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 Kiitos Mauri
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Venekerhon rahastonhoitajana, sa-
malla suurimman osan ajasta myös 
hallituksen jäsenenä, yli 20 vuotta! 
Tämä on kerhon ennätys yhtäjak-
soisesti samassa luottamustehtä-
vässä. 

Mauri palkittiin ansioistaan kerhon 
60-vuotisjuhlassa viime syksynä 
kultaisella ansiomerkillä timantein.
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KOMMODORIN PUHEENVUORO

UTOPIOITA

Uutena kommodorina olen katsonut kerhoa uusin silmin. Koska yhdistykselle 
valitut  luottamushenkilöt ovat saaneet myös roimasti vastuuta, olen päättänyt 
huolehtia siitä, että hallinnolle kuuluvat tehtävät hoidetaan hyvin. Utopiaako? Ei 
tietenkään.

Jokaisen veneilijän keväinen kutkutus kiteytyy venemessuihin ja mitä siellä nä-
kee. Voisihan se olla mukava ostaa hieman parempi, isompi, kauniimpi vene… 
tai ainakin varustaa nykyinen hieman nykyaikaisemmin laittein. Kutka menee ohi 
sillä, että jättää messuille mennessä maksuvälineet kotiin, ja muutaman viikon le-
von jälkeen voi miettiä mitä nykyinen vene oikeasti tarvitsee. Onko tämä utopiaa? 
Enimmäkseen on. Ei muuta kuin ”pientä laittoa”.

Hooveekoolaisen veneilijän peruselementti on  puhdas meriluonto. Olemme saa-
neet lupaavia tutkimustuloksia siitä, että Suomenlahti ja Itämeri ovat puhdistu-
maan päin. Jos tämä suuntaus jatkuu, eikä mitään katastrofaalista tapahdu, on 
Itämeri – joka on tällä hetkellä maailman saastunein meri – 1970 –lukua vastaa-
vassa kunnossa uudestaan joskus 2050 –luvulla. Joidenkin pessimistien mielestä 
tämä on utopiaa, toivottavasti ei ole. Vastuu on myös meillä veneilijöillä.

Veneisiin ollaan voimakkaasti kehittämässä polttomoottoritekniikan korvaavia 
sähköisiä ratkaisuja – lähempänä kuin luuletkaan! Jo aikojen alussa, tuhansia 
vuosia eaa., on osattu käyttää tuulivoimaa (laitteita kutsutaan edelleenkin purje-
veneiksi), ja sitäkin vanhempi innovaatio on bioenergian käyttö (lihasvoima; vesi-
kulkuneuvoina tunnetaan kanootti, soutuvene, kaleeri). Fossiilisten polttoaineiden 
käyttö vähenee ja väistyy aikanaan. Utopiaa? Ei välttämättä, ja saapa nähdä, 
milloin kaikki soudetaan Hästöön.

 

  Timo Wiiala
  kommodori
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Hallitus
  Timo Wiiala  kommodori  0400 476 726
  Paula Laasonen rahastonhoitaja  040 733 7909
  Pekka Lieppinen    050 502 2100
  Markku Riekkinen II varakommodori 045 800 2248
  Seppo Mäkinen     0500 464 576
  René Ollberg     040 838 7629
  Mikko Palmu     0400 318 003
  Juha Tynell  satamakapteeni  050 585 9012
  Henrik Westerholm I varakommodori 040 550 4766
Lisäksi  Ritva Hongell  yhdistyssihteeri  050 341 2211

Tilintarkastaja AuditPlan Oy     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
  Antti Tamminen     0400 454 294
  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

Vuokraus Eija Aronniemi     050 505 3643

Kahvila  Rauni Liikanen     050 438 2299
  Eira Lamminen     043 200 3460  
 
Saari- ja kalastustoimikunta 
  René Ollberg  puheenjohtaja  040 838 7629
  Jukka Ilmarinen     050 465 5265
  Pekka Lieppinen    050 502 2100
  Seppo Mäkinen  kalastusvastaava 0500 464 576
  Markku Riekkinen    045 800 2248
 

KERHON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2014
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Julkaisutoimikunta 
  Markku Riekkinen  puheenjohtaja   045 800 2248  
  Eija Aronniemi  vt.päätoimittaja  050 505 3643
  Ari-Matti Helkapalo    050 302 9050
  Lauri Seppänen     050 540 0321
  Taitto Erja Hyökki, Digiplast    0400 376 686
  
Katsastustoimikunta 
  Raimo Lamminen  puheenjohtaja  0400 205 006
  Liisa Savunen  katsastussihteeri 040 556 1102
  Eija Aronniemi     050 505 3643
  Gustav Broman     0500 800 040
  Jan Hedman     040 709 5718
  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  050 518 4790
  Klaus Salkola  koulutus ja venematkailu 0400 385 530
  Raimo Lamminen venematkailu  0400 205 006
  Jorma Viita  venematkailu  040 070 2520
  Paula Laasonen venematkailu  040 733 7909

Nuorisotoimikunta (yhdistetty koulutus- ja venematkailutoimikuntaan) 
  René Ollberg   puheenjohtaja  040 838 7629

Sääntötyöryhmä 
  Timo Wiiala  puheenjohtaja  0400 476 726 
  Pekka Lieppinen    050 502 2100
  Seppo Mäkinen     0500 464 576
   
Tulevaisuustoimikunta
  Timo Wiiala  puheenjohtaja  0400 476 726
  Juhani Kaskeala    040 836 8787 
  Mikko Palmu     0400 318 003
  Antti Tamminen     0400 454 294
  Henrik Westerholm    040 550 4766
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Timo Wiiala
puheenjohtaja 
(kommodori)
hallinto, yhteydet viran-
omaisiin ja järjestöihin, 
sääntö- ja oikeudelliset 
asia ja strategia

Laasonen Paula
taloushallinto

Lieppinen Pekka
taloushallinto sekä 
jäsen- ja varainhankinta

Mäkinen Seppo
ympäristöasiat ja 
kalastus

René Ollberg
retkisaari  ja nuoriso

Hallituksen jäsenten vastuualueet 2014

Mikko Palmu
kiinteistö

Markku Riekkinen
puheenjohtajan vara-
mies (II varakommodori), 
retkisaari, julkaisutoi-
minta, IT-kehitystyö, 
jäsenvartiointi, Helvene
  
Tynell Juha
satama

Westerholm Henrik
puheenjohtajan vara-
mies (I varakommodori), 
kiinteistö ja satama, 
telakointi
telakointi ja jäsenvar-
tiointi 

Lisäksi hallituksen ulko-
puolelta
Ritva Hongell
yhdistyssihteeri
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Jäsen- ja liittymismaksut: 

Jäsenmaksu 70,00
Liittymismaksu  700,00
Puolisojäsenmaksu 70,00 (ei liittymismaksua)
Nuorisojäsenmaksu          20,00 (ei liittymismaksua)
Ainaisjäsenmaksu 1.500,00 (ennen 14.8.2013 liittyneet jäsenet)
Kannattajajäsenmaksu 200,00
Kutsuttu jäsen  ei jäsenmaksua   
Mikäli yhdistyksen ainaisjäsenet haluavat vuonna 2014 maksaa ainaisjäsenen 
kannatusmaksua kattaakseen  jäsenyyksistään aiheutuvia kuluja (esim. kerho-
lehti ja sen postitus, rekisterien ylläpito, SPV) voi sen maksaa suoraa yhdistyksen 
Nordea Pankissa olevalle tilille  FI40 2185 1800 1445 20  -  ja viitteeksi kannatus-
jäsenmaksu (erillistä laskua ei tule ja maksun suuruus on omassa harkinnassa).

Muut maksut jäävät sääntöjen mukaisesti uuden hallituksen valmisteltaviksi ja 
keväällä 2014 pidettävässä yhdistyskokouksessa päätettäviksi.

MAKSUT VUODELLE 2014

HALLITUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

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

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

TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto on kiinni talvikuukausina. Toimisto on jälleen auki
huhtikuussa torstaina 24.4. kello 17.30 – 19.00
touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 
(pois lukien vappupäivä 1.5., helatorstai 29.5. ja juhannuksen aatonaatto 19.6.)

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

Elo- ja syyskuun toimiston aukioloajat ilmoitetaan myöhemmin.

KAHVILAN AUKIOLOAJAT

Kahvila on kiinni talvikuukausina, mutta on jälleen auki toimistoiltoina ja 
katsastusiltoina.
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Uusi HVK:n Extranet käyttöön keväällä

Viime vuonna päätettiin uudistaa HVK:n sisäinen viestintä ja luoda seuran oma 
Extranet. Sen kautta seuran jäsenillä on mahdollisuus helppoon yhteydenpitoon 
sähköpostiviestien avulla. Järjestelmä hyödyntää HVK:n käytössä olevaa Suo-
men Purjehdus ja Veneily -liiton (SPV) jäsenrekisteritietoja. 

Uudessa järjestelmässä yksittäinen jäsen voi ottaa yhteyttä joko seuran toimihen-
kilöihin tai toiseen jäseneen. Käyttäjälle vastaanottaja näkyy joko toimihenkilöryh-
mänä (esim. hallitus, katsastajat jne.) tai yksittäisen jäsenen nimenä. Lähettäjän 
ei siten tarvitse tietää kulloisenkin toimihenkilön nimeä tai yksittäisen jäsenen 
sähköpostiosoitetta vaan viestin lähetysvaiheessa järjestelmä hakee sähköpos-
tiosoitteet SPV:n rekisteristä. 

Seuran toimihenkilöt voivat puolestaan lähettää viestejä jäsenistölle käyttäen eri 
valintakriteereitä: yksittäiset jäsenet, kaikki laituripaikkojen haltijat tai tietyn, mää-
ritellyn laiturin laituripaikkojen haltijat, vartiointivelvolliset jne. Viestit voivat olla 
muistutuksia rientolistan tapahtumista, muutoksista satamassa, veneiden laskui-
hin ja nostoihin liittyvää infoa jne. 

Koska järjestelmä hyödyntää SPV:n jäsenrekisteriä, on tärkeää, että jokaisen jä-
senen omat tiedot ovat rekisterissä oikein. Jos et ole varma siitä, onko SPV:n re-
kisterissä sähköpostiosoitettasi tai se on mahdollisesti vanhentunut, lähetä tiedot 
seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri@humallahdenvenekerho.fi.

Seuran jäsenlehti ilmestyy kuten ennenkin, joten siihen sähköiset palvelut eivät 
aiheuta muutoksia. 

Siirtyminen Extranetin alkusivulle tullaan lisäämään HVK:n internetsivuston etu-
sivulle (www.humallahdenvenekerho.fi). Linkki avataan myöhemmin keväällä ja 
siitä ilmoitetaan sekä sähköpostiviestillä että seuran lehdessä.

Sisäinen viestintä on Extranet-järjestelmän ensimmäinen vaihe ja jatkossa järjes-
telmää kehitetään edelleen, jotta seura voisi palvella jäseniään entistä paremmin.

Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää allekirjoittaneelle. 

  Markku Riekkinen
  markku.riekkinen.hvk@gmail.com
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HVK JÄRJESTÄÄ 2-PÄIVÄISEN 
VENELIJÄKURSSIN 

  lauantaina 29.3.2014 alkaen kello 09.00
  sunnuntaina 30.3.2014 alkaen kello 09.00
 
Teoriaosan tutkinto pidetään erikseen kurssilla sovittavana päivänä

SPV:n koulutusohjelman mukainen veneilijäkurssi on tarkoitettu lähinnä uusille 
veneilijöille, tervetulleita ovat muutkin jäsenet tietoja kertaamaan.  

Veneilijäkurssin tarkoituksena on luoda valmius hyvään veneilytaitoon kohtuulli-
sissa olosuhteissa lähivesillä.  Kurssilla käsitellään  mm. seuraavia aiheita:

• hyvä veneilytapa
• meriteiden säännöt ja vesiliikenteen säädökset
• merikartta ja sen käyttö sekä reittisuunnittelu
• saaristonavigointi
• ensiapu ja hypotermia
• sääoppi sekä sumu- ja pimeänavigointi (teoria)
• vene ja sen varusteet

Kurssin hinta on 80 euroa (sisältäen kahvin ja lounaan). Kurssimaksun lisäksi 
kurssilla jaettava materiaalipaketti maksaa 30 euroa/henkilö (perheeseen tosin 
riittänee 1 kurssipaketti). Mikäli kurssista halutaan todistus, se edellyttää erikseen 
suoritettavaa ajokoetta.  Todistus on aiemmin maksanut 10 euroa.

Ota mukaan harppi, astelevy, viivoitin sekä pehmeä lyijykynä ja kumi.

Lisätietoja kurssista  ja sitovat  ilmoittautumiset viimeistään 23.3. mennessä

  Hannu Seppänen
  puh. 050 55 21 501 
  hannu.seppanen@kotiportti.fi

Merkitse kalenteriin:

HVK:lla järjestetään  seuran jäsenille 23.4.2014 alkaen kello 18.00
VENEILIJÄN ENSIAPU-ilta 

Lisätietoja seuraavassa kerholehdessä, mikä ilmestyy huhtikuun alussa.
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Marinereiden kesän 2013 eskaaderi veti mukaansa myös HVK:n jäseniä. Moot-
torivene SIRIUS Paula Laasosen ja Aulis Pesosen kanssa kiersi eskaaderin puit-
teissa Tanskan lähes kokonaan - suunnitelman mukaan. Matkan vetäjänä toimi 
niinikään HVK:n jäsen Klaus Salkola OHTA:lla. 

Tunnuksella DANESK 2013 starttasi eskaaderi juhannuksen jälkeisenä viikonlop-
puna Maarianhaminasta 24.6., jonne jokainen oli omia teitään saapunut. Järsön 
pohjoispuolella sovitussa väylän risteyksessä saapuvilla oli 6 venettä. Lähtijöiden 
kotipaikat edustivat Pääkaupunkiseutua, Raumaa ja Kangasalaa. Lähtijöistä 3 oli 
yhdistykseen vielä kuulumattomia, mutta matkan jälkeen tilanne korjaantui 100 
%:sti. 

Suunnitelman mukaan kaksi venekuntaa irrottautui Nynäshamnissa kulkeakseen 
Götan ja Trollhätten kanavien kautta Kattegattiin ja sieltä Kööpenhaminan kautta 
Ruotsin rantaa pitkin kotiin. Neljä muuta venettä - Sirius näiden joukossa - meni-
vät Ruotsin ja Tanskan rantoja pitkin Kieliin josta Tanskan kierto lännen puolelta 
alkoi. Yksi vene irrottautui pitkin hampain työesteiden vuoksi Blekingen saaristos-
sa ja palasi happamana kotiin. 

Marinereiden Tanskan eskaaderi DANESK 2013
Vuorovettä teki mieli...

Avomerellä eskaaderi kulkee avoimessa muodossa pyrkien välttämään toisten aalloissa ajoa. 
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Mielen vireydestä pidettiin toki huolta koko matkalla. Koimme menomatkalla Tuk-
holman ulkosaariston St.Nassan alueella, Blå Kustenin.  Kalmarissa lepopäivän 
aikana kävimme mm. linnassa ja muualla. Tanskan, Ruotsin ja Saksan pikkusata-
miin tutustuttiin ja Mønin kalkkijyrkänteitä ihailtiin kellumalla ankkurissa mukavan 
tauon verran niiden edustalla jne. Saavuttuamme Tanskaan ja Saksaan olimme 
kohdealueella jolloin kulkeminen oli vähäisempää ja vietimme aikaamme "kylillä 
ja kujilla". Enemmänkin olisi tätä voinut olla ja ensi kerralla kannattaa varmasti 
huomioida pikamarssi myös menomatkalla jolloin aikaa perillä olisi enemmän. 

Tukholman ulkosaaristo on erämaa vailla vertaa. Ensimmäinen yö vietettiin St. Nassan 
saaristossa.

Tämä eskaaderihaara kulki Euroopan kenties tunnetuinta kanavaa eli Kielin ka-
navaa pitkin puoliväliin, josta siirryttiin historialliselle Eider -joelle. Joen suussa 
Pohjanmeren rannalla oleva Tönningin kaupunki oli matkan eräs huippukohta, 
missä koettiin vuoroveden vaikutus niin perusteellisesti, mitä sataman tyhjenemi-
nen vedestä matalan veden aikaan voi suoda. Oli myös opettavaista koko Pohjan-
meren rannikolla kokea se, miten tavalliset ihmiset ja veneilijät elävät vuoroveden 
kanssa. Tätä ei tasavesiin tottunut suomalainen luonnostaan käsitä. Kun paikalli-
nen veneilijä antoi meille mainosrahoilla painetun vedenkorkeustaulukon ohjeek-
si, syntyi kotirantojen veden korkeuden päivittelyn rinnalle aivan uusi näkökulma. 

Pohjanmeren aava ja suojaton rannikko mataline rantoineen oli suomalaisille 
täysin uutta samoin kuin pohjoisempana alkanut hiekkadyynien ja eroosion jat-
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kuvasti syömä hiekkakuoppamainen rannan muoto. Kävimme Syltin Hörnumis-
sa, Esbjergissä ja Hvide Sandessa. Täällä opimme myös sen, että matkaa ei voi 
keskeyttää milloin hyvänsä. On kuljettava suunniteltujen satamien välillä. Myös 
"varalaskukentät" ja niissä vallitseva veden syvyys tulee selvittää huolella ennen 
köysien irrotusta. Ja, sitten on huomioitava veden korkeus sekä vuorovesivirran 
voimakkuus ja suunta. 

Jyllannin niemimaan yläosan poikki johtava Limfjorden -vesistö antoi mahdolli-
suuden säästää vähiin käymässä olevaa aikaa (Paulan piti ehtiä töihin). Täällä 
näimme jälleen erilaisen vesistön, joka on risteytys meren lahden ja järven väliltä. 
Saimme hetken levähtää Ålborgin kaupungissa. Ajankohta sattui hyvin yhteen sil-
loin vallinneen reippaasti tuulisemman ajankohdan kanssa. 

Aikataulu alkoi jännittää niitä, joilla oli kiire jonnekin. Päätettiin näyttää, miten vene 
saadaan kulkemaan 800 mpk yhdessä viikossa. Jakolasku kertoo, kuinka paljon 
matkaa on tehtävä jokaisena vuorokautena. Taktiikka sanoo, että jokainen tätä 
enemmän kuljettu maili menee varastoon huonomman päivän varalle. Onnistu-
minen on asennekysymys, jossa ratkaisevaa on eläminen kulkevassa veneessä. 
Me teimme sen.

Löysä merenkäynti Kalmarsundissa saa veneet välillä näkymään varsin matalina.
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Matkan pituutta lyhennet-
tiin kulkemalla suoraan 
missä sellainen vain oli 
mahdollista. Kattegatin "sel-
kä" ylitettiin diagonaali-
sesti Limfjordenin suulta 
Pohjois-Sjellantiin, Köö-
penhamina sivuutettiin vil-
kuttamalla vauhdista, Ha-
nön lahti mentiin Simris-
hamnista Kalmarin sal-
meen ja lopulta Tukhol-
man alueelta mentiin Sand-
hamnista suoraan Utö-
seen käymättä koko Ah-
venanmaalla - mitä nyt 
Bogskärin kohdalla hetki 
kelluttiin sumujen välissä 
hylkeitä katsellen. 

Usea yöpyminen tapahtui 
pääankkurissa. Kiinnitim-
me myös "luvattomasti" 
sataman varatulle paikal-
le ja jopa poikittain perä-
paaluihin joskus puolen 
yön aikaan häipyäksem-
me huomiota herättä-
mättä aamuseitsemältä. 
Ainoa satamamaksu pa-
luumarssin aikana lan-
kesi Simrishamnissa - ja 
tietenkin sitten Hästössä. 

Juutinrauman sillan toisessa päässä on Kööpenhamina. 
Me vilkutimme sinne ja jätimme käynnin väliin.

Paluumatkalla korostui veneessä eläminen. Ruokailu, peseytyminen, nukkumi-
nen, ajanvietto - kaikki tehtiin kulkevassa veneessä. Olimme jo 4 viikkoa harjoitel-
leet venematkailua, joten tällainen elämäntyyli oli helppo omaksua. Pisin yhtäjak-
soinen katkos veneessä olemiseen paluumatkan aikana syntyi Loftahammarissa, 
jossa olimme 4 tuntia maissa, mm. kaupassa ja sataman ravintolassa. Jos poissa-
oloksi ei lasketa veneen kiinnittämistä rantaan, polttoaineen bunkrausta ja vastaa-
vaa, olimme paluumatkan viikon aikana veneestä varsinaisesti pois noin 8 tuntia. 
Silti meillä oli mukavaa ja saimme uudenlaisen kokemuksen, jollaisen välittämi-
nen vieraalle on vaikeata. 
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Møns Klint on vaikuttava näky myös mereltä

Eskaaderin yksi etu on siinä, että saa kuvia myös omasta veneestä. Tässä Paulan otos 
Pohjanmereltä.
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Viiden viikon kuluttua kohtasimme meidät alkumatkalle saattaneen Elisabethin 
Porkkalan kärjessä. Saavuimme Hästöseen 27.7. kello 1426. Paikallaolijat aplo-
deerasivat lipuessamme sisälle. Siriuskin kiinnitti tällä kertaa ponttoniin. Marinerit 
ry:n hallitus oli sähköisesti pitämässään kokouksessaan hyväksynyt Paulan ja Au-
kun marinereiden jäseniksi, joka laituriin kiinnityttyämme julkistettiin. Siriuksessa 
liehuu nykyään marinerilippu. Sirius miehistöinen osoittautui pitkille ja vaativillekin 
matkoille hyvin sopivaksi veneeksi. 

Me vietimme hyvän viikonloppuillan paikalla olleiden kerholaisten seurassa. Oli 
mukava palata Hästöseen. Sunnuntaina veneet olivat kotirannoissaan ja maa-
nantaina Paula oli töissä - kuten pitikin!

Klaus Salkola

Ohtan lipunlaskun aikaan Tönningissä vesi oli vielä melko ylhäällä. Myöhään yöllä sata-
ma tyhjeni vedestä ja veneet seisoivat liejussa. 
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SATAMAKAPTEENIN TERVEISET

Jäätä ja lunta on jo Humallahden pohjukassa, joten tuli se talvi sittenkin – vielä 
pari viikkoa sitten näytti aivan siltä, että veneet voitaisiin laskea takaisin veteen ja 
aloittaa uusi purjehduskausi - taisipa se käydä monen veneenomistajan mielessä! 
Ja joka talvinen toivomus: käykää ihmeessä usein katsomassa venettänne, var-
sinkin kovin tuulisten säiden jälkeen – pressuja on jo nyt lennellyt, jos nyt sitten 
ei melkein ”taivaan tuuliin” niin ainakin naapurissa olevien veneiden päälle. Ja 
kurkatkaa myös naapurin venettä!

Vartiovuorojen varaus
Vartiovuorojen varaus alkaa kohta olla ajankohtaista. Vartiointipäällikkö Markku 
Riekkinen tuo vartiovuorojen varauskirjan kerhorakennukseen sunnuntaina 9.3. 
kello 12. Kaikissa jäsenvartiointia koskevissa asioissa tulee aina ottaa yhteyttä 
Markku Riekkiseen!

Laituripaikkavaraukset
Määräaikaa laituripaikkojen hakemiselle on 15.2. saakka (lomake löytyy myös 
tämän lehden takakannesta). Toivottavasti tänä vuonna päästään siihen, että lai-
turipaikat myös varataan ajoissa, jotta mahdollisille uusille jäsenille ei tarvitsisi 
kertoa, että paikkoja ei ole, sillä HVK maksaa kaupungille jokaisesta tyhjästä ve-
nepaikasta!  Pitääpä esittää hallitukselle pienen ”kepin” käyttöönottoa, vaikkapa 
sanktiomaksun muodossa, ja onpa joskus ollut puhetta jopa laituripaikkamaksun 
tuplaamisestakin!  Ja ei tosiaan ole satamatoimiston asia soitella varausten pe-
rään!  Kaiken lisäksi edelleenkin varauksissa on mainintoja, että ”paikka ja tiedot 
entiset”.  Se ei ainakaan kevään paikkajakoja helpota! Toivomus olisikin, että lo-
makkeet täytetään huolellisesti ja niihin merkitään kaikki pyydetyt tiedot (myöskin 
tiedot vakuutusyhtiöstä).

Ja ne veneiden mitat…, on se vaan kummallista, että ei muisteta omien veneiden 
mittoja, nehän löytyvät rekisteriotteesta tai kauppakirjasta, tai voihan ne itsekin 
mitata, jos vene on ns. omavalmiste. 

Jos olet hankkimassa uutta venettä tai vaihtamassa venettä toiseen, varsin-
kin kooltaan suurempaan, niin ota aina yhteys satamakapteeniin ja mieluim-
min sähköpostilla satama@humallahdenvenekerho.fi - uusi veneesi kun ei 
välttämättä sovi aiemmalle venepaikalle!  Tietysti siihen pyritään, että vene-
paikka olisi entinen tuttu, mutta aina se ei ole mahdollista, joten ennen veneen 
tuontia laituriin tulisi aina tarkistaa toimistosta paikan sijainti (ja hakea se kuuluisa 
”veneprikka”).
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Siisteys kerhon telakointialueilla
Kunhan kevät etenee ja veneitten kunnostukset toden teolla alkavat, niin muista-
kaa, että jätteet viedään niiden omiin astioihin ja oikeille paikoille.  Pitäkäämme 
yhdessä kentät siisteinä, jotta antaisimme hyvän kuvan niin kaupungille kuin ym-
päristössä asuville ja Merikannontiellä kulkeville. Ja olisihan se itsellekin viihtyi-
sämpää!  Ja itsestään selvää on, ettei kerhon alueilla olevia roskasäiliöitä täytetä 
auton renkailla tai muilla vastaavilla (esim. veneestä irrotetuilla penkeillä, kuten 
viime keväänä).  Nämä isot ja tilaa vaativat, kuten jääkaapit yms.) tulee jokaisen 
viedä itse suoraan Sortti – asemille.  Ja vain roska-asioissa sisällä olevat tavarat 
viedään roskisten tyhjennysten yhteydessä, ei astioiden viereen jätetyt!

Veneiden yhteislaskut
ovat rientolistan mukaiset ja sammutinhuolto tulee kumpanakin veneiden lasku-
päivänä. Mutta näistä asioista kirjoittaa telakkamestari Henrik Westerholm lisää 
seuraavassa kerholehdessä 2/2014.

Tärkeä tiedote:
HVK:n hallitus päätti 10.12.2013 pitämässään kokouksessa, että laituri- ja 
talvisäilytyspaikat myönnetään tulevaisuudessa vain jäsenille, joilla ei ole 
erääntyneitä laskuja. Tämä päätös koskee jo vuotta 2014.

  Kevättä odotellen ja tapaamisiin

  Juha Tynell, satamakapteeni 

Humallahden Venekerhon

ARVOT
 

Hyvän merimiestavan ja veneilykulttuurin noudattaminen

Luontoarvojen vaaliminen ja suojaaminen

Jäsenistön keskinäinen kunnioitus ja suvaitsevaisuus

Maltillinen uudistuminen perinteitä vaalien

Hyvä hallinto

Viihtyvyys
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Helmikuu
 7 - 16  Vene14Båt, Helsingin Venemessut
La 15  Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen jättöpäivä
   (kaikki laituripaikkaa tarvitsevat jäsenet)
   
Maaliskuu
 1 - 9  Allt för sjön, Tukholman venenäyttely
La 8 16-18 Hätämerkinantoharjoitus Espoon Suomenojalla
Su 9 12.00 Purjehduskauden 2014 vartiovuorolista
   kerhorakennuksessa sitovia vartiovuorojen
   varausmerkintöjä varten 
Ti 25 18.00 Toimihenkilötapaaminen 
La 29 11.00 Nuorten kevätretki  (Tekniikan museo)
La-su 29-30 10.00 Veneilijän kurssi HVK:lla

Huhtikuu
Ti 15 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus  
Ti 22 19.00 Yhdistyksen kevätkokous
Ke 23 18.00 ENSIAPU-ilta
To 24 19.00 Katsastajien yhteispalaveri
Su 27 21.00 Jäsenvartiointi alkaa  

Toukokuu
To 1 12.00 LIPUN NOSTO
   Viirin nosto Hästöuddenissa 
La 3  Veneiden 1. yhteislasku  
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)
To  5 17.30  Katsastusilta
To-Su 5 - 8  Eskaaderiretki Tallinnaan 
To 12 17.30  Katsastusilta
Pe-su 20 - 22  Juhannus Hästöuddenissa 
To 26 17.30  Katsastusilta (viimeinen virallinen)

RIENTOLISTA 2014
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Heinäkuu  Toimisto kiinni
   Toimihenkilöt tavoittaa joko sähköpostilla tai puhelimitse  
   (jos on kiireellistä asiaa)

Elokuu
Su 31  Sitovien telakkapaikkavarausten viimeinen jättöpäivä

Syyskuu
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
La 11  Lohisoppaa Hästössä
Su 19 12.00 LIPUNLASKU HVK:lla
   Viirin lasku Hästöuddenissa 
Su 19  Jäsenvartiointi päättyy

Marraskuu
Ti 25 19.00 Yhdistyksen syyskokous
La 29 19.00 HVK:n pikkujoulu

Rientolistaan saattaa vielä tulla lisäyksiä ja muutoksia tapahtumien osalta.  

HALLITUKSEN  KOKOUKSET 2014

Ti 11.2. 18.00 Hallituksen kokous
Ti 18.3. 18.00 Hallituksen kokous
Ti 22.4. 17.00 Hallituksen kokous (ennen yhdistyksen kevätkokousta)
Ti 27.5. 19.00 Hallituksen kokous
Ti 12.8. 19.00 Hallituksen kokous
Ti  16.9. 19.00 Hallituksen kokous
Ti 28.10. 18.00 Hallituksen kokous
Ti  25.11. 17.00 Hallituksen kokous (ennen yhdistyksen syyskokousta)
Ti 9.12. 18.30 Hallituksen kokous
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VIELÄ KERRAN HVK 60 VUOTTA…
Kaikki oleellinen tulikin juhlista jo kerrottua edellisessä kerholehdessä.  Juhlia 
muistellaan vieläkin ja vain kiitosta on mukanaolijoilta saatu – ravintola Mesta-
ritallin ruoka oli hyvää ja illan orkesteri ja kolme blondia keräsivät kehut. Hästö 
– valssikin laulettiin useamman kerran. ”Virallisilla jatkoilla” kerhorakennuksessa 
puolen yön aikaan oli enemmän porukkaa kuin pikkujoulujuhlissa tai yhdistyksen 
kokouksissa. Yöpalaksi oli kokki-Hanski loihtinut kinkku- ja janssoninkiusaukset 
lisukkeineen sekä kaikenlaisia virvokkeita, mitkä kyllä menivät alta aikayksikön.  
Ja nuorempi sukupolvi juhli aamunkoittoon saakka, taisivatpa viimeiset juhlijat 
lähteä sunnuntaiaamuna aamiaiselle koteihinsa. Yövartijoita ei koko illan aikana 
näkynyt, mutta vartiointi tuli kyllä suoritettua lukuisin mies- ja naisvoimin.

Nyt  sitten jäädään odottelemaan 65- ja 70 vuotisjuhlia – aika kuluu kyllä kovin no-
peasti, eihän siitä ole kuin vähän yli 10 vuotta kun uudella lippumerkillä varustettu 
seuralippukin vihittiin...

The Sixties Blondies (Eeva-Leena Pokela, Irma Tapio, Kati Borg) ja 
tikkunekut (The Lollipops)
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Lasse Sarlin, 
Maire Näsäkkälä, 
Erkki  ja Elvi Rautiainen 
sekä oikealla ainakin 
Kaija ja Timo Halonen.

Amiraali 
Juhani Kaskealan 
puhetta kuunneltiin 
tarkkaavaisina.

Kommodori 
Antti Tammisen 
pöytäseurue
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Juhlapaikka ravintola Mestaritalli

Etualalla Jorma Viita ja Irma Sundström tanssilattialla - hauskaa näytti olevan.

HVK:n jäsen Reijo Lainela fiilistelee...
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HVK:n nuoret ja nuorekkaat aikuiset jäsenet ovat perinteisesti tehneet kevätret-
ken maaliskuussa ennen veneiden kunnostustöiden alkua. Pyrkimyksenä on ol-
lut viime aikoina tutustuminen eri museoihin – viime keväänä käytiin ihailemassa 
Luonnontieteellisen museon näyttely ja tuttu Heureka Vantaalla jää myös tänä 
keväänä väliin, sillä keväiseksi retkikohteeksi on valittu Tekniikan museo Vanhan-
kaupungin Kuninkaankartanon saaressa.

Tälle Helsinginjoen eli nykyisen Vantaanjoen, koskien väliselle saarelle Kustaa 
Vaasa perusti vuonna 1550 kuninkaankartanon, joka oli hallinto- ja talouskeskus, 
sotilaallinen huoltokeskus ja maatalouden mallitila. Samana vuonna perustettu 
Helsingin kaupunki rakennettiin myös Vahankaupunginlahden länsirannalle, joten 
historian siipien havinaa on myös mukana käyntikohteen sijainnissa!

Tekniikan museon perusnäyttelyt esittelevät monipuolisesti suomalaisen teolli-
suuden kehitystä ja tekniikan historiaa uudempaakaan tekniikkaa unohtamatta. 
Monelle perheen nuorimmalle saattaa jopa vanha lankapuhelin tulla yllätyksenä, 
80 –luvun tietokoneesta puhumattakaan.

Museon näkyvin osa ovat näyttelyt, mutta kokoelmat – esineet, kuvat, kirjat – ovat 
museon toiminnan selkäranka. Kokoelmissa on lähes 50.000 esinettä, joista tosin 
on vain pieni osa näyttelyssä esillä. Kokoelmat kertovat tekniikan ja teollisuuden 
vaikutuksesta kulttuuriin ja ihmisten elinoloihin. 

Kannattaa tutustua näyttelyn antiin etukäteen http://.www.tekniikanmuseo.fi/esineet

HVK maksaa nuorten sisäänpääsymaksun, aikuisten perusmaksu on 6 euroa. 
Ilmoittaudu ajoissa, kuitenkin viimeistään sunnuntaihin 23.3.2014 mennessä
kerhon junioripäällikölle René Ollbergille puh. 040 838 7629 tai 
rene.ollberg@elisanet.fi

TAVATAAN TEKNIIKAN MUSEON EDESSÄ (PYÖREÄ 
KELTAINEN RAKENNUS, MISSÄ ON LIPUNMYYNTI) 
LAUANTAINA 29.3.2014 KELLO 10.45 - 
MUSEO AUKEAA KELLO 11.
Museon osoite on Viikintie 1, 00560 Helsinki. Ja 
ainakin busseilla 57, 68, 71 ja 506 on pysäkki melkein 
museoalueelle johtavan portin edessä.

Tämän kevään vierailukohde  lauantaina  29.3.2014 on

TEKNIIKAN MUSEO



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


