Naapureitamme ovat niin tasavallan presidentti kuin pääministeri. Sibelius-
monumentilla vierailee vuosittain tuhansia turisteja, jotka ikuistavat veneemme 
ja satamamme muistikortteihinsa. Kuvia sitten ihaillaan kodeissa Savonlinnasta 
Shanghaihin ja San Franciscoon asti. Satamamme sijainti asettaakin poikkeuk-
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sellisen suuret vaatimukset ympäristöstämme huolehtimiselle. Erityisen haasteen 
HVK:lle asettaa talvisäilytysalueen säilyttäminen siistinä sesongeista riippumatta.

Helsingin päättäjät ovat kyllä ymmärtäneet, että veneily ja sen vaatima infra kuu-
luvat oleellisesti kaupunkikuvaamme. Meidän itsemme vastuulla on kuitenkin huo-
lehtia siitä, että tuo kuva säilyy myönteisenä. Kaupungin ja HVK:n välinen yhteistyö 
on jo vuosikymmenten ajan tapahtunut modernin public-private–kumppanuuden 
periaatteiden mukaisesti: se hyödyttää selkeästi molempia osapuolia. Ilahtunee-
na toteankin liikuntaviraston merellisen osaston päällikön Turo Saarisen läsnäolon 
juhlassamme. Kutsuisin muutenTuroa liikuntaviraston merikomentajaksi. Siinä 
määrin selväpiirteinen ja veneilyyn myönteisesti suhtautuva tämä päällikkö on.

En ole syvemmin perehtynyt Humallahden ja Rajasaaren penkereen kehittämis-
suunnitelmiin. Ymmärtääkseni lähiajan hankkeisiin kuuluu ainakin satamamme liit-
täminen kaupungin viemäriverkoon. Tavoite on hyvin perusteltu ottaen huomioon 
alati kasvavat venekoot ja veneiden septitankkien tyhjennysvolyymit. Mielestäni 
seuraava kohde voisi olla pohjoispuolen laiturialueen ja rantojen rakentaminen 
niin, että alue saisi yhtä siistin yleisilmeen kuin vastikään ehostettu Merikannontien 
puoleinen vastaranta. Venekoon kasvu edellyttänee myös suurille veneille sopivien 
laituripaikkojen asteittaista lisäämistä.

Hyvät hooveekoolaiset,

En voi olla ihailematta 1970-luvulla kerhon johtotehtävissä vaikuttaneiden henki-
löiden kaukokatseisuutta, kun Hästön saaritukikohdan hankinta vietiin päätökseen 
mittavasta vastustuksesta huolimatta. Jäsenistön jakautuminen saarihankkeessa 
lienee ollut muutoin niin hyvähenkisen kerhomme historiassa sen valitettavin kriisi. 
Ahkeran talkootyön tuella investoinnin edellyttämä rahoitus saatiin kuin saatiinkin 
kokoon, ja eräästä Porkkalanniemen parhaista luonnonsatamista tuli jäsenistöm-
me ahkerasti käyttämä ja hyvin varustettu tukikohta. Eikä taida olla vähäinen merki-
tys 800 hehtaarin kalastusoikeusvesilläkään. Sen oivaltaa, kun pistäytyy saaressa 
eri toten aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä. Innokkaimmat kalastajaveneemme 
löytyvät varmasti sieltä.

Kun nykyään tarkastelee saariston tiivistä huvila-asutusta pääkaupunkiseudun mo-
lemmin puolin, voi todeta Hästön hankinnan tapahtuneen todellakin kreivin aikaan. 
Kunniakommodorimme Hannu Tulkki kertoo uudessa, hyvin toimitetussa juhlajul-
kaisussamme, kuinka 20 vuotta sitten Hästössä järjestettyyn kesäjuhlaan osallistui 
yli 60 venekuntaa. Eipä olisi enää mahdollista koota tämän suuruista joukkoa min-
kään yksittäisen saaren rantaan vain jokamiehen oikeuksiin vedoten. 

HVK on leimallisesti tavallisten matkaveneilijöiden seura. Kauniissa saaristossam-
me riittää tietysti muitakin upeita kohteita kuin Hästö. Ja jos on tullut koko rannikko 
jo koluttua, niin ainahan voi lähteä sisävesille, kuten kommodorimme Antti Tammi-
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nen teki kuluneena kesänä. Silti uusia ja ehkä jännittäviäkin retkisatamia on pikku 
hiljaa avautumassa yleiseen käyttöön. Vielä virassa ollessani annoin merivoimille 
käskyn ryhtyä valmistelemaan useimmista Suomenlahden linnakesaarista luopumista. 

Voin jo lämpimästi suositella viikonlopun retkikohteeksi esimerkiksi Porvoon saaris-
ton Pirttisaarta, jos haluatte kääntää keulanne vaihteeksi itään. Luonnonkauniissa 
ja suojaisessa lahdessa sijaitseva linnakkeen päälaituri on laajennettu veneilijöille 
sopivaksi tukikohdaksi. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen viitoittaman luonto-
polun varrelta, tykkiasemien välistä, keräsi ahkera vaimoni viime lokakuussa het-
kessä muovikassillisen suppilovahveroita. Monen muunkin linnakesaaren avaami-
nen tulee lähivuosina täydentämään retkisatamiemme verkostoa.

Matkaveneily edellyttää veneilijöiltä luonnollisesti riittävää taitotasoa ja turvallisia 
veneitä kunnollisine varusteineen. Nämä ovat minusta HVK:n tyyppisen kerhon toi-
minnan painopistealueita. Veneilyn turvallisuusvaatimuksistahan emme voi tinkiä. 
Yhtenä maan suurimmista moottoriveneseuroista tavoitamme noin 650 veneilijää 
ja 250 venettä. Voimme vaikuttaa jäsentemme turvallisuuskulttuuriin, edistää hyvi-
en merimiestapojen omaksumista ja huolehtia rekisterissämme olevien veneiden 
katsastusvaatimusten täyttymisestä. 

Veneiden katsastus kuuluu kerhomme ydintoimintoihin. Katsastajat hankkivat ja 
ylläpitävät ammattitaitonsa sekä katsastavat veneemme vapaaehtoisesti omalla 
ajallaan. Siitä meidän on annettava heille varaukseton tunnustuksemme ja kiitok-
semme. Jos vielä olisi ylimääräistä intoa, niin katsastustoimintaa voisi resurssien 
salliessa kehittää toiminnalliseen suuntaan. Merivoimien merikelpoisuuskatsas-
tuksissa varmistetaan aina, että aluksen henkilöstö osaa tarvittavat toimenpiteet 
tulipalon, karilleajon tai muun vaaratilanteen sattuessa. Ei olisi pahitteeksi, jos kat-
sastaja voisi varmistaa, että uuden veneen hankkinut kokematon veneilijä osaa 
käyttää veneensä sammuttimia tai edes ankkuripeliään. Tiedän, että katsastusvaa-
timuksiin näiden temppujen sisällyttäminen voi olla vaikeaa, mutta kerhon koulu-
tusohjelmissa ne toki voisi ottaa huomioon.

Meidänkin kerhomme kattojärjestö, Suomen Purjehdus ja Veneily ry, surffaa ny-
kyisin huippukilpapurjehduksessa komeasti aallon harjalla. Olympiamenestys on 
ollut omiaan ruokkimaan uutta innostusta purjehdukseen ja veneilyyn. On hyvä, jos 
veneilystä kiinnostuneiden määrä menestyksen myötä kasvaa, ja aivan erityisen 
hyvä, jos kiinnostuneet saadaan mukaan järjestyneen seuratoiminnan piiriin. Sen 
vuoksi en usko huippupurjehduksen tukemisen olevan pois meiltä tavallisilta venei-
lijöiltä, vaikka tällaistakin vastakkainasettelua silloin tällöin kuulee.

HVK:n toiminnassa kilpailutoiminta on sitä vastoin vuosien mittaan hiljalleen hiipu-
nut. 1960-, 70- ja 80-luvuilla hooveekoolaiset olivat innolla mukana niin Lauttasaa-
ren ympäriajoissa kuin pohjoismaisissa kilpailuissakin. Navigaatiokilpailut tai tark-
kuusajot eivät herätä enää entisenlaista kiinnostusta. Veneet ja niiden elektroniikka 
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ovat kehittyneet huimasti. Navigoinnista on tullut petollisen helppoa – hyvissä olo-
suhteissa ja ehjin vehkein. On kuitenkin hyvä säilyttää merenkulun perustaidot, 
sillä edistyneinkin GPS voi saada laitevian juuri silloin, kun sitä vähiten toivoisi.

Matkaveneilyä hyvin edustava Volvo Penta – kilpailu on onneksi säilyttänyt ase-
mansa jäsenistömme piirissä. Ja menestystäkin on tullut.

Hyvät kuulijat,

Meillä lienee kaikilla syymme ja niillä vielä oma yksilöllinen tärkeysjärjestyksensä, 
miksi niin mielellämme karistamme kaupungin pölyt ja suuntaamme veneemme 
merelle.  Keväinen venekuume lienee sairaus, jota olemme kaikki valmiit haluk-
kaasti potemaan. Vasta merelle pääsy vapauttaa kaikki aistit uuteen vastaanot-
toasentoon. Aistimukset ovat perin miellyttäviä vaikkakin jo ennestään tuttuja: 
suolaisen meren tuoksu tai merikahvien aromi, lokkien kirkkuna tai koneen tutut 
kierrokset, auringonkilo tai sateenharmaa meri, kesän lämpö tai syksyn kuulaus, 
pärskeet kasvoilla tai jomotus kiinnitysköyden nirhaamassa sormessa.

Enpä näitä vaihtaisi pois, vaikka tunnustankin nauttivani erityisesti siitä haastees-
ta, jonka meri kulkijalleen vaikeissa olosuhteissa heittää. Ja sanon tämän suurella 
kunnioituksella meitä mahtavampia luonnonvoimia kohtaan. Ehkä näistä haasteis-
ta on paikallaan kertoa vielä merimiesjuttu kuluneen purjehduskauden alusta, ku-
ten meillä merimiehillä niin monesti on tapana.

Huhtikuun lopulla kävin hakemassa veneemme talvisäilytyksestä Inkoosta. Vesille-
lasku venyi pimeän tuloon, mutta vene oli varmasti merikuntoinen ja mieleni paloi 
jo kotisatamaan. Ette usko, miten mukavalta tuntui päästä tutulle kauppaväyläl-
le kovasta tuulesta ja sateesta huolimatta. Vene toimi hyvin, ja näkyvyys riitti pi-
meäajoon valaistulla väylällä. Kolmen tunnin ajon jälkeen kiinnitin HSK:n laituriin 
Lauttasaaressa, sillä en ajojäiden vuoksi uskaltanut lähteä tunkemaan kotilaitu-
riin. Adrenaliinin pumppauskin loppui nopeasti, kun kaadoin itselleni rauhoittavan 
ja mielestäni hyvin ansaitun saaristolaiskonjakin ennen punkkaan kömpimistä. Ja 
sepä maistui! Niin todellakin, makuaistihihan se puuttui äskeisestä aistien ja aisti-
musten luettelosta.

Täytyypä kysyäkin Juha Tynelliltä, josko vartioluettelosta löytyisi vielä sopiva pari-
vartiovuoro ennen purjehduskauden päättymistä. Sitä kun ei tässä iässä enää ko-
vin usein tule vaimon kanssa koko öitä valvottua. Mukavaahan on tietysti tyynenä 
kesäaamuna seurata pääkaupungin heräämistä, mutta kunnon syysmyrsky-yö se 
vasta jotain on.

Haluan omasta puolestani kiittää teitä hyvät kutsuvieraat mukana olostanne juh-
lassamme. Toivotan meille kaikille oikein hauskaa juhlailtaa. Seuratkoon onni ja 
menestys hienoa kerhoamme seuraavankin kymmenvuotiskauden!
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Iltajuhlassa muistettiin myös kerhon 
ansioituneita jäseniä ansiomerkeillä

HVK:n kultaisen ansiomerkin 
vastaanottivat (kuvassa vasem-
malta oikealle) Rauni Liikannen, 
Eero Liikanen, Pertti Kansikas, 
Eira Lamminen ja Kai Laurila.

HVK:n korkeimman kultaisen 
ansiomerkin timantilla 
vastaanottivat (kuvassa vasem-
malta oikealle) Mauri Väänänen, 
Kaj Strömberg, Raimo Lamminen 
ja Eija Aronniemi

Hannu Seppänen  vastaanotti 
Suomen Purjehdus ja Veneilyn 
kultaisen ansiomerkin nro 11.
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SPV:n hopeisen ansio-
merkin vastaanottivat 
(vasemmalta oikealle) 
Antti Tamminen, Lauri 
Seppänen ja Juha Tynell.

HVK:n pronssisen 
ansiomerkin vastaanot-
tivat (vasemmalta oike-
alle) Seppo Sandstedt, 
Gustav Broman, Mika 
Kansikas, Jori Kosonen, 
Tua Kyrklund-Tamminen, 
Seppo Roivainen ja 
Jorma Viita.

HVK:n hopeisen ansio-
merkin vastaanottivat 
(vasemmalta oikealle) 
Mikko Niini, Pekka Martti-
la ja Lars Sarlin.
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SPV:n pronssisen 
ansiomerkin vastaanotti-
vat (vasemmalta oikeal-
le) René Ollberg, Pekka 
Lieppinen, Henrik Wes-
terholm ja Timo Wiiala.

HVK:n standaarin 
vastaanottivat Ari-Matti 
Helkapalo, Eeva-Leena 
Pokela ja Liisa Savunen 
heidän panoksestaan 
vastaanoton ja iltajuhlan 
onnistumisiksi. 
Kommodori Antti Tam-
minen luovutti aiemmin 
HVK:n standaarin hope-
laatalla myös juhlapu-
heen pitäjälle amiraali 
Juhani Kaskealalle.

Aiemmin iltapäivällä 
HVK:n kerhorakennuk-
sessa pidetyn vastaan-
oton yhteydessä kom-
modori Antti Tamminen 
luovutti HVK:n pronssi-
sen ansiomerkin Helena 
Pilkkeelle ja hopeisen 
ansiomerkin Jorma 
Pilkkeelle.



29HooVeeKoo 4 • 2013

HÄSTÖN  KESÄ
Pakko kai on  todeta, että Hästön kesäkausi alkaa olla lopuillaan, ollaanhan jo 
virallisestikin siirrytty talviaikaan. Tarkoitus olisi vielä kerran käydä SiniSimpulla 
saaressa, sillä vielä tämän vuoden loppuun asti saaren isäntänä oleva Hannu 
Seppänen haluaa tuoda merivesipumpun kotirannan lämpöön talvehtimaan! 
Myös satama- ja saunakirjat tarvitaan kerholle laskutusta varten. 

Hästön kävijämäärä on ollut edellisten vuosien luokkaa, mutta saaressaoloajat 
ovat pidentyneet. Olisi ollut ihan mielenkiintoista laskea saaressa vietettyjen öi-
den määrä, mutta koska kaikki  kipparit eivät merkitse tulo- ja/tai lähtöpäiviä sa-
tamakirjaan, niin eipä tuo tilastointi taida onnistua tänäkään purjehduskautena.

Alkukauden siivoustalkoot sujuivat jo totutulla rutiinilla – ja kymmenen mottia 
halkoja tuotiin taas pikkuveneillä mantereelta retkisatamaan. Samana päivä-
nä tuotiin saareen myös Pikku 
Vihreältä tilatut uudet käymälät. 
Niiden kokoamisessa oli jonkin 
verran ongelmia, mutta muu-
taman saaren isännän ja Juk-
ka Lindroosin välisen puhelun 
ja lopputarkastuksen jälkeen 
juhannukseksi saatiin käymä-
lät kuntoon. Mitä nyt muutama 
sarana on vielä korjaamatta. 
Ikkunoissa on verhot ja lattialla 
siniset matot (suurkiitokset  kai-
kille tekijöille). Kun sitten vielä 
opittiin ihan ”kantapään kautta” 
käyttöohjeetkin (eli että ei ihan 
joka käytön jälkeen kuoriketta 
ja että  wc-paperi ei ole tarkoi-
tettu peittämään ”tuotoksia”), 
niin ihan tyytyväisiä ollaan eko-
vessoihin. Vanhat pikkuvessat 
ovat uusiokäytössä, toinen van-
han grillin luona puuvarastona 
ja toinen kalastajien verkkojen 
selvityspaikalla painepesurin 
säilytyspaikkana. Muuten, puu-
varasto pitää myös hankkia ete-
läiselle grillille ihan tasa-arvon 
vuoksi.
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Juhannuksena paistettiin perinteiset 
letut (mansikkahillolla),  mutta kokko 
poltettiin kovan itätuulen vuoksi vas-
ta juhannuspäivän iltana. Hästö – 
päivä jäi vaisuksi – lapsia saaressa 
kun oli vain alle puoli tusinaa. Lettuja 
kuitenkin paistettiin ja makkaraa gril-
lattiin, niitä riitti kaikille saarelaisille. 
Nyyttikestit kärsivät hieman osan-
ottajakatoa huonon sään vuoksi. 
Lokakuussa ns. kalastajien lohikeit-
topäivänä oli upea syksyinen aurin-
gonpaiste, niinpä kerhon fb – sivus-
tolla oli aivan mahtavia kuvia.

Mantereen roskis on edelleen ollut 
käytössä, kerholle edellisenä vuon-
na toimitettu avain vain ei sopinut 
lukkoon. Asiasta on reklamoitu use-
asti, mutta tuskinpa enää vaihtavat, 
roskis kun viedään pois marraskuun 
puolessa välissä.

Ns. Paldinski –laituri (vanha lahjoi-
tuksena saatu betoniponttonilaituri) 
yritettiin talkoilla saada kappaleik-
si, ja työtä jatkettiin lokakuussa, kun Seppo Roivainen, apukipparinaan Hannu, 
Verdero –aluksella kävivät vielä järeämmällä kauhalla murskaamassa loppujakin  
tuosta aallonmurtajan kyljessä jo usean vuoden maannutta betonilaituria (Seppo 
muuten hinasi muutama vuosi sitten tuon betonilaiturin nykyiseen paikkaansa). 
Ihan ei työtä saatu loppuun, yksi seinämä jäi vielä paikoilleen!

Viime talven jäiden kaltoin kohtelema lippukalliorannan ponttonilaiturin käyntisilta 
on vihdoinkin saatu korjattua. Mutta kyllä asiasta neuvoteltiinkin pitkin kesää ja 
syksyä - mielipiteitä oli monenlaisia. Pääasia on, että nyt laiturilta pääsee maihin 
kastelematta kenkiä. Muutenkin saari on laitettu talvikuntoon ja odottamaan tule-
vaa purjehduskautta.  

Ja jälleen kerran erityiskiitokset saaren isännälle Hannulle ja hänen epävirallisel-
le varamiehelleen Renélle sekä saarelaisille Eiralle, Raimolle ja Jukalle, kuten 
myös kaikille muille toimikunnan jäsenille saaren hyvästä hoidosta.

Hyvää joulun odotusta 

Eija Aronniemi
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HVK:n pikkujoulu 30.11.2013
Kuuntele, tiukuja voit kuulla

Joulu on jo porraspuulla
Sytytä kynttilä, hiljenny tovi

Avaa joululle ovi

Ensin kuitenkin juhlitaan riehakasta pikkujoulua HVK:lla!

Saavu paikalle klo 19.00
Tuo tullessasi pieni paketti, 

jotta voit viedä mennessäsi pienen paketin...
Ja varaa taskurahaa arpajaisiin ja ruokajuomiin!

Tanssilattialla voit laittaa jalalla koreasti 
Ilpo Havun orkesterin tahdissa.

Tervetuloa!
Lysti maksaa 35 €/henkilö

(maksetaan juhliin tultaessa)
Sitovat ilmoittautumiset

viimeistään 22.11. mennessä Eija Aronniemi
puh. 050 5053643 tai

sihteeri@humallahdenvenekerho.fi



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

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

oremuniretsikeRiminneeneV

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana kevät-
kokouksen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.

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

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2013. Varaus voidaan tehdä palauttamalla
lomake satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla
satama@humallahdenvenekerho.fi  Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä
tapauksessa, että muutoksia edellisvuoteen ei ole.
Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 31.4.2013 mennessä ennen veneiden  
1. yhteislaskua (mieluimmin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi) .

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

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

HUOM!

HUOM! KAIKKI JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN VENEELLEEN 
2014, TÄYTTÄVÄT LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

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

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

oremuniretsikeRiminneeneV

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana kevät-
kokouksen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla.

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

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2013. Varaus voidaan tehdä palauttamalla
lomake satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla
satama@humallahdenvenekerho.fi  Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä
tapauksessa, että muutoksia edellisvuoteen ei ole.
Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 31.4.2013 mennessä ennen veneiden  
1. yhteislaskua (mieluimmin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi) .

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

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

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten sunnuntaina 9.3.2014 
klo 12.00 alkaen. Tule varaamaan vartiovuorosi ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon Sinulle 
sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2014. Varaus voidaan tehdä palauttamalla lomake 
satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla satama@humallahdenvenekerho.fi 
Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä tapauksessa, että muutoksia edellisvuoteen ei ole.

Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruttu 30.4.2014 (vappuaatto) mennessä 
(mielummin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi)

Laituripaikkavaraus 2014
Muutos venetiedoissa
Uusi vene


