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VARAKOMMODORIN PUHEENVUORO                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Kerhollemme on vuoden 2013 aikana luotu strategia, aihe on ollut esillä niin halli-
tuksen kokouksissa kuin jäsenkokouksessakin. Työn kirjallinen tulos on luettavis-
sa kerhon nettisivulla ja arvot on myös kehystetty kerhotalon seinälle.

Vuoden 2014 hallitus on uuden kommodorinsa johdolla myös saattanut strategi-
aaja arvojemme mukaista toimintaa käytäntöön. Uskon, että tämä tulee näkymään 
jäsenille monin tavoin tämän vuoden aikana. Ne jäsenet jotka ovat ilmoittaneet 
sähköpostiosoitteensa toimistoon, ovat jo nyt saaneet uuden extranet-järjestel-
män kautta tiedotuksia. Tällä pyritään sekä täsmälliseen tiedotukseen, etta posi-
tiiviseen palveluasenteeseen toimihenkilöiden suunnalta. Toivomme, että ne jä-
senet, jotka haluavat sähköpostitse tiedotuksia, ilmoittavat sähköpostiosoitteensa 
toimistoon, jotta saadaan tiedotus tätä kautta mahdollisimman kattavaksi tulevai-
suudessa.

Arvojen kohta Hyvä Hallinto on kirjoitettu auki. Siinä puhutaan mm. avoimuudesta 
ja läpinäkyvyydestä, tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, demokraatti-
sesta päätöksenteosta sekä suoraselkäisyydestä ja linjakkuudesta. Uskon, että 
nämä arvot tulevat näkymään entistäkin paremmin toiminnassamme. Hallinnon 
osalta 2014 on muutenkin muutosten vuosi, meillähän on paitsi uusi kommodori, 
myös uusi yhdistyksen yhdistyssihteeri Ritva Hongell sekä uusi rahastonhoitaja 
Paula Laasonen, jotka molemmat ovat ryhtyneet tehtävään tarmokkaasti, antaen 
vankan osaamisensa kerhon käyttöön.

Kevät taitaa tulla tänä vuonna poikkeuksellisen ajoissa ja saattaapa olla, että ve-
neitä on vesillä ennen kuin tämä HooVeeKoo -tiedotuslehti tipahtaa postiluukusta, 
ainakin tätä kirjoittaessani aurinko paistaa, jäät sulaa ja vesille tekisi mieli. Arvois-
sa puhutaan myös mm. hyvän merimiestavan ja veneilykulttuurin ylläpitämises-
tä. Niinhän se on, vesillä on kivaa, koska ihmiset on yleensä mukavia toisilleen. 
Muistan erään erityisen tapauksen kymmenen tai viisitoista vuotta sitten Vestla-
xissa (Kemiön saarten itäpuoli), kun vanhan fiskarini Volvo Penta MD17 vesilet-
kun liitäntä tarvitsi juottamista, sain avukseni paikallisen kaverin, eläkkeellä ole-
van merimiehen, jolla oli hyvin varustettu kotiverstas. Hän juotti liitännän kuntoon 
ahertaen tunnin verran. Kysyin, että mitä hän toivoi palkkioksi, niin vastaus oli, 
että ”Jaffan voisin ottaa tuossa Vestlaxin baarissa”. Tarjosin Jaffan ja juteltiin niitä 
näitä ja kysyin vielä, että eikö hän toivo mitään rahallista korvausta. Hän päätti 
tämän keskustelun todeten, että ”merellä kuuluu auttaa toisia”. Kuinka oikeassa 
hän olikaan, ja toivonkin, että jokainen osaltaan, oman osaamisensa puitteissa 
toteuttaisi tuota hänen sanontansa vesillä.

  Henrik Westerholm
  2. varakommodori
  telakkamestari 
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VARTIOPÄÄLLIKÖN TERVEISET
Taas veneilykausi koittaa ja sen myötä alkaa myös kerhoalueen vartiointi. Tänä 
vuonna vartiointikausi on 27.4.2014–19.10.2014 ja vartiointiaika on edelleen klo 
21.00–06.00, vartioimassa on joka yö kaksi vartijaa.

Vuorojen varaustilanne lähti hyvin liikkeelle. Varauskirja avattiin sunnuntaina 
09.03 klo 12.00 ja ensimmäisenä päivänä varattiin lähes 60 vuoroa. Lähes kaikki 
touko-kesäkuun vuorot oli 15.3 mennessä varattu. Vuoroja kyllä vielä riittää, joten 
käykääpä varaamassa vuoronne.

Muistammehan sen, jokaiseen laituripaikkaan kuuluu kaksi vartiovuoroa. Jos sa-
man perhe- tai venekunnan jäsenet hoitavat yön molemmat vuorot, niin silloin 
on vartiointivelvollisuus suoritettu. Hoitamattomasta vartioinnista seuraa kerhon 
määräämä sanktio.

Jos joudutte vaihtamaan varauskirjaan jo kirjaamanne vuoron, niin ottakaa yhteys 
vartiopäällikköön ennen uuden varauksen tekemistä.

Muutoksia aikaisempien vuosien vartiointiin tuo kerhon alueelle viime syksynä 
asennettu kameravalvonta. Kerhon alueella on seitsemän kameraa ja vartijoiden 
huoneessa on monitori, jossa näkyy yhdistelmä kaikkien kameroiden lähettämäs-
tä kuvasta. 

Kameroiden tuleminen ei poista jäsenten suorittamaa kiertävää vartiointia vaan 
se avustaa vartioiden työtä. Kierrosten välillä pystytään seuraamaan alueen ta-
pahtumia ja tarvittaessa puuttumaan tilanteeseen.   

Viime kesänä kerhon suljetulla pysäköintialueella oli runsaasti luvatta pysäköityjä 
autoja. Alueella pysäköinti edellyttää kerholta lunastettavaa pysäköintilupaa, lu-
van voit lunastaa kerhon toimistolta. Muista, että luvatta pysäköiminen on väärin 
luvan maksaneita jäseniä kohtaan. 

Tulevana kesänä vartijat kirjaavat luvatta pysäköityjen autojen rekisterinumerot 
ylös ja jättävät auton tuulilasiin huomautuksen luvatta pysäköinnistä. 

Kirjatkaa edelleen ylös vuorossanne tapahtuneet huomiot. Kirjoittakaa mieluum-
min monisanaisesti kuin vain ”kierros alkoi”. Näitä yön tarinoita on mukava lukea 
jälkeenpäin.

Vartijoiden huoneessa on päivitetyt ohjeet sekä tarvittavat lomakkeet ja puhelin-
numerot. Lukekaa ne tarkasti ennen vuoron alkua ja tarvittaessa ottakaa yhteys 
vartiopäällikköön.
 
  Aurinkoisia vartiovuoroja
  Vartiopäällikkö
  vartiopaallikko@humallahdenvenekerho.fi
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KOKOUSKUTSU
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika  Tiistai 22.4.2014 klo 19:00 – 

Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250Helsinki

Käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaus
2.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen järjestäytyminen:

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

Esitellään edelliseltä toimintakaudelta:

7.toimintavuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös
8.tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 
2013

Päätetään:

9.tilinpäätöksen vahvistamisesta
10.vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
11.yhdistyksen sääntöjen § 5 kappale 2:ssa tarkoitetuista maksuista (2014)
12.toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi tilikaudeksi (2014)

Käsitellään:

13.Huomionosoitusohjesäännön muutosesitys 
14.HVK:n kerhotilan vuokrausohjesääntö
15.muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista 
mainitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskut-
sussa mainittu
16.kokouksen päättäminen

Kokouksen lomassa (kohdan 12. jälkeen) yhteistyökumppanimme, Vakuutus-
yhtiö Fennian edustaja Raine Pilvinen pitää esitelmän veneilijää kohtaavista 
yleisimmistä vahingoista ja niiden korvauskäytännöistä.

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Kahvitarjoilu



6 HooVeeKoo 2 • 2014

 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
Toimintavuosi 2013 oli syyskuussa vuonna 1953 perustetun Humallahden Vene-
kerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n 60. toimintavuosi.

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden alkaessa 639. Kehoon liittyi 21 uutta 
jäsentä, joista perhejäseniä oli 1. Toimintavuoden aikana erosi yhdistyksen jäse-
nyydestä tai poistui keskuudestamme 22 jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 
638, joten jäsenmäärä pysyi lähes samana.

Purjehduskausi
Purjehduskausi avattiin perinteisesti vapunpäivänä 1.5. Kommodori Antti Tammi-
sen vappupuheen jälkeen HVK:n lippu nostettiin salkoon. Kauniissa vappusäässä 
paikalle tuli jälleen runsaasti yhdistyksen jäseniä (lähes 69 jäsentä sekä lapsia 
puolen tusinaa) – liekö huhu kiirinyt, että kerholla on jälleen tarjolla muutakin kuin 
kakkua ja kahvia! Vappubrunssi oli todella maittava ja kahvin kera tarjottu täyte-
kakku maistui.
 
Purjehduskausi päättyi lipunlaskuun sunnuntaina 20.10. Koska samana aamuna 
oli myös nostettu poikkeuksellisesti veneitä, oli paikalla hieman normaalia enem-
män (peräti 17) jäseniä lipunlaskua seuraamassa ja kahvittelemassa.

Kevätkokous
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin tiistaina 23.4. Läsnä koko-
uksessa oli 24 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. ti-
linpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 
johtokunnan esityksen mukaisesti talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta sekä 
sääntöjen § 5:ssä mainituista maksuista. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi 
Lauri Seppänen.

Syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin tiistaina 26.11.  Läsnä kokouksessa oli 34 
yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Koska uudet säännöt oli PRH:ssa vahvistet-
tu 14.8., kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi (kommodoriksi Timo 
Wiiala toimikaudelle 2014–2015 sekä hallitukseen neljä jäsentä erovuoroisten ti-
lalle (toimikausi 2014–2015) ja yksi jäsen toimikaudeksi 2014. Valinnoista äänes-
tettiin. 

Uusien hyväksyttyjen sääntöjen mukaan johtokunnan nimeksi on muutettu 14.8. 
lukien hallitus.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Seppänen.
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Strategia
Kerholle laadittiin strategia. Hallituksen esitys hyväksyttiin syyskokouksessa yk-
simielisesti.

Strateginen ajattelu pyrkii jäsentämään kerhon toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. 
Strategian osa-alueita ovat arvot, visio ja missio.

Toimihenkilöt 2013

Johtokunta/hallitus
  Antti Tamminen  puheenjohtaja
  Timo Wiiala   varapuheenjohtaja
  Paula Laasonen
  Pekka Lieppinen
  Seppo Mäkinen
  René Ollberg
  Mikko Palmu
  Hannu Seppänen
  Juha Tynell  satamakapteeni
  Henrik Westerholm   

Lisäksi
  Eija Aronniemi  yhdistyssihteeri
  Mauri Väänänen rahastonhoitaja

Johtokunta (hallitus) kokoontui toimintavuoden aikana 14 kertaa.  

Tilintarkastajat 
  Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö  
  sekä varalla erikseen nimetty henkilö 
  Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisöstä

Satamatoimikuntakunta 
  Juha Tynell   satamakapteeni
  Eija Aronniemi  satamasihteeri
  Henrik Westerholm johtava telakkamestari  
  Pertti Kansikas  telakkamestari 
  Pekka Marttila  telakkamestari
  Harri Kinnunen  telakkamestari
  Otto Lahti  telakkamestari
  Mikko Palmu  telakkamestari
  Markku Riekkinen vartiointipäällikkö
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Kiinteistötoimikunta
  Hannu Seppänen puheenjohtaja
  Gustav Broman
  Eero Liikanen
  René Ollberg
  Mikko Palmu
  Juha Tynell
  Henrik Westerholm
  Eija Aronniemi  kerhotilan vuokraus
  Rauni Liikanen  kahvila
  Eira Lamminen  kahvila

Saari- ja kalastustoimikunta
  Hannu Seppänen puheenjohtaja 
  Jukka Ilmarinen
  Seppo Mäkinen  kalastusvastaava
  René Ollberg
  Henrik Westerholm  
  Timo Wiiala

Julkaisutoimitus 
  Antti Tamminen  puheenjohtaja ja päätoimittaja
  Eija Aronniemi  toimitussihteeri
  Ari-Matti Helkapalo
  Tua Kyrklund-Tamminen 
  Lauri Seppänen 
  Erja Hyökki (Digiplast) HooVeeKoo –lehden taitto  

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
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Koulutus- ja venematkailutoimikunta
  Hannu Seppänen puheenjohtaja
  Gustav Broman
  Jori Kosonen
  Klaus Salkola  koulutus- ja venematkailu 
  Raimo Lamminen venematkailu
  Jorma Viita
  René Ollberg  nuoriso (junioripäällikkö)

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
  Liisa Savunen
  Eeva-Leena Pokela asiantuntija

Ansiomerkkitoimikunta
  Raimo Lamminen puheenjohtaja
  Eija Aronniemi
  Rauni Liikanen
  Juha Tynell

Tulevaisuustoimikunta
  Timo Wiiala  puheenjohtaja
  Mikko Palmu
  Antti Tamminen
  Henrik Westerholm

Kotisatama
Luminen ja kylmä talvi olivat jälleen kerran vaurioittaneet laitureita sekä eteläisellä 
että pohjoisella laiturialueella. Pahimmat vauriot oli kuitenkin kärsinyt pohjoispuo-
len ponttoni, minkä Liikuntaviraston miehet kävivät korjaamassa jo syksyllä 2012 
ja toivat uuden ponttonilaiturin vasta toukokuun lopulla, mikä aiheutti jonkin verran 
ylimääräistä työtä satamakapteenille.
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Telakointialueiden kevätsiivoustalkoot pidettiin maanantaina 3.6. ja syksyn sii-
voustalkoot maanantaina 9.9. Kummassakin tilaisuudessa oli mukana runsaslu-
kuinen määrä talkoolaisia, vaikka aikaisempien vuosien tapaan muutama ”unoh-
taminenkin” merkittiin tiedoksi (läsnäolokuittaus talkoista kun tehdään kahvilassa 
olevaan listaan kello 18 jälkeen ja sanktiolaskut ”unohtamisista” lähtevät tämän 
listan mukaan).

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

Syksyn yhteisnostopäiviä jouduttiin muuttamaan, eli veneitä nostettiin sunnuntai-
na 22.9. ja 20.10. alkaen kello 7. Paikalle oli tilattu myös ammattitaitoiset pesijät 
niille veneenomistajille, jotka halusivat veneidensä pohjat heti puhtaiksi. 

HVK:n käytössä olevista 250 laituripaikasta käytössä oli 209 laituripaikkaa (käyt-
töaste 84 %). Muutama vene oli lisäksi ns. pätkäpaikalla (eli veneet tarvitsivat lai-
turipaikkaa vain muutamaksi viikoksi ennen muualle siirtymistä tai tulivat laituriin 
vasta loppukaudeksi). Vapaita venepaikkoja oli edelleen runsaasti A, B ja C – lai-
tureissa, isoimmille veneille tarkoitetut paikat olivat lähes täynnä. 

Neuvotteluja sataman lokasäiliön liittämisestä kaupungin verkostoon jatkettiin 
Helsingin Melontakeskuksen kanssa, tosin ilman mainittavaa tulosta. Imutyh-
jennyslaitetta korjattiin jälleen muutamaan otteeseen ja E-laiturin sähköistyksiä 
korjattiin ja lisättiin vielä yksi sähkötolppa. Myös P-laiturille saatiin asianmukaiset 
sähkötolpat. 

Pohjoispuolen veneiden talvisäilytyspaikoilla oli n. 80 venettä – määrä pieneni 
edellisvuodesta siksi, että ns. isoille veneille ei tilattu erikseen nosturia. 

Satamassa oli jäsenvartiointi 21.4. – 20.10 välisenä aikana. Muutamia unohduk-
sia oli jälleen jäsenvartioinnissa – unohtaneille toimitettiin sanktiolaskut.

Kerhon kiinteistölle, laituri- ja talvisäilytysalueelle asennettiin valvontakamerat.

Kiinteistö / kahvila
Kiinteistön siivous hoidettiin kerran kuukaudessa sekä ennen yksityistilaisuuksia 
ulkopuolisen yrittäjän toimesta. Kesän vartiovuorojen aikana yövartijat olivat myös 
pitäneet kiitettävästi huolta kerhorakennuksen yleisilmeestä, mistä heille erityiskii-
tokset.

Kerhorakennuksen vuokraamista jäsenistön juhlien pitopaikaksi jatkettiin enti-
seen tapaan.
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Kevät- ja syyskokousten, lipunnosto- ja laskutilaisuuksien sekä muiden satama-
toimintaan liittyvien tilaisuuksien lisäksi kerhorakennuksessa vietettiin myös muita 
rientolistalla olleita HVK:n omia tilaisuuksia.

Myös Helveneen kommodorikokous pidettiin toukokuussa HVK:n kerhorakennuk-
sessa.
 
Kahvilan toimintaa jatkettiin edelleen entisellä porukalla.  Lisäksi talkoopäivinä 
kahvin keitossa ja voileipien teossa olivat mukana myös Airi Mallén ja Liisa Sa-
vunen. 

Hästön retkisatama ja kalastus
Luminen ja kylmä sää myöhästyttivät purjehduskauden alkua saaressa.  Ensim-
mäinen kirjaus satamakirjaan on 24.4., jolloin Timo Wiiala ja laivakoira Pertti kävi-
vät saaressa.  Lahdella oli vielä jäätä ja suurimpina talven myrskyjen aiheuttamina 
tuhoina havaittiin alkajaisiksi lippukalliorannan ponttonilaiturin käyntisillan puuttu-
minen – jäät olivat sen kuljettaneet lähelle keinurantaa. Myöhemmin huomattiin 
vielä toisen pikkukäymälän menneen nurin talven myrskyissä.

Siivoustalkoot vietettiin lauantaina 26.5. ja jälleen kerran osanotto oli runsas (mel-
kein 20 venekuntaa). Koivuhalkoja kuljetettiin jälleen mantereelta pikkuveneillä. 
Ja puhdasta tuli grilleille ja tuvalle. Myös uusien PikkuVihreän ekokäymälät toi-
mitettiin osina samana päivänä. Talkooeväitä oli varattu tarpeeksi isommallekin 
joukolle.

Tuparakennuksen alusta myös siivottiin ja ylimääräinen roju kuljetettiin pois saa-
resta.

PikkuVihreä Oy:n  toimittamat  käymälät saatiin käyttöön kesäkuussa muutaman 
pienen fiksailun jälkeen – ja juhannukseksii tuli oviin ja ikkunoihin ikkunaverhot ja 
lattialle matot. Loppukesästä opittiin jo käyttökin kun seinille saatiin runomuotoiset 
ohjeet!
 
Juhannusaattona paistettiin perinteiset letut. Juhannuskokon polttaminen siirret-
tiin juhannuspäivälle ikävän itätuulen vuoksi – reunimmaiset veneet kun olisivat 
olleet noesta mustina.

Lippukalliorannan grillirakennus oli edelleen kävijöiden suosiossa, edelleen kui-
tenkin käyttäjiltä unohtuu se, että lähin roskis on jokaisen omassa veneessä, eli 
saaressa ei ole jätehuoltoa. Parannusta aiempaan tosin on ollut nähtävissä. Man-
tereen puolelle Flintuddintielle oli tilattu omaan käyttöön 600 litran roskasäiliö, 
minne saaressa lomailijoilla oli mahdollisuus jättää roskat Kirkkonummelle men-
täessä. 
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Elokuussa vietetyn Hästön päivän ohjelmassa oli onkikilpailu ja lettujensyönti, 
syyskuun lopussa vietettiin perinteiset nyyttikestit ja lokakuussa saaressa keitet-
tiin lohikeittoa. 

Hästön käyntikertojen määrä tuulisesta säästä huolimatta pysyi edellisen vuoden 
lukemissa – marraskuun alkuun mennessä satamakirjassa oli merkintöjä 475 kip-
parilta!  

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

Toimistosta kuitattujen Hästön korttien määrä pysyi edellisen vuoden luvuissa. 

Julkaisutoiminta
Jo vuodesta 1971 yhtäjaksoisesti (nyt jo 43. vuosikerta) ilmestynyttä HooVeeKoo 
– tiedotuslehteä julkaistiin 4 numeroa, joista kolme lehteä ilmestyi tuttuun tapaan 
keväällä ja yksi lehti marraskuun alussa kokouskutsulehtenä. Lehden päätoimit-
tajana toimi kommodori Antti Tamminen.

Nopeaa tiedottamista varten on kerholla oma suljettu fb – sivusto, esimerkiksi 
kovat tuulet ja lumimyräkät tavoittaa ison joukon telakoitujen veneiden omistajia.

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

Katsastustoiminta
Katsastukset suoritettiin Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusohjeiden 
mukaisesti touko-kesäkuussa torstai-iltaisin. HVK:n katsastustoimikunta suoritti 
217 katsastustapahtumaa (192 peruskatsastusta ja 25 runkokatsastusta). Sank-
tiomaksuista huolimatta kerhon laitureissa oli edelleenkin kymmenisen katsasta-
matonta venettä (tai sellaista venettä, joiden katsastuspöytäkirjan kopiota ei ollut 
toimitettu toimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille). Yhdistyksen sääntöjen § 6 
mukaan laituripaikan saanti edellyttää veneen katsastamista (ja kevätkokouksen 
hyväksymän päätöksen mukaan katsastamattomasta veneestä laskutetaan lai-
minlyöntimaksu). Vain katsastetulla veneellä on HVK:n lipun ja viirin käyttöoikeus, 
mikä tiedoksi myös Hästön retkisaaressa kävijöille.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Ennen varsinaisen purjehduskauden alkua järjestettiin kerholla  VHF-kurssi, kou-
luttajana Viestintäviraston Ari Caselius. Lauantaina 16.3. Klaus Salkola kurssitti 
matkaveneilystä kiinnostuneita ja sunnuntaina 17.3. pidettiin kerholla CEVNI –
kurssi. Lisäksi rientolistalla oli ”Solmu" Seppäsen solmukurssi” 14.5.
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Tallinnan tehtiin 6 - 9. kesäkuuta järjestyksessä jo 19. eskaaderiretki (ensimmäi-
nen kolmen venekunnan retki Tallinnaan tehtiin jo viime vuosituhannella, tarkem-
min 1995).  Tällä kertaa mukana oli yhteensä 10 venekuntaa ja eskaaderinjoh-
tajan ollessa Raimo Lamminen ”Inka”. Yhteinen illallinen nautittiin jälleen kerran 
Piritan 3. kerroksen ravintolassa, missä oli omistaja taas edelliskesästä vaihtunut. 
Vierailtiin myös Merimuseossa ja osa porukasta kävi lounastamassa pitkän kaa-
van mukaan lauantaina Ravintola Korsaarissa.  

Nuorisotoiminta
Kerhon nuoret (ja vähän vanhemmatkin) vierailivat Eläintieteellisessä museossa 
maaliskuun 23. päivänä. Nuorta jälkikasvua ei kovin montaa ollut, mutta eipä ku-
kaan eksynyt joukosta. Kierroksen jälkeen juotiin limua ja syötiin pullaa. 

Yhdistyksen säännöt
PRH hyväksyi yhdistyksen säännöt – uudet säännöt astuivat voimaan 14.8.2013.

HVK 60 vuotta
Yhdistyksen perustamisen 60 – vuotisjuhlia vietettiin ravintola Mestaritallissa 
6.9.2013 (perustava kokous oli 2.9.1953 – virallisesti yhdistys on merkitty yhdis-
tysrekisteriin 1.5.1954), joten olisikohan keväällä uusien juhlien paikka?
 
Paikalla Mestaritallissa oli runsaasti yhdistyksen jäseniä (142 henkilölle oli varattu 
illallinen).  Aiemmin iltapäivällä oli kerhorakennuksessa vastaanotto, mihin kut-
suttuina olivat naapurit, kattojärjestö  SPV sekä pääkaupunkiseudun venekerhot.

Juhlavuoden kunniaksi muistettiin yhdistyksen luottamushenkilöitä seuraavasti:

HVK:n pöytästandaarit (kerhon lippumerkillä ja numeroidulla hopealaatalla)

Kaskeala Juhani (nro 18)
Helkapalo Ari-Matti (nro 19)
Pokela Eeva-Leena (nro 20)
Savunen Liisa (nro 21)

HVK:n pronssinen ansiomerkki  HVK:n hopeinen ansiomerkki
Broman Gustav     Ilmarinen Jukka
Kahila Jari     Niini Mikko
Kansikas Mika     Marttila Pekka
Kosonen Jori     Pilke Jorma
Kouki Mika     Sarlin Lars
Kyrklund-Tamminen Tua
Pilke Helena    
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HVK:n kultainen ansiomerkki
Naski Antti    Kansikas Pertti
Roivainen Seppo   Lamminen Eira
Sandstedt Seppo   Laurila Kai
Viita Jorma    Liikanen Eero
     Liikanen Rauni

HVK:n kultainen ansiomerkki timantilla
Aronniemi Eija
Lamminen Raimo
Strömberg Kaj
Väänänen Mauri

Lisäksi juhlavuonna jaettiin myös Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ansiomerkit 
seuraavasti:

SPV:n pronssinen ansiomerkki  SPV:n hopeinen ansiomerkki
Lieppinen Pekka    Seppänen Lauri
Ollberg René     Tamminen Antti
Westerholm Henri    Tynell Juha
Wiiala Timo

SPV:n kultainen ansiomerkki (nro 11)
Seppänen Hannu

Edustukset muissa järjestöissä
Hannu Seppänen; SPV – koulutustoiminnonvarapuheenjohtaja ja 
koulutusjaoksen puheenjohtaja
Raimo Lamminen; SPV – veneilyturvallisuustoimikunta ja Espoon Meripelastajat ry
Jori Kosonen, SPV – veneilykoulutusjaoksen jäsen
Antti Tamminen (varalla Timo Wiiala); Helvene
Pekka Lieppinen; Merivartioston Kilta

HVK:n edustajina SPV:n sääntömääräisissä kokouksissa olivat
 Hannu Seppänen ja Eija Aronniemi liiton kevätkokouksessa 
 Järvenpään Scandic -hotellissa 27.4.
 Hannu Seppänen (varalla Eija Aronniemi) liiton syyskokouksessa 
 Merisotakoululla Suomenlinnassa 24.11. 

Kiitokset
Yhdistyksen hallitus haluaa vielä kerran kiittää kaikkia vapaaehtoisia toiminnassa 
mukana olleita luottamushenkilöitä ja jäseniä – ilman ahkeria talkoolaisia moni 
homma jäisi tekemättä.
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”SOLMU” SEPPÄNEN JA SOLMUT – 
SOLMUKURSSI HVK:LLA 

13.5.2013 (TIISTAI) KELLO 19 

Jälleen kerran - Venemessuiltakin tuttu 
solmumestari Hannu on talven aikana  oppinut  
jälleen uusia solmuja – joten tervetuloa kaikki 

joukolla mukaan 13.5. kello 19 kerholle. Samalla 
kerrataan paalusolmun ja siansorkan teko! 

Ja onkohan lenkkarin nauhat sidottu oikein?

KOULUTUS- JA VENEMATKAILUTOIMIKUNTA 
TIEDOTTAA

VENEEN KUNNOSTUSILTA 16.4.2014 HVK:lla ALKAEN KELLO 18

”Veneiden vesillelasku ja sitä edeltävät työt” – perusasioita uudemmille veneilijöille

Illan aikana käsitellään myös telakkatoimintaa ja veneiden katsastusta sekä 
vastataan veneilijöiden kysymyksiin. 

Illan vetäjänä on Klaus ”Klasu” Salkola

EA –ILTA  HVK:lla 23.4.2014  ALKAEN KELLO 18

Illan aiheina mm.

• EA- kertaus
• peruselvytys
• suuret ulkoiset verenvuodot
• hapen  ja defibrillaattorin käyttö
• kuljetusasennot /vedestä nostot
(kelin salliessa demonstraatiot veneeseen tai laiturille)

Kouluttajina toimivat sairaanhoitaja Juha Leivo sekä Tero Pusa.  
Kysymyksiin vastataan parhaan taidon mukaan.

Illan aikana on myös EA –välineiden tilaus-/ostomahdollisuus.

TERVETULOA KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN!  

KERHON KAHVILA ON MYÖS AUKI JA SIELTÄ VOI OSTAA 
KAHVIA JA PIENTÄ PURTAVAA.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Yleistä

Vuosi 2014 on yhdistyksen 62. toimintavuosi.

Jäsenmäärää pyritään nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen käyttöastetta 
parantamaan. Painopiste on pienempien laituripaikkojen ja sitä kautta myös tal-
visäilytysalueen täyttämisessä. 

Toimikuntien työ aloitetaan aktiivisesti heti alkuvuodesta. Osittain uudistetulla teh-
täväjaolla ja henkilövalinnoilla kaikkien toimialojen työskentelyä ja keskinäistä yh-
teistyötä terävöitetään. Hallinnossa, tiedotuksessa ja taloudenhoidossa hyödyn-
netään uusittuja tietoteknisiä järjestelyjä. 
Hyvin toimivaa yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun venekerhojen kanssa jat-
ketaan Helveneen puitteissa, alan kattojärjestön Suomen Purjehdus ja Veneilyn 
(SPV), eri meripelastusyhdistyksien sekä muiden alan järjestöjen ja viranomais-
ten kanssa.

Strategia

Yhteisesti sovitussa strategiassa määritetyt arvot ja visiot huomioidaan kaikessa 
päätöksenteossa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

HooVeeKoo -tiedotuslehden julkaisemista jatketaan edelleen siten, että vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla julkaistaan kolme lehteä ja marraskuussa julkaistaan 
vuoden viimeinen numero (numeroissa kaksi ja neljä julkaistaan kokouskutsut yh-
distyksen kevät- ja syyskokoukseen, numerossa kolme jäsen- ja venerekisterit).

Kotisivujen päivitys hoidetaan vuoden alusta alkaen kerhon toimesta, joten sivut 
voidaan pitää paremmin ajan tasalla heti kokouksissa tehtyjen päätösten mukai-
sesti. Jäsenille tarjotaan ajantasaiset tiedot ja menovinkkejä ajankohtaisista asi-
oista.

Jäsenistöä informoimaan tiedotuslehden lisäksi myös kerhorakennuksen ilmoi-
tustaulun tiedotteilla ja tarvittaessa postitse. Sähköpostin ilmoittaneille jäsenille in-
formaatio hoidetaan kerhon Extranet postituksen välityksellä helposti ja nopeasti. 

Koulutus- ja venematkailutoiminta

Keväällä järjestetään kerholla erilaisia koulutuksia mm. Veneilijäkurssi, Veneen 
kunnostuksen perusasiat -tilaisuus, Ensiapuilta ja perinteinen Solmukurssi. 

Perinteinen Tallinnan eskaaderiretki järjestetään kesäkuun alussa (säävaraus).
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Koulutusten tarkemmat ajankohdat ovat näkyvillä kerhon kotisivujen Kalenterissa, 
joka julkaistaan myös jokaisessa HooVeeKoo -lehdessä rientolistana (1 – 3 ).

Nuorisotoiminta

Keväällä nuorten retkikohde on Tekniikan museo Helsingissä. Tärkeitä veneilytai-
toja opetetaan perheen nuoremmille apukippareille mm. Hästössä, jossa käytös-
sä on pari optimistijollaa ja inkkarikanootti.

Katsastustoiminta

HVK:lla on omat katsastusohjesäännöt, joita noudatetaan. Kaikkien kerhon laitu-
reissa olevien veneiden tulee olla katsastettu liiton katsastusohjeiden mukaisesti. 
Katsastusiltoja järjestetään kerholla torstaisin veneiden ensimmäisen virallisen 
yhteislaskun jälkeen touko- ja kesäkuussa. Runkokatsastukset tulee suorittaa en-
nen veneiden vesillelaskua ja niistä tulee sopia aina henkilökohtaisesti katsasta-
jan kanssa.

Katsastamattomasta veneestä tullaan perimään kevätkokouksen hyväksymä kat-
sastuksen laiminlyöntimaksu.

Kaikilla HVK:n katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa. Katsastaji-
en tietoja päivitetään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa, joissa 
myös uudet katsastajat saavat koulutuksen. 

Satama- ja kiinteistötoiminta

Veneiden talvisäilytystä jatketaan pohjoispuolen kentällä (joka kesäisin toimii au-
tojen ja trailereiden paikoitusalueena). Purjehduskauden aikana sekä etelä- että 
pohjoispuolen laiturialueilla on sähkö-, vesi- ja jätehuolto.

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

Kameravalvonta on asennettu ja toiminnassa. Valvontakuva saadaan jäsenten 
ulottuville nettiyhteydellä.

Talvisäilytysalueen maisemointisuunnitelma viimeistellään ja esitetään Helsingin 
kaupungille pohjoispuolen laitureiden uudistussuunnitelman yhteydessä.

Kiinteistön viemäröintimahdollisuudet kartoitetaan ja sen pohjalta laaditaan suun-
nitelma työn toteuttamiseksi. Realistinen aikataulutavoite toteutukselle on vuoden 
2015 aikana.

Kerhorakennuksessa vietetään keväällä jäsenistölle tarkoitettuja erilaisia tilai-
suuksia (koulutusillat, toimikuntien jäsenten yhteistapaamiset, uusien jäsenten 
informaatiotilaisuus, yhdistyksen vuosikokous) sekä ennen joulua HVK:n oma pe-
rinteinen pikkujoulujuhla.
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Kerhorakennusta vuokrataan jäsenistön omaan käyttöön sekä kannatusjäsenille 
juhlapaikaksi.

Kahvilatoiminta

Kevään keittiöremontin myötä saadaan keittiöstä toimivampi tila kerhon tilaisuuk-
siin ja vuokraajien tarpeisiin. Kahvila pidetään auki kevään toimistoiltoina ja tou-
ko-kesäkuun katsastusiltoina sekä kevään ja syksyn nosto- ja laskupäivinä sekä 
pukkitalkoopäivinä. Lipunnosto ja -laskupäivinä kahvilassa tarjotaan kakkukahvit
kaikille läsnäolijoille.

Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan aina erikseen.

Kerhorakennuksessa järjestetään tarpeen tullen myös muuta ohjelmaa ja koulu-
tusta kerholaisille.

Saari- ja kalastustoiminta

Perinteinen purjehduskausi alkaa retkisataman siivoustalkoilla toukokuun lopus-
sa. Juhannuksena vaalitaan perinteitä eli paistetaan lettuja ja mikäli säät sallivat, 
poltetaan myös juhannuskokko. Syksyllä järjestetään lohisoppapäivä ja nyyttikes-
tit, jolloin on oiva tilaisuus tyhjentää veneiden perusruokavarasto talven alta pois.

Saaren kunnostusohjelmaan kuuluvat kaivon puhdistus, saunan panelointi ja lau-
teiden uusiminen sekä tuparakennuksen uudistaminen lisäovella, ikkunalla ja ete-
läpuolen terassilla. Yhdyslaituri kunnostetaan. Pienet huoltotyöt tehdään edelleen 
talkoovoimin. 

Jäsenkuntaa, erityisesti uusia jäseniä ja heidän venekuntiaan aktivoidaan saaren 
käyttöön esim. järjestämällä saareen meno eskaaderina.  Saaritoimikunta lisää 
tiedotusta ja saaren tapahtumien markkinointia. 

Kalastusalueiden vuokraustoimintaa jatkuu aikaisempien vuosien mukaisesti. 
Saaressa käyviä kalastusta harrastavia jäseniä opastetaan ja valistetaan kalas-
tusalueiden oikeaan ja sopimuksen mukaiseen käyttöön. Vain HVK:n kalastus-
maksun maksanut jäsen voi kalastaa venekerhon vuokravesillä.

Sääntötyöryhmä

Sääntötyöryhmä päivittää Huomionosoitusohjesäännön. Hallitus esittää Huomi-
onosoitusohjesäännön ja tekemänsä ehdotuksen Kerhon Vuokrausohjesäännös-
tä vahvistettavaksi yhdistyksen vuosikokouksessa. 

Tulevaisuustoimikunta

Strategian toteutumista seurataan ja mahdollisiin uudistustarpeisiin reagoidaan.
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT 2014

Toimisto on kiinni vielä huhtikuun loppuun (paitsi torstaina 24.4., jolloin toimisto on 
auki kello 17.30 – 19.00).  

•  touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 16.00 – 19.00 
 (pois lukien helatorstai 29.5. ja juhannuksen aatonaatto 19.6.)
• heinäkuussa toimisto on kiinni, mutta toimihenkilöt tavoittaa joko 
 puhelimitse tai sähköpostilla
•  elo - syyskuussa toimisto on auki aiempien vuosien tapaan 
 tiistaisin kello 17.30 – 19.00.

KATSASTUSILLAT 
Virallisia katsastusiltoja on tulevana katsastuskautena kuusi (8.5., 15.5., 22.5., 
30.5. 5.6., 12.6. ja 26.6.) ja katsastukset alkavat kello 17. Toimikunta kuitenkin 
pyrkii siihen hyväksi havaittuun käytäntöön, että ainakin joku katsastajista voisi 
olla paikalla jo aikaisemmin, esim.  toimistoillan alkaessa kello 16.00. Mikäli vi-
rallinen katsastusilta ei sovi, niin asiasta voi sopia 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).  Mi-
käli laiturissa olevaa venettä ei purjehduskauden aikana ole katsastettu eikä siitä 
ole ilmoitettu katsastustoimikunnan puheenjohtajalle tai sihteerille, lähetetään lai-
minlyöntimaksu, minkä suuruuden määrää yhdistyksen kokous). Mikäli katsastus 
on suoritettu jonkun muun kuin HVK:n katsastajan toimesta, tulee tässä tapauk-
sessa katsastuspöytäkirjasta toimittaa kopio satamatoimistoon (näin vältyt kat-
sastuksen laiminlyöntimaksusta).

KAHVILAN AUKIOLOAJAT

Kerhon kahvila on auki toimisto- ja katsastusiltoina, veneiden lasku- ja nostopäi-
vinä  sekä siivoustalkoopäivinä kesä- ja syyskuussa. Muista aukioloajoista ilmoi-
tetaan aina erikseen.
 

HALLITUKSELLE  ESITETTÄVÄT ASIAT

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

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
yhdistyssihteeri
Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
sähköposti: yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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MAKSUT 2014

Venepaikkamaksut

Laituri Leveys  €  pituus  €, ei helsinkiläinen
A 2.5 120   182
A  2,75  290 <6 m  387
B  2,75  305 <6 m  402
C  3,0  405 <6 - 8 m  514
D  3,0  405   6 - 8 m  514
D,E  4,0  580 8 - 10 m  724
E  4,5  740 10 - 12 m  920
K  3,0  395   504
K  4,0  540   684
P1-7  4,0  540   684
P8-12  4,5  700   880
P13-16  5,0  745   949

Muualla kuin Helsingissä asuvalta maksu peritään korotettuna Helsingin kaupun-
gin liikuntaviraston määräämällä 50 %:n lisällä kaupungin perimään maksuun.

A -laiturista varatusta toisesta laituripaikasta maksu on 100 €

Laiturisähkömaksu  (ei lämmitykseen) 35 €

Telakkapaikkamaksu  40 € /vene ja lisäksi 8,00 € / m² käytetystä alueesta 
 (veneen tai katteen suurin pituus x leveys +10 %) 

Telakointivälineiden säilytysmaksu   50 € 

Katsastusmaksu

Kirjaus- ja perusmaksu 
Ennen 1.7.2014  15 € (sisältyy laituripaikkamaksuun) 
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2014 15 €
Lisämaksu 31.7.2014 jälkeen  30 €

Kerhorakennuksen vuokrausmaksut jäsenille

Vuorokausi, jolloin vuokrausaika on klo 12.00 – 12:00   400 €
Alle neljä (4) tuntia, jolloin vuokrausaika on klo 9:00 ja 22:00    65 €
välisenä aikana (maanantai – torstai)         
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Lisämaksu lämmityksestä lämmityskaudella (1.11 – 30.4)  100 € 

Vuorokauden vuokrauksessa siivouksesta laskutetaan erikseen HVK:n käyttä-
män ulkopuolisen sopimussiivoojan laskutuksen mukaisesti 80 € / 2 h 

Kerhon avaimen panttimaksu  50 €

Autopaikkamaksu   70 €
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella tela-
kointialueella pysäköidystä autosta

Trailerimaksu   120 €        
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella tela-
kointialueella säilytettävästä venetrailerista

Varastokaapin vuokrausmaksu  25 €                                   

Tuotemaksut

Veneenomistajan viiri, sinivalkoinen 29 €
Kerhoviiri, mustavihreä   29 €

Lippu 0 28 €
Lippu 1 32 € 
Lippu 2 39 €
Lippu 3 42 €

Hiha/rinta -merkki 12 €
Lakkimerkki 10 €

Maksut Hästössä

Rantautumismaksu  rantautuneesta veneestä 5 € alkavalta 24 tunnilta 
 tai 85 € / vuosi

Saunamaksut
Yhteissauna (vain pe – su)  2 € / saunoja 
Perhe- /yhteissauna muina aikoina  8 € / tunti
Perhe- ja yhteissaunassa alle 16v. ilmaiseksi

Kalastusmaksu (henkilökohtainen)        50 € 

Apuveneen säilytysmaksu  85 € 



26 HooVeeKoo 2 • 2014

Sähkön käyttömaksu  3 € / vrk
     50 € / vuosi

Laiminlyöntimaksut

Telakointi- ja laiturialueen siivoustalkoiden laiminlyönnistä 150 €
Katsastamattomasta veneestä, jolla on laituripaikka kerhon laiturissa 150 € 
Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta 150 €, 
lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset
Vartiovuoron laiminlyönnistä  300 €/vuoro
(ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä 600 €)
Maksumuistutus                                                                                   10 € 

Vuosi- ja kausikortit ostetaan etukäteen toimistosta.

Humallahden Venekerhon

VISIO
Kerho ylläpitää ja parantaa olemassa olevia palveluita. 

HVK on viihtyisä, turvallinen 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.
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KERHOTILAN VUOKRAUSOHJESÄÄNTÖ
1.HVK:n kerhotilaa, joka sijaitsee Rajasaarenpenger 6 Helsinki, vuokrataan ker-
hon jäsenille omaan käyttöön.

2.Kerhotila voidaan vuokrata seuraavin pituisiksi ajankohdiksi:
a.vuorokausi, jolloin vuokrausaika on klo 12.00 – 12:00 
b.alle neljä (4) tuntia, jolloin vuokrausaika on klo 9:00 ja 22:00 välisenä aikana 
(maanantai – torstai).

3.Yhdistyksen kevätkokous päättää vuokraukseen liittyvistä maksuista:
a.vuokra jäsenelle (1 vrk)
b.vuokra kannatusjäsenelle (1vrk)
c.vuokra jäsenelle (alle neljä tuntia)
d.vuokra kannatusjäsenelle (alle neljä tuntia)
e.lisämaksu lämmityskaudella (1.11 – 30.4).

4.Varauksen jälkeen lähetetään vuokraajalle lasku:
a.varaus on voimassa, kun vuokra on maksettu eräpäivään mennessä. 

5.Vuokratessaan kerhotilan vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokraukseen liitty-
viä hallituksen vuosittain vahvistamia vuokrausehtoja, joissa kerrotaan käytännön 
asioista kuten tilan näytöstä, avaimista, siivouksesta jne.

a.Vuokrausehdot lähetetään vuokraajalle varausyhteydenoton jälkeen.
b.Avaimet luovutetaan vastuuhenkilölle kuittausta vastaan.

Ohjesääntöpäivityksiä
Hallitus esittää kevätkokouksen hyväksyttäväksi kahdet ohjesäännöt:

Huomionosoitusohjesääntö

On päivitetty vuodelta 1992. Uutena asiana mukana on maininta kerhon kul-
taisesta ansiomerkistä timantein.

Kerhotilan vuokrausohjesääntö

Uusi säännöstö.

Jäseniä muistutetaan mahdollisuudesta vuokrata kerhotila edullisesti omaan, 
perheen tai työporukan käyttöön pieniin tai isompiinkin tilaisuuksiin.

Timo Wiiala
 
sääntötoimikunta
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HUOMIONOSOITUSOHJESÄÄNTÖ

Yleistä

1.Kerho voi palkita, onnitella tai kunnioittaa tarkoitusperiään edistänyttä henkilöä 
tai yhteisöä tässä ohjesäännössä selostetuilla tavoilla.

Ansiomerkit
 
2.Kerho voi antaa yksityiselle henkilölle ansiomerkkinsä, joita ovat Humallahden 
Venekerhon pronssinen ansiomerkki, Humallahden Venekerhon hopeinen ansio-
merkki, Humallahden Venekerhon kultainen ansiomerkki sekä Humallahden Ve-
nekerhon kultainen ansiomerkki timanteilla.

3.Pronssinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut 
kerhon hyväksi kerhon luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään kolmen 
vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu painava syy voi muodostaa poikkeuksen 
edellä sanotusta aikarajasta.

4.Hopeinen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut ker-
hon hyväksi kerhon luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään viiden vuo-
den ajan. Erityinen ansio tai muu painava syy voi muodostaa poikkeuksen edellä 
sanotusta aikarajasta.

5.Kultainen ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka on tuloksellisesti toiminut 
kerhon hyväksi kerhon luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähintään seitsemän 
vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu painava syy voi muodostaa poikkeuksen 
edellä sanotusta aikarajasta.

6.Kultainen ansiomerkki timanteilla voidaan antaa henkilölle, joka on tulokselli-
sesti toiminut kerhon hyväksi kerhon luottamustehtävissä tai muulla tavoin vähin-
tään kymmenen vuoden ajan. Erityinen ansio tai muu painava syy voi muodostaa 
poikkeuksen edellä sanotusta aikarajasta.

7.Henkilölle, joka on saanut kerhon ansiomerkin, ei voida antaa korkeammanas-
teista ansiomerkkiä ilman erityistä syytä ennen kuin aikaisemman ansiomerkin 
antamisesta on kulunut kaksi vuotta.

8.Kerhon ansiomerkit myöntää hallitus. 
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Lahjaesineet

9.Kerho voi antaa lahjaesineenä yksityiselle henkilölle tai yhteisölle kerhon viirin 
pöytästandaarina, kerhon plaketin tai kerhon pienoislipun pöytälippuna. Luovutet-
tavan pöytästandaarin ja pöytälipun jalustaan kiinnitettävään hopealevyyn ja luo-
vutettavan plaketin takasivulle tulee kaiverruttaa asianmukainen, päivätty omistus 
Humallahden Venekerholta lahjaesineen vastaanottajalle. Lahjaesineiden keski-
näinen ohjeellinen arvojärjestys on edellä mainittu.

10.Kerhon viiri pöytästandaarina, kerhon plaketti ja kerhon pienoislippu voidaan 
antaa huomionosoituksena tai muistolahjana.

Yksityiselle henkilölle edellä tarkoitettu lahjaesine voidaan antaa kiitoksena tulok-
sellisesta toiminnasta kerhon tai yleensä vapaa-ajan veneilyn hyväksi onniteltaes-
sa saajaa hänen 50-vuotissyntymäpäivänsä tai vastaavankaltaisen myöhemmän 
syntymäpäivän johdosta. Lahjaesine voidaan antaa myös henkilön erotessa ker-
hossa tai muualla sellaisesta tehtävästä, jossa hän on vaikuttanut merkittävästi 
kerhon tai yleensä vapaa-ajan veneilyn hyväksi.

Yhteisölle edellä tarkoitettu lahjaesine voidaan antaa kiitoksena kerhon tukemi-
sesta tai pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Lahjaesineen antamisen perusteena toisel-
le veneily-yhteisölle voi olla pelkästään yhteisön huomattava merkkipäivä.

11.Kerhon lahjaesineiden luovuttamisesta päättää hallitus. 

Muut palkitsemiset

12.Kerhon huomattavan merkkipäivän yhteydessä tai muusta erityisestä syystä 
kerho voi anoa jäsenelleen Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ansiomerkkiä tai 
lahjaesinettä noudattaen niitä edellytyksiä, jotka niitten myöntämiselle on liitossa 
vahvistettu. Anomuksen tekemisestä päättää hallitus.

Kunnianosoitukset

13.Hallituksen esityksestä voi kerhon kokous kutsua erityisen ansioituneen jä-
senensä kunniakommodorikseen tai kunniajäsenekseen.

Rekisteröinti

14.Yhdistyssihteerin vastuualueeseen kuuluu pitää luetteloa kaikista tähän ohje-
sääntöön perustuvista kerhon huomionosoituksista.
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Wiiala

YHTEISHENKI RATKAISEE

Humallahden Venekerholla riittää haasteita jatkossakin. Toiminnan suunnittelun 
apuna on vuonna 2013 laadittu ja syyskokouksessa hyväksytty strategia. Siinä 
asioita pyritään katsomaan pitkällä tähtäyksellä tulevaisuuteen. Kerhon talous on 
tänään vakaalla pohjalla, eikä maksuihin ole tulossa muutoksia (lukuunottamatta 
laituripaikkojen hintoja). Keskiössä on ehdottomasti hyvän yhteishengen säilymi-
nen ja sen vaaliminen, painottaa järjestyksessään kerhon kolmastoista kommo-
dori Timo Wiiala.

Kerhon toiminnan ja telakoinnin jatkuvuuden kannalta ratkaisevassa asemassa 
on vuonna 2016 valmistuva yleiskaava. Tämä kattaa mm. kerhon pohjoisen tela-
kointialueen, joka säilyisi edelleen puistona. 

Timo Wiiala: Kommodorin tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kerhon jäsenten välistä hyvää 
yhteishenkeä. Tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta mahdollisia ristiriitatilanteita on pystyt-
tävä jo etukäteen torjumaan.

Teksti Lauri Seppänen

Kuvat Ari-Matti Helkapalo
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Mikäli yleiskaavassa kiellettäisiin veneiden talvitelakointi nykyisillä paikoillaan, 
tarkoittaisi tämä telakointipaikkojen romahtamista puoleen. Jos telakointi siirret-
täisiin Sipooseen tai Inkooseen, veneilyn kustannukset nousisivat ”pilviin” nykyta-
sosta ja lopettaisi monen veneilijän harrastuksen kokonaan. Talvitelakoinnin lop-
puminen koskettaa mahdollisesti, mutta valitettavasti mm. viereistä Taivallahden 
Venekerhoa.

Timo Wiiala sanoo olevansa optimisti telakoinnin jatkumisesta kerhon pohjoisella 
alueella. Hän viittaa kaupungin liikuntaviraston näkemykseen Helsingin merelli-
syydestä, mihin kuuluu niin veneily kuin veneiden telakointikin. Kerhon on joka 
tapauksessa hoidettava tinkimättömästi velvoitteensa kaupungin suuntaan tela-
koinnin osalta, mistä ei ole tullut negatiivista palautetta kaupungin viranomaisten 
taholta, Timo Wiiala muistuttaa. 

Telakoinnin  ohella  kunnallistekniikan toteuttaminen on kerhon asialistan kärki-
päässä. Asiasta on käyty neuvotteluja viereisen kanoottikerhon kanssa, mutta 
asia ei ole toistaiseksi edennyt. Toinen mahdollisuus olisi liittyä kaupungin kun-
nallistekniikkaan nykyisen mattolaiturin kulmille. Tämä siinä tapauksessa, että 
kaupunki päättää säilyttää matonpesupaikan ja  viemäröidä mattojen pesuvedet, 
Timo Wiiala pohtii.

Kerhon pohjoinen telakka-alue sijaitsee vastapäätä pääministerin virka-asuntoa, Kesäran-
taa. Kerhon on hoidettava veneiden telakointi viranomaisia tyydyttävällä tavalla, jotta toi-
minta voisi jatkua tulevaisuudessakin.
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Talous kunnossa

Kerhon taloudellista tilaa Timo Wiiala luonnehtii hyväksi, vaikka vuonna 2013 teh-
tiin suurehkoja investointeja kerhon toiminnan kehittämiseksi. Kerhon retkisata-
maa Hästötä kehitettiin edelleen rakentamalla sinne luonnonmukaiset kuivakäy-
mälät ja siirtämällä ponttilaituria nykyiselle paikalleen.

Kotisatamassa toteutettiin kameravalvonta ja kerhon tietokoneet uusittiin. Yksit-
täisen kerholaisen kannalta tärkein tapahtuma olivat kuitenkin kerhon 60-vuotis-
juhlat, joita subventoitiin siinä määrin, jotta kaikilla halukkailla oli mahdollisuus 
osallistua juhlintaan. Pääjuhlaan osallistuikin puolentoista sataa kerholaista ja 
kutsuvierasta, joten Mestaritalli täyttyi viimeistä paikkaa myöten.

Juhlavuoden yhtenä tärkeänä tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää kerhon ja jäsen-
ten välistä yhteishenkeä. Tämän vaalimiseen Timo Wiiala sanoo olevansa sitou-
tunut. Ennaltaehkäisevästi on pyrittävä torjumaan ristiriitatilanteiden syntymistä. 
Tässä hän viittaa viime vuosina uusittuihin kerhon ja sen osa-alueiden sääntöihin. 
Niiden kanssa voidaan elää niin kauan, kunnes muutoksiin on selkeää tarvetta. 
Tähän kuluu aikaa ainakin muutama vuosi.

Uudehko jäsen

Timo Wiiala liittyi HVKn jäseneksi viisi 
vuotta sitten helmikuussa. Hän oli sitä 
ennen ja on edelleenkin Taivallahden 
Venekerhon jäsen.  Veneilyn hän oli 
aloittanut jo pikkupoikana Roihuvuores-
sa perämoottoriveneellä. Fiskari ja kak-
sisylinterinen Wickström tulivat osaksi 
veneilyä 1970-luvun puolivälissä. Tätä 
kesti opiskelijakavereiden kanssa viiti-
sen vuotta, minä aikana seilattiin Suo-
menlahdella Porvoosta Hankoon.

Taivallahti vakiintui kotisatamaksi töölö-
läisvaimon ansiosta, Timo Wiiala myön-
tää. Kerholla oli retkisatama Villingissä, 
mutta sinne pääsi vain matalakulkuisel-
la veneellä kapeaa kanaalia pitkin. Hän 
myöntää käyneensä HVKn retkisatama 
Hästössä 1990-luvulla ja vierailleensa 
vaimonsa kanssa kerhon nettisivuilla. 
Päätös oli tämän jälkeen helppo tehdä 
kerhoon liittymiseksi, kun laituripaikka-
kin järjestyi ja liittymismaksu koski vain 
häntä itseään vaimon päästessä perhe-
jäseneksi, Timo Wiiala muistelee.

Helsinki on merellinen kaupunki, jonka kau-
punkikuvan kuuluvat veneet kuten niiden 
telakointikin. Tämän ovat Helsingin kaupun-
gin liikuntaviraston virkamiehet yksiselittei-
sesti todenneet.
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KAMERAVALVONTA

Kameravalvonta ei poista jäsenten tekemää vartiointia vaan se tukee vartijoiden 
työtä.

Toistaiseksi katseluohjelmaa ei voi asentaa Windows työasemalle, mutta jäsenet 
voivat halutessaan saada palvelun käyttöönsä Anroid tai Apple puhelimeen tai 
vastaavilla käyttöjärjestelmillä varustettuun tablettiin. Laitteesi sovelluskaupasta 
voit ladata ilmaisen katseluohjelman. Windows puhelimille ohjelmaa ei toistaisek-
si löydy, tulossa kuulemma on. 

Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jos haluat järjestel-
män käyttöösi, niin ota yhteys vartiopäällikköön 
(vartiopaallikko@humallandenvenekerho.fi). 
Saat ohjeen ja tunnukset paluupostissa. 

terveisin satama

Vuoden 2013 loppukesästä asen-
nettiin kerhon alueelle tallentava 
kameravalvonta, jota hienosää-
dettiin syksyn ajan. Järjestelmä 
on ollut talven ajan koekäytössä 
osalla seuran toimihenkilöistä ja 
tulevana veneilykautena myös 
jäsenet voivat hyödyntää valvon-
takameroiden kuvavirtaa. 

Kameroita on kerhon alueella 
seitsemän kappaletta ja niiden 
kuva-alue kattaa molemmat laitu-
rialueet. Kamerat ja tallennusjär-
jestelmä ovat teollisuusstandar-
din mukaisia laitteita, vastaavia 
järjestelmiä on käytössä isoilla-
kin suomalaisilla asiakkailla. 

Kameroiden tuottama kuva on 
resoluutioltaan sellaista, että tal-
lennetusta kuvasta pystyy zoo-
maamalla helposti tunnistamaan 
kuvassa olevan henkilön kasvot. 
Tallennettua kuvaa voidaan sela-
ta useita viikkoja taaksepäin.



34 HooVeeKoo 2 • 2014

VENEEN KATSASTUS
Katsastustoiminnan perusteet
Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaa-
malla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden 
käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omak-
sumisessa.

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on Merilain 8§: “Aluksen tulee, sitä meren-
kulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja vaa-
dittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon 
sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi”.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omista-
jalla ja/tai haltijalla, ja kulussa oltaessa veneen päällikkönä toimivalla. Katsastus 
ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen vesille lähtöä parhaansa mu-
kaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riit-
tävästi varustettu sekä miehitetty niille vesialueille missä sitä on tarkoitus käyttää.

Katsastusmenettely
Katsastus jaetaan peruskatsastukseen (sisältää nk. runkokatsastuksen) ja vuosi-
katsastukseen. Katsastus tehdään veneilykauden alussa kesäkuun loppuun men-
nessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene 
merkitään vuosittain kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää 
seuransa lippua. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsasta-
jakurssin käyneet katsastajat, joilla on liittojen (Suomen Purjehdus ja Veneily ja 
Suomen Navigaatioliitto) myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan tietyin menet-
telyin katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla.

Peruskatsastus
Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut 
omistajaa ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut tai siihen on tehty 
rakenteellisia muutoksia (esim. moottorin vaihto). Seura voi myös perus katsas-
tuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään 
kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen ve-
neen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulko-
puolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuo-
lelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori ja sen apulaitteet.

Vuosikatsastus
Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tar-
kastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Katsastuksen aikana 
Liiton koulutuksen saaneet katsastajat informoivat veneilijöitä ajankohtaisista asi-
oista ja turvallisesta veneilystä yleisesti.
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Katsastusluokat
Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. 
Katsastusluokkia on nykyään neljä; Katsastusluokka 1 – Avomeri, Katsastusluok-
ka 2 – Rannikko, Katsastusluokka 3 – Saaristo ja Katsastusluokka 4 – Suojaiset 
vesialueet

Katsastajilta usein kysytään, että mihin luokkaan vene tulisi katsastaa.  Karkeasti 
ottaen jaottelu voi olla seuraavanlainen muistaen, että katsastettavan veneen on 
myös sovelluttava käyttötarkoitukseensa; 
 
Avomeri -luokkaan katsastetaan veneet, joiden veneilyalueena ovat Euroopan 
rannikkoalueet ja Välimeri. 

Rannikko -luokkaan katsastus on suotavaa, jos veneilyalue rajoittuu Pohjan- ja 
Suomenlahteen sekä Itämeren rannikkoalueille. 

Saaristo -luokkaan katsastetaan veneet, joita käytetään Suomen rannikkoalueel-
la, Ahvenanmerellä ja sisävesistöissä. 

Suojaisille vesialueille katsastetaan veneitä, joita käytetään ”yhteysveneinä” kat-
sastusluokan mukaan suojaisilla vesialueilla. Tällaisia veneitä voi olla esim. HT-
vene, tuulilasivene ja avovene.  

Katsastusmenettelystä yleisesti
Onnistunutta ja miellyttävää katsastustilaisuutta edeltää aina valmistautuminen 
siihen. Katsastajat kokoontuvat ennen kauden alkua kertaamaan katsastukseen 
liittyviä asioita, jakavat edellisen kauden kokemuksiaan sekä käyvät läpi liiton esil-
le ottamat kunkin vuoden katsastuksen painopistealueet. Vuodelle 2014 suositel-
tuja painopistealueita ovat
• varaosat, moottorille ja muulle varustukselle 
•  tankin/tankkien huolto/vedenpoisto dieselbakteerikasvun estämiseksi 
•  rekisteröinti, maistraatin (loppukeväästä TraFin) antama voimassa oleva 
 rekisteriote ja veneen rekisterinumero kiinnitettynä veneeseen
•  mikäli esim. veneen moottori on vaihdettu, on myös tässä tapauksessa 
 rekisteröinti saatettava ajan tasalle 
•  heijastimet pelastusrenkaassa ja kelluvien esineiden merkintä 
•  sammuttimien tarkastusleiman päiväys (huomautus jos ei kata koko 
 purjehduskautta) 
•  oikeat hyväksytyt kulkuvalot aluksen koon mukaan. TraFin sivuilta löytyy 
 lista hyväksytyistä kulkuvaloista. 

Miten veneen omistaja valmistuu katsastukseen? 
On selvää, että veneen omistaja/haltija kevätkunnostuksen aikana käy läpi niin 
veneen kuin moottorin kunnon, veneen varusteiden kunnon ja varmistuu myös 
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siitä, että merellä olemiseen on turvalliset edellytykset kaikin puolin. Asioita, jotka 
kannattaa muistaa ja tarkastaa, ovat esim.
•  kaikki veneen asiakirjat ovat kunnossa ja ajan tasalla ja löytyvät veneestä
•  Katsastusluokan mukaiset tarvikkeet ovat kunnossa ja ajan tasalla
•  Pelastusliivit ovat huollettu ja merkitty – ja ovat määräysten mukaiset
•  Veneen läpiviennit ovat kunnossa ja hapettumia ei ole, sulut toimivat
•  Lämmitys- ja kaasulaitteet on huollettu ja turvallisessa kunnossa
•  Moottori ja polttoainejärjestelmä ovat merikelpoisessa kunnossa, 
 huollettu eikä vuotoja esiinny 
•  Sammuttimessa on riittävän tuore tarkastusleima
•  Raketit ja soihdut ovat kunnossa ja kelpoisuusajat voimassa (kts. myöhemmin)
•  Veneen valaistus on toimiva kuten merkinantolaitteet ym. (kts. myöhemmin)

Katsastusajankohdan ollessa käsillä on enemmän kuin suotavaa, että veneen 
katsastusvarusteet otetaan esille ennen kuin katsastuksen suorittava henkilö 
saapuu veneelle. Mikäli on tarve täyttää uudet asiakirjat, veneen omistaja/haltija 
täyttää omalta osataan yhteystietonsa ja venettä koskevat tiedot kaavakkeisiin. 
On muistettava, että katsastajia on vain muutama ja katsastettavia veneitä sitäkin 
enemmän. Ennakoimalla ja hyvällä yhteistyöllä katsastus sujuu jouheasti ja ilman 
turhia viivytyksiä.

Vuoden 2014 liiton katsastusinfossa esille otettuja huomioitavia asioita ovat mm.
TraFi:n tulkinnan mukaan 
•  yli 4 metrinen vesiskootteri on vene 
•  alle 4 metriset ovat skoottereita, ne katsastetaan luokkaan 4, 
 eikä sammutinta vaadita.
•  saunalautta on rekisteröitävä, mikäli pituusmitta/koneteho täyttävät 
 vaatimukset. Katsastetaan luokkaan 4. 
Lähettävien AIS -laitteiden omistajat/käyttäjät tulisi informoida siitä, että rantautu-
misen jälkeen laite kytketään pois päällä, jotta turhia merkintöjä VTS -keskuksen 
näyttöruuduissa ei olisi. 

Katsastuksen keskeytys, jatkaminen ja/tai hylkäämiseen vaikuttavat tekijät
Periaatteena on, että yhdessä pyritään käymään katsastuspöytäkirja läpi ja omis-
taja/haltija kirjaa muistiin, mitä korjattavaa, hankittavaa tai muuten on saatettavis-
sa katsastuskuntoon ja sovitaan milloin jatketaan. Jos listasta näyttää tulevan liian 
pitkä, katsastaja voi keskeyttää toimituksen ja todeta, että eiköhän aloiteta alusta 
uudelleen kun omistaja on saattanut veneen hyväksyttävään kuntoon.

Suoranaisesti turvallisuuteen vaikuttavat puutteet voidaan kirjata muistiin ja jatkaa 
pöytäkirjan loppuun, jolloin katsastus keskeytetään ja sovitaan, mihin mennessä 
veneenomistaja korjaa ne. Tällaisia puutteita ovat mm. 
•  Pelastusvälineet 
•  Ankkurit 
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•  Airot tai melat 
•  Sammuttimet, joiden tarkastus on vanhentunut 
•  Yli-ikäiset raketit ja soihdut (kipparin omalla vastuulla) 
•  Hyväksymättömät kulkuvalot (esim. led -polttimo hehkulankapolttimolle 
 hyväksytyssä valaisimessa) 
•  Vedentyhjennysvälinepuutteet 
•  Muut vastaavan tasoiset puutteet

Raketit ja soihdut
Valmistajan kelpoisuusajat raketille ja soihdulle ovat yleensä n. 3 vuotta valmis-
tuksesta. Liiton katsastussäännöt hyväksyvät pitemmän voimassaoloajan (val-
mistusvuosi + 5 seuraavaa vuotta). Jatkovuosien käyttö on veneenomistajan/
haltijan omalla vastuulla.  Kauden 2016 alusta ei kuitenkaan hyväksytä enää kuin 
valmistajan käyttöajan mukaisia välineitä.

Kulkuvalot
Yksittäinen ja turvallisuuteen vaikuttava asia, joka johtaa katsastuksen keskey-
tyksen, on kulkuvalojen oikeanlainen toiminta. Mikäli hehkulankatoimisiin kulku-
valoihin on vaihdettu led -polttimot, eivät nämä enää täytä määräyksiä. On valitet-
tavaa, että moni veneilyalan liike mainostaa asiaa, mutta tosiasia on, että valon 
on oltava hyväksytty siinä käytettävälle polttimolle eikä sitä voi vapaasti vaihdella.

HVK ja vuoden 2014 katsastusajankohdat ja käytännöt
Virallisia katsastusiltoja vuonna 2014 ovat torstait 8.5, 15.5, 22.5, 5.6, 12.6 ja 26.6 
alkaen klo 17.00. Toimikunta myös pyrkii siihen, että ainakin joku katsastajista 
olisi paikalla esim. toimistoillan alkaessa katsastusiltoina. Mikäli virallinen katsas-
tusaika ei sovi, niin aina voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä katsastajiimme. Run-
kokatsastuksista ja katsastuksista muualla kuin kerhon alueella tulee aina sopia 
suoraan katsastajan kanssa.  Muualla kuin kerhon alueella tehdyissä katsastuk-
sissa on veneenomistajan/haltijan velvollisuus hoitaa katsastajalle aiheutuneet 
suoranaiset matkakustannukset ko. tehtävästä. 

HVK:n katsastusohjesäännön mukaan vene tulisi katsastaa viimeistään 2 viik-
koa laituriin tuonnin jälkeen. Katsastus, joka suoritetaan ennen 1.7.2014, sisältyy 
laituripaikkamaksuun. Myöhemmin kesällä suoritetuista katsastuksista peritään 
lisämaksu, joko 15€ tai 30€ riippuen ajankohdasta. Katso kerhon kotisivuilta koh-
dasta ”Maksut”.
 
Katsastuksen laiminlyöntimaksusta päättää yhdistyksen kevätkokous. 

Gustav Broman 
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 SATAMAKAPTEENI TIEDOTTAA
Alkaa jo vähän näyttää siltä, että huhtikuussa päästään veneenkunnostustoimiin 
oikein kunnolla – muutama innokas on jo pressujen sisällä nämä puuhat jo aloitta-
nutkin. Vielä on siis aikaa kerrata yhteisen toimintamme kannalta tärkeitä asioita, 
jotka tulee tehdä ennen kuin vene saadaan vesille.

Kevät toi maalarin
Veneen pohjiin tulevalla maalilla on väliä, joten ekologisena veneilijänä ethän 
maalaa veneesi pohjaa ns. pehmeällä pohjamaalilla. Pehmeällä maalilla käsitel-
lyn veneen alle tulee syksyllä pohjan värinen lammikko, mikä imeytyy maahan ja 
jää siihen vuosikausiksi. Kovalla maalilla käsitellyn pohjan kohdalle jää pohjan 
puhdistuksen yhteydessä vain märkä lammikko! 

Muistathan myös, että poistaessasi myrkkymaalia veneen pohjasta tai  muuten 
venettä hiottaessa, tulee huolehtia siitä, että maalijätettä ja hiontapölyä ei pääse 
ympäristöön. Pressu siis veneen alle! 

Laituripaikka kesälle 2014
Vielä on laituripaikkahakemus muutamalta jäseneltä  tulematta – ennen kuin tuot 
veneesi laituriin, tarkista satamakapteenilta, että entinen paikkasi  on vielä vapaa-
na  (tämä koskee niitä ”unohtaneita” hakemuksia).

Siisteys kerhon telakointialueilla
Kaikki jätteet ja roskat tulee aina viedä niiden omiin astioihin ja oikeille paikoille.  
Pitäkäämme yhdessä kentät siisteinä, jotta antaisimme hyvän kuvan niin kau-
pungille kuin ympäristössä asuville ja Merikannontiellä kulkeville. Ja olisihan se 
itsellekin viihtyisämpää! Ja itsestään selvää on, ettei kerhon alueilla olevia ros-
kasäiliöitä täytetä auton renkailla tai muilla vastaavilla (esim. veneestä irrotetuilla 
penkeillä, niinkin on tapahtunut). Nämä isoa tilaa vaativat jääkaapit yms tulee 
viedä suoraan Sortti –asemille. Ja  vain roska-astioissa olevat tavarat viedään, ei 
viereen jätetyt! Myöskään kerhorakennuksen roskiksiin ei saa jättää ruokajömiä 
eikä varsinkaan lasten vaippoja – mikäli kesästä tulee lämmin, niin tulee hajuhait-
toja ja se ei ole mukavaa

Vanhojen akkujen käsittely
HVK:lla on sopimus vanhojen akkujen poisviennistä Ekokemin kanssa, joten ke-
tään epävirallista akkujenkerääjää ei saa päästää kerhon alueille.

Portit ja ovet
tulee aina käynnin jälkeen lukita eikä ketään tuntematonta saa päästää alueille.

Veneiden yhteislaskut
ovat rientolistan mukaiset ja sammutinhuolto tulee kumpanakin veneiden lasku-
päivänä. Kumpanakin laskupäivänä työt aloitetaan jo kello 07. Sammutinhuolto on 
myös paikalla kello 9-12.
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Autojen pysäköinti talvisäilytysalueella
Pysäköinti on sallittu talvisäilytysalueilla vasta siivoustalkoiden jälkeen.

Venetietojen päivitys
Mikäli olet myynyt, vaihtanut tai muuten luopunut veneilystä, niin ilmoitathan siitä 
satamatoimistoon, jotta voimme poistaa rekisteristä ns. haamuveneet. 

Purjehduskautta  odotellessa 

  Juha Tynell
  satamakapteeni

PUHDAS ITÄMERI
Itämeri on ainutlaatuinen
Itämeri on maailman suuriin meriin verrattuna pieni, matala ja vähävetinen, ja 
erityispiirteidensä vuoksi myös äärimmäisen herkkä ja haavoittuvainen. Itämeren 
vesi on vähäsuolaista murtovettä, ja sen luonto on ainutlaatuinen – ja siksi suo-
jelun arvoinen.

Itämeren valuma-alue – maa-alue, jolta kaikki vedet valuvat Itämereen – on me-
ren pinta-alaan nähden nelinkertainen. Valuma-alueen sadat joet laskevat Itäme-
reen, ja alueella elää lähes 90 miljoonaa ihmistä. Kaikki toimet valuma-alueella 
vaikuttavat Itämereen.

Rehevöityminen suurin ongelma
Sinileväkukinnat, samea vesi, limoittunet ja leväiset rannat, hapettomat ja kuolleet 
merenpohjat… Rehevöityminen on Itämeren suurin ympäristöongelma, ja Suo-
menlahti on yksi Itämeren pahiten rehevöityneistä osista.

Levät ja fosfori
Levät tarvitsevat kasvuunsa fosforia ja typpeä. Ihmisen toiminnan seurauksena 
näitä ravinteita päätyy mereen liikaa. Vaikka merta rehevöittävät ravinnepäästöt 
ovat viime aikoina vähentyneet, rehevöitymisen näkyvät oikeet vaivaavat Itämerta 
edelleen. Tehokkain keino parantaa meren tilaa pienentää sinne valuvaa ravinne-
kuormaa.

Ihminen tuottaa vuorokaudessa n. 2 grammaa fosforia. Tällä määrällä voi kas-
vattaa lähes kilon sinilevää. Fosforin poistaminen jätevesistä on nopea ja kustan-
nustehokas tapa vähentää mereen valuvan fosforin määrää ja sinilevän kasvua.

Lähde:
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hanke
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UUSI MERIPELASTUKSEN NUMERO

0294 1000
Tämä on Meripelastuksen uusi valtakunnallinen hälytysnumero. Se kannattaa jo-
kaisen veneilijän tallentaa jo nyt puhelimeensa, jotta mahdollisessa hätätapauk-
sessa se on jo valmiina eikä tarvitse numeroa ruveta etsimään.

Tämä numero on uusi numero ja se on tarkoitettu nimenomaan sekä ammattime-
renkulkijoille että huviveneillä liikkuville.

Soittamalla tähän numeroon jää yksi välivaihe pois eli hätäkeskus, ja viesti ta-
voittaa heti meripelastuksen ammattilaiset, joille kaikki merellinen pelastustoimien 
johtaminen ja operointi on tuttua.

Puhelu voidaan tarvittaessa kääntää meripelastuksen johtokeskuksista suoraan 
esimerkiksi lääkärille tai hätäkeskukseen.

Vanhaan meripelastuksen hälytysnumeroon soitetut puhelut siirtyvät uuteen val-
takunnalliseen hälytysnumeroon siirtymäajan kuluessa.

Alueelliset suorat hälytysnumerot ovat
 
MRCC Turku (Saaristomeri, Ahvenanmeri, Selkämeri ja Pohjanlahti) 02941001
MRSC Helsinki (Suomenlahti) 02941002

Uudelle hälytysnumerolle on yritetty saada samanlainen hätänumeron asema ku-
ten numerolle 112, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut, joten soitto meripelas-
tusnumeroon on ainakin toistaiseksi vielä maksullista.

TROSSIJÄSENEN MUISTILISTA
1. Saatuasi Trossitarran, liimaa se veneeseen
2. Avuntarpeessa soite meripelastuksen hälytysnumeroon 02941000
3. 3. Meripelastuskeskus määrittelee kuinka tehtävä hoidetaan. 
 Mainitse olevasi trossijäsen.
4. Trossiturva on voimassa Trossimaksun suorittamien jälkeen.
5. Pidä jäsenkorttisi mukana veneessä
6. Nauti veneilystä

Meripelastusseura postittaa kaikille Trossimaksun maksaneille Trossitarrat ennen 
veneilykautta.  Kauden aikana maksaneet saavat Trossitarran muutaman viikon 
sisällä maksamisesta.

Mikäli et ole vielä Meripelastusseuran jäsen tai Trossijäsen, niin lisätietoja saa 
Meripelastuksen www.meripelastus.fi –sivustolta. 
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Vaatimaton Oliver – vuoden 2013 
sarjansa Ongintamestari Hästössä 

“Navigare necesse est, vivere non est necesse”

Adrianmeren purjehduksella 
navigaattorina delfiinitMikä onkaan ihanampaa kuin unohtaa arjen 

velvoitteet ja lähteä merelle: matka alkaa, kun 
irrottaa köydet laiturista.

Humallahden venekerho antaa siihen oivat 
mahdollisuudet. Ensimmäinen ankkuripaikka 
voi olla vaikka kerhon retkisaari Hästö. Tai sit-
ten voi purjehtia muilla mailla vierahilla.

Niin tai näin, kerhosta saat paljon tukea kaik-
keen veneilyyn liittyvään; koulutusta veneen 
käsittelyyn ja huoltoon sekä opastusta ja seu-
raa merellä oloon mm. eskaaderien muodos-
sa.

Jotta tämä kaikki sujuisi jouhevasti, on ensi-
arvoisen tärkeää, että jäsentietosi ovat ajan 
tasalla. Pidäthän huolen siitä, että päivität 
ajantasaiset tietosi minulle, jotta voimme pitää 
puolin ja toisin yhteyttä.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen ja 
jäiden lähtöä odotellen,
yhdistyssihteeri Ritva
yhdistyssihteeri(ät)humallahdenvenekerho.fi
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 RIENTOLISTA 2014

Huhtikuu
Ti 15 19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus 
Ke 16 18.00 Veneen kevätkunnostuksen perusasiat 
Ti 22 19.00 Yhdistyksen kevätkokous
Ke 23 18.00 EA-ilta HVK:lla
To 24 19.00 Katsastajien yhteispalaveri
Su 27 21.00 Jäsenvartiointi alkaa  

Toukokuu
To 1 12.00 LIPUN NOSTO
   Viirin nosto Hätöuddenissa 
La 3  Veneiden 1. yhteislasku  
To 8 17.00  Katsastusilta
Ti 13 19.00 Solmukurssi
To 15 17.00 Katsastusilta 
La 17  Veneiden 2. yhteislasku 
To 22 17.00 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 17.0 0  Katsastusilta
To-Su 5 - 8  Eskaaderiretki Tallinnaan 
To 12 17.00  Katsastusilta
Pe-su 20 - 22  Juhannus Hästöuddenissa 
To 26 17.00  Katsastusilta (viimeinen virallinen)

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
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Lokakuu
La 11  Veneiden 2. yhteisnosto
La 11  Lohisoppa –päivä Hästössä
Su 19 12.00 LIPUNLASKU HVK:lla
   Viirin lasku Hästöuddenisa 
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 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

Veneitä telakalla odottamassa veteen pääsyä!
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TOIMIKUNNAT VUONNA 2014
 

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

Satamatoimikunta   satama(ät)humallahdenvenekerho.fi 
Juha Tynell     satamakapteeni, 
     puheenjohtaja  050 585 9012 
Eija Aronniemi     satamasihteeri  050 505 3643 
Henrik Westerholm    johtava telakkamestari 040 550 4766 
Pertti Kansikas     telakkamestari  040 509 5852 
Harri Kinnunen     telakkamestarit  040 570 6699 
Otto Lahti     telakkamestari  040 181 8333 
Pekka Marttila     telakkamestari  040 738 2595 
Mikko Palmu    telakkamestari  0400 318 003 
Markku Riekkinen    vartiointipäällikkö 045 800 2248

Kiinteistötoimikunta (ml kahvila) kiinteisto(ät)humallahdenvenekerho.fi 
Hannu Seppänen    puheenjohtaja  050 552 1501 
Eija Aronniemi     kiinteistön/juhlatilan 
     vuokraus  050 505 3643 
Gustav Broman       0500 800 040 
Eero Liikanen       0400 386 408 
René Ollberg       040 838 7629 
Mikko Palmu       0400 318 003 
Antti Tamminen       0400 454 294 
Juha Tynell       050 585 9012 
Henrik Westerholm      040 550 4766

Kahvilatoimikunta 
Eira Lamminen     puheenjohtaja  043 200 3460 
Ritva Hongell       050 341 2211 
Rauni Liikanen       050 438 2299 
Liisa Savunen       040 556 1102
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Saari- ja kalastustoimikunta  saari(ät)humallahdenvenekerho.fi 
René Ollberg     saaren isäntä, 
     puheenjohtaja  040 838 7629 
Jukka Ilmarinen       050 465 5265 
Pekka Lieppinen      050 502 2100 
Seppo Mäkinen       0500 464 576 
Markku Riekkinen      045 800 2248

Julkaisutoimikunta (HooVeeKoo -lehti, nettisivut, sosiaalinen media) 
tiedotus(ät)humallahdenvenekerho.fi 
Markku Riekkinen    puheenjohtaja  045 800 2248 
Eija Aronniemi     vt. päätoimittaja  050 505 3643 
Ari-Matti Helkapalo      050 302 9050 
Ritva Hongell       050 341 2211 
Lauri Seppänen       050 540 0321
Lisäksi Erja Hyökki taitto/Digiplast    0400 376 686

IT-toimikunta 
Markku Riekkinen    puheenjohtaja  045 800 2248 
Henrik Westerholm      040 550 4766

Katsastustoimikunta   katsastus(ät)humallahdenvenekerho.fi 
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 454 294 
Jari Vartiainen       050 304 8662 
Jorma Viita       040 070 2520 
Wille von Plato       040 728 7256 
Michael Waltzer       050 332 6083 
Ville Wiro       040 754 5275

Koulutus- ja venematkailutoimikunta (ml nuoriso) 
koulutus(ät)humallahdenvenekerho.fi
Hannu Seppänen    puheenjohtaja  050 552 1501 
Gustav Broman       0500 800 040 
Jori Kosonen       050 518 4790 
Raimo Lamminen      0400 205 006 
Paula Laasonen      040 733 7909 
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Klaus Salkola       0400 385 530 
Jorma Viita       040 070 2520 
René Ollberg     nuorisotoimikunta 040 838 7629

Sääntötoimikunta 
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

Ansiomerkkitoimikunta 
Nimetään tarvittaessa

KESÄKUUSSA TALLINNAAN
Perinteinen, jo 20. eskaaderiretki Tallinnaan järjestetään myös tänä vuon-
na pari viikkoa ennen juhannusta.  

Torstai-iltana 5.6. olisi tarkoitus ottaa suunta kohti etelää, paluun ollessa sun-
nuntaina 8.6. - köydet irrotetaan kotisatamasta viimeistään torstai-illan katsas-
tusten (huom. säävaraus) jälkeen (yleensä kello on silloin ollut 21) yhdessä 
eskaaderin johtajan Raimo Lammisen  Inka –veneen kanssa. Nopeakulkuiset 
veneet ovat omana ryhmänään matkanneet kohti Piritaa, minne ne ovat ran-
tautuneet puolen yön aikoihin. Hitaamman puoleiset venekunnat ihailevat au-
ringonlaskua ja nousua mereltä käsin – matka kestää 6-7 tuntia. 

Eskaaderiretken lähtöajan ajoituksen perusteluna on ollut se, että kesäaikaan 
merituulet yleensä tyyntyvät yöksi ja Helsingin ja Tallinnan välinen vilkas ja 
suuriakin aaltoja synnyttävä laivaliikenne taukoaa yöajaksi.

Vierasvenesatamaksi on valikoitunut Pirita lähinnä siksi, että kerholaisten ve-
neet on saatu lähelle toisiaan, jolloin yhteyden pito on ollut helppoa. Ja onpa 
Piritan huokeampi hintakin vaikuttanut asiaan!

Lisätietoja eskaaderiretkestä ja Tallinnan vierailukohteesta myöhemmin HVK:n 
www.sivulla tai puh. 0400 205 006/Raimo Lamminen. 
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LIPUNNOSTO VAPPUNA

Tervetuloa perinteiseen HVK:n vapunpäivän lipunnostoon kello 12.
Tilaisuudessa kahvi- ja kakkutarjoilu. Oma piknik -kori mukaan!




