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KOMMODORIN PUHEENVUORO
Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin…. Jokseenkin näin laulettiin ja julistettiin 
tieliikennekampanjassa takavuosina.  Tahattoman koomisestikin, mutta asia on 
toki tärkeä. Myös meriliikenteessä, jos missä,  tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä – ja 
niiden sopuisaa noudattamista. Omalla purrella seilatessa, vapaan meren aal-
loilla, ei useinkaan tarvitse murehtia muiden veneilijöiden liikkeitä muulloin kuin 
kohdatessa. Tilanne on kuitenkin toinen vilkkailla väylillä ja ruuhkaisten satamien 
tuntumassa.  Venettä ei ajeta kuin autoa, ja paitsi oman veneen liikuttaminen, 
myös väistämissäännöt tulee hallita.

Kerhomme arkisissa satamatoiminnoissa tulee niin ikään olla huomaavainen 
kanssajäseniä kohtaan. Veneet parkkeerataan kukin omaan lokeroonsa, se on 
helppoa ymmärtää. Autojen kanssa on nykyään hankalampaa; parkkitilat eivät ole 
kevätkaudella riittävät, ennen kuin talvisäilytysalue vapautuu paikoitusalueeksi. 
Kaikenlaisten tavaroiden ja tilpehöörin, roskista puhumattakaan, jättäminen muu-
alle kuin erikseen sovittuihin tai vuokrattuihin tiloihin on tietenkin sopimatonta.

Retkiveneilijöiden helmi, saaripaikkamme Hästö, ei ole kokonaan kerhon oma – 
vaikka pitkästä rantaviivasta ja kolmen hehtaarin maa-alasta johtuen siltä tuntuisi-
kin. Meillä on naapureita, ja on aivan selvää, että saaressakin naapurien kotirau-
haa ja pihapiiriä kunnioitetaan.  Asiallisella ohjeistuksella ja yhteistyöllä tämäkään 
ei ole mikään ongelma.

Venekerhon yhteiskunnallinen tehtävä - hienosti sanottu, mutta totta - on tuottaa 
kaikille veneilijöille kohtuulliseen hintaan mahdollisuus harrastukseensa. Myös 
kaupunki tukee tätä toimintaa tarjoamalla maa- ja vesialueita sekä laitureita vuok-
ralle. Kaupallisilla palveluntarjoajilla on oma paikkansa markkinoilla, mutta niiden 
palvelujen käyttämiseen ei useimmilla ole halua tai mahdollisuutta.  Onkin kerhon 
itsensä asia järjestää toiminta siten, että hinta pysyy kohtuullisena. Se vaatii yh-
teispeliä.

Tästäkin huolimatta, erinomaisen antoisaa veneilykesää

  Timo Wiiala

  kommodori
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HVK:n retkisatama Hästön saaressa Porkkalanniemellä on todellakin helmi. Se 
on alueen suojaisimpia satamapaikkoja, vain koillistuuli osuu saaren laguuniin. 
Hästö on oivallinen pysähtymispaikka sekä matkalla länteen että kotiinpaluureis-
sulla takaisin itään. Saaren harrastusmahdollisuuksista suosituimpia ovat kalas-
tus ja oleilu.

Kolmen hehtaarin laajuinen Hästöudden ostettiin HVK:lle 1978. Sen hoidosta 
vastaa saaritoimikunta ja saaren isäntänä toimii HVK:n hallituksen jäsen René 
Ollberg. René totisesti tuntee Hästön, sillä hän on hooveekolainen toisessa su-
kupolvessa ja leikkinyt Hästön hiekkarannalla jo lapsena. Saareen tulija törmää 
väistämättä myös Jukka Ilmariseen, joka käytännössä asuu koko kesän Hästös-
sä. Jukka katsoo vapaaehtoisena yleisesti 'saaren perään'. 

René Ollberg toteaa, että Hästöhön on helppo tulla joko ns. runkoväylää käyttäen 
tai sitten matalampaa väylää Stora Brändön ja Skorvanin kautta. "Humallahdesta 
matkaa kertyy noin 16 merimailia. Laguuniin ajettaessa on kuitenkin huomioita-
va sisääntuloaukon oikealla puolella oleva kivi. Se on merkitty valkoisella muo-
vikanisterilla. Rantautumispaikkoja on useita veneen tarvitsemasta syväyksestä 

Hästö on Helmi Porkkalan ....
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riippuen. Käytännössä kaikilla alle 2 metrin syväyksen veneillä voi saareen tulla", 
René valistaa. "Purjeveneille turvallisin rantautumislaituri on lipputangon kohdalla, 
peräkiinnitteisille veneille on mainio paikka ponttoni laiturissa uuden grillikatoksen 
kohdalla. Saaressa olijat kyllä neuvovat, mihin kannattaa kiinnittyä, ja auttavat ki-
perissä tilanteissa kaikin tavoin", René jatkaa. Ja Jukka säestää: "Saaressa nou-
datetaan hyviä merimiestapoja." Perussääntönä on, että jokainen vastaa kaikissa 
tilanteissa omasta veneestään. 

Hooveekoolaisuus osoitetaan pääsääntöisesti viirillä tai perälipulla. Liputtoman 
ja viirittömän tulijan kannattaa varautua kyselyihin jäsenyydestä. Tiukalta tuntu-
villa kysymyksillä on vissi tarkoitus: Hästöuddin nautintaoikeus perustuu HVK:n 
jäsenyyteen. Jäsenet voivat tietenkin tuoda mukanaan omia vieraitaan ja kave-
rin venekin on tervetullut. Viime kädessä jäsen on kuitenkin vastuussa siitä, että 
myös kaverit noudattavat saaren tapoja. "Pelisäännöt ovat samat kaikille. Jousta-
via kuitenkin pyritään olemaan ja monet asiat on hoidettavissa keskustelemalla ja 
sopimalla asioista etukäteen", huomauttaa René Ollberg.

Autolla pääsee mantereen puoleiseen kylärantaan. HVK:n parkkipaikalle sopii pe-
riaatteessa vain kaksi autoa, käytännössä sopu antaa sijaa. Jos epäselvyyksiä 
ilmenee, soitto Jukka Ilmariselle selvittää useimmat parkkipaikan tilanteet. Kulje-
tuksesta mantereelta saareen jokainen huolehtii itse. Yhteyslaiturilla sopii odottaa 
sovittua kuljetusta saareen. Hyvä muistaa, että HVK:n oma vene Hästössä on 
lähtökohtaisesti soutuvene. 

Ankkurit laskekaa

Hästöhön rantauduttaessa on osattava käyttää ankkuria. Saaren neljä poijua on 
tarkoitettu lähinnä springipoijuiksi, joista kovalla tuulella saa tarvittavaa lisätukea. 
Käytännössä poijuja käytetään myös kiinnittymiseen. Useimmat veneet kiinnitty-
vät johonkin saaren neljästä mahdollisesta laiturista, mutta rannasta löytyy myös 
kiinnitysrenkaita kuten kunnon luonnonsatamaan kuuluukin. 

"Rantauduttaessa on hyvä olla tarkkana, että rantautuu ensinnäkin oikeaan paik-
kaan. HVK:n alue on se lähinnä aavaa oleva laguuni. Paras tuntomerkki on kor-
kealla kalliolla olevan lipputangon nokassa liehuva HVK:n viiri. Aivan vieressä on 
toinenkin laguuni, joka kuuluu kuitenkin Kiinteistö Oy Österuddille", René Ollberg 
kertoo. Muitakin naapureita HVK:lla on. Muutama vuosi sitten aivan välittömään 
naapuruuteen rakennettiin kesähuvila. 

"PTHY ja Ahti suo antejaan"...

Hästön ylivoimaisesti suosituin ajanviettotapa on kalastus. Mahdollisuudet siihen 
ovat erinomaiset. HVK:lla on käytössään kaikkiaan 800 hehtaaria kalavesiä. Verk-
kokalastuksen harrastajan tarvitsee vain lunastaa HVK:n toimistosta 50 euron 
hintainen kalastuslupa. Verkkoihin tarvitaan myös merkkiprikat, joita löytyy saaren 
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tuvasta. "Joka verkkoon tarvitaan yksi prikka ja yhdessä jatassa voi olla enintään 
neljä verkkoa = neljä prikkaa, kertoo Jukka Ilmarinen. Ja sitten vain verkot vesille. 
Uistelu on sekin mahdollista ja toki myös perinteinen mato-onginta. Ja kalaa myös 
tulee: ahvenia, kampeloita, lahnoja, siikaa ja kuhaa. Taimentakin tulee joskus. 
Alueella on sekä istutettuja taimenia että luonnontaimenia. Ne erottaa rasvaeväs-
tä, joka on vain luonnontaimenella. Sellainen pitää kalastuslain mukaan palauttaa 
takaisin mereen.

Kalajuttuja tietenkin kerrotaan. Vuoden 2013 arvokkaimpia saaliita oli kolme isoa 
taimenta yhdellä kerralla. Muhkeita lahna- ja silakkasaaliita on myös merestä nos-
tettu. Saaressa on kalavaja, jossa voi säilyttää omia verkkojaan ja muita kalas-
tusvälineitään. Verkot voi pestä erillisellä pesupaikalla, jossa käytössä on myös 
merivedellä toimiva painepesuri. Ja perkauspaikkakin löytyy. Perkuu jätteistä huo-
lehtivat lokit. Ne on koulutettu saamaan osansa ja odottavat kiltisti vuoroaan lah-
della. Ja kuin vastapalveluksena ne jättävät saaren rauhaan jätöksiltään. 

Hästö on paikka mahtava

HVK:n linjana on pitää Hästö nimen-
omaan retkisatamana. Palveluita on
rajoitetusti. Jätehuolto toimii peri-
aatteella "minkä tuot mukanasi, viet 
mennessäsi". Mantereen puolella 
on kuitenkin HVK:n roskatynnyri, jo-
hon voi viedä roskat, jos oleskelee 
saaressa pidemmän ajan. Avain on 
kuitenkin muistettava palauttaa heti 
takaisin oikeaan paikkaan vanhan 
puolen grillikatokselle. Kompostis-
ta on keskusteltu, mutta se vaatisi 
säännöllistä hoitoa. Lisäksi se hou-
kuttaisi rottia ja muita eläimiä. 

Juomaveden jokainen tuo muka-
naan, kaivovesi kelpaa pesuvedeksi 
saunassa ja kiukaalle löylyjä anta-
maan. "Viime vuonna uusittiin ulko-
huusit. Nyt ne ovat kompostoivia ja 
niissä on kasetti. Perinteinen tyhjen-
nystapa on vihdoin viimein mennyttä 
maailmaa, kertoo Renè Ollberg. 
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Saari on sähköistetty ja kaikille laitureille on vedetty sähköt. Myös saunan kiuas 
toimii sähköllä, kuumavesipata sen sijaan lämpiää puilla. Saunavesi pumpataan 
porakaivosta. Pataan ja kiukaalle heitetään vain kaivovettä, merivesi ruostuttaisi ne. 

Ruuanlaitto sujuu parhaiten kahdella grillituvalla. Ns. uusi grilli valmistui 2009. 
Sieltä aukeaa hieno merinäkymä. "Ruoanlaittomahdollisuudet ovat moninaiset. 
Molempien grillien varustukseen kuuluu myös kaasugrilli, parila, mikroaaltouuni ja 
kaasuliedet. Vain uunit puuttuvat", kertoo René Ollberg.

Olemisen sietämätön keveys mutta toimintaakin on

Hästöhön tullaan ennen kaikkea olemaan ja nauttimaan kiireettömyydestä. Te-
kevälle löytyy kuitenkin tekemistä. Kesäisenä viikonloppuna laituriparlamentteja 
kokoontuu pitkin päivää milloin minnekin pohtimaan tärkeitä ja vähemmän tär-
keitä asioita. Osallistuminen on miltei välttämättömyys. Ja saaritoimikunnalla on 
yleensä menossa jokin kunnostusprojekti, johon auttavat kädet toivotetaan terve-
tulleiksi. Uiminen, soutaminen, halonhakkuu, sienestys ja marjastus ovat itses-
täänselviä toimintamuotoja. Haasteellisempaa liikuntaa kaipaava voi soutaa ensin 
mantereen puolelle, vetäistä kunnon juoksulenkin siellä ja soutaa takaisin.

Lapsille on intiaanikanootti, uimaranta ja keinut. Pleikkaristakin on ollut puhetta. 
Formuloita tai suosikkitv-sarjaa voi katsella tuvan tv:stä. 

Hästön kesäinen rientolista on vakiintunut: toukokuussa pidetään siivoustalkoot, 
juhannuksena paistetaan lättyjä ja sytytetään kokko yöttömän yön kunniaksi, 
syyskuun nyyttikesteissä kukin kaivaa pilssistänsä viimeiset herkut ja tuo ne yh-
teiseen pöytään. Lokakuussa keitetään kalasoppa. Sen ainekset tulevat useim-
miten Kirkkonummen Prisman matalikolta, Hästön oman Ahdin antimet ovat liian 
epäluotettavia.

Hästöllä on historiansa 

Porkkalanniemellä on pitkä historia. Joidenkin lähteiden mukaan nimi Purkal 
tunnetaan jo 1200-luvulta. Hästö nimi on kartoissa ainakin 1800-luvulta. Epä-
varmojen tietojen mukaan Hästö olisi ollut heti sotien jälkeen miinanraivaajien 
satamapaikkana. Lippukalliolla on kello, jonka saattaa olla peräisin juuri miinan-
raivauslaivasta. Kun Porkkala oli Neuvostoliiton vuokra-alueena 1944-1956, Häs-
töhön oli sijoitettuna tykistöä. Metsässä naapuritonttien alueella on vieläkin nähtä-
vissä tuolta ajalta peräisin olevia pulttikehiä. Perimätiedon mukaan ensimmäiset 
hooveekoolaiset tulivat Hästöhön heti vuokra-ajan päätyttyä. 

Jos epäröit lähteä Hästöhön tai oikean reitin ja paikan löytämistä, HVK:n Face-
book-sivuilta voi kysellä saareen lähtijöitä ja ajaa sitten perässä. Tervetuloa Häs-
töhön!

Liisa Savunen
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VENEIDEN TALVISÄILYTYKSESTÄ
Kerho järjestää syksyllä kaksi veneiden yhteisnostoa, ne ovat lauantaina 27.9. ja 
lauantaina 11.10.  Tervetuloa mukaan! Alkamisaika ilmoitetaan tarkemmin syys-
kuun alussa. Olemme saaneet nostot sujuviksi ja uskon, että molemmissa nos-
toissa kaikki veneet ovat nostettuina jo aamupäivän aikana, sillä nykyinen nos-
tosysteemi on helppo ja sujuva tapa saada veneet nostetuksi vedestä. Myöskin 
veneenpohjat saadaan samalla puhtaiksi ammattimiesten hoidellessa hommat.

Jos kuitenkin nostat veneesi ns. omana nostona, ja järjestät noston itse, niin on eh-
dottoman tärkeää, että ilmoitat siitä myös minulle etukäteen, jotta voin ohjeistaa min-
ne vene sijoitetaan. Kaikki veneet on aina saatu mahtumaan telakalle, mutta on kui-
tenkin tärkeää, että ne sijoitetaan tilaa säästäen ja siten, että nosturilla taas keväällä 
pääsee kaikkiin veneisiin käsiksi (ja lumisena talvena voidaan kulkutiet pitää auki).

Ja pieni huomionarvoinen seikka: ota mukaan käteistä, sillä nosturilla ja veneen 
pesijöillä ei ole pankkikortin lukijaa!

Telakkapaikkahakemus on tämän lehden takakannessa ja myös www-sivustolla.

Henrik Westerholm,
telakkamestari

Tiedote kerhomme  jäsenille 

Määräaikainen palotarkastus kerhollamme pidettiin tiistaina 27.5. Palotarkastuksen 
suoritti palotarkastaja  Antti Niemelä  ja hänen huomionsa olivat seuraavat:

• peltikaappivarastossa ei tulisi säilyttää mitään palavia aineita (kuten polttoaine, 
neste kaasu) eikä kemikaaliastioita laisinkaan eikä koko huoltorakennuksessa. Jä-
teöljyt kaadetaan ainoastaan  öljynkeräyspisteiden asianmukaisiin säiliöihin. Lisäk-
si kaikki ylimääräinen roju tulee viedä pois.

• verstashuone on pidettävä siistinä, ja varsinkin lattiataso puhtaana eli sahanpurut, 
lastut, pöly jne. siivottava, jotta lattia voidaan tarvittaessa kastella. Kipinöiviä töitä 
(smirkkeli, sirkkeli) ja muita tulitöitä varten olisi hyvä olla siirrettävä kipinäsermi.

• kuljetuskärryjen ja polkupyörien säilytystilasta kaikki ylimääräiset tavarat pois! Jos 
joku kerholainen tunnistaa sinne tavaraa jättäneensä niin vieköön ne pois.

• itse kerhorakennuksessa on kynttilöiden (juhlatilaisuuksissa) kanssa noudatettava 
erityistä varovaisuutta. Kerhollemme on tulossa palovaroitusjärjestelmä.

Tässähän  tätä  paloturva – asiaa olikin näin aluksi. Tulemme  laittamaan ilmoitus-
taululle palotuvallisuusohjeistuksia.

Muistakaa  yleinen  siisteys  ja  se, että  kaikissa  näissä mainituissa tiloissa tupa-
kointi  kielletty. 

Satama- ja kiinteistötoimikunta
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SATAMATOIMISTO TIEDOTTAA
  
• muista ilmoittaa aina venetietojen muutoksista satamatoimistoon 
• kaikissa laitureissa olevissa veneissä tulee olla laituripaikkaa osoittavat tarrat  
 (jollei, niin pikainen visiitti toimistoon)
• veneiden katsastusillat ovat  torstaisin kesäkuun loppuun saakka alkaen 
 kello 17 (lukuun ottamatta juhannuksen aatonaattoa)
• mikäli tuot veneesi laituriin vasta heinäkuussa, niin katsastajien yhteystiedot 
 löytyvät HooVeeKoo -lehdestä 2/2014. 
• mikäli veneesi on katsastettu muualla, mutta laituripaikka on HVK:lla niin muista 
 ehdottomasti toimittaa kopio katsastuspöytäkirjasta satamatoimistoon 
 (näin vältät 150 euron suuruisen laskun katsastuksen laiminlyönnistä)
• kesäkuun 10. päivän jälkeen talvisäilytysalueella ei enää saa olla veneitä – alue 
 on varattu autojen pysäköinnille (autopaikkakortteja saa toimistosta)
• mikäli autossa (tai trailerissa) ei ole toimistosta kuitattua pysäköintilappua (var-
 tijat kirjaavat vartiointipäiväkirjaan niiden autojen rekisteritunnukset, joissa ei 
 P-lappua ole) lähetetään auton omistajalle (ja kerhon jäsenelle) lasku autopai-
 kasta – välillä laskun saajan henkilöllisyys on vaatinut todellista salapoliisityötä! 
• olethan muistanut varata kesän vartiointivuoron (sanktion suuruus on 2x300 euroa)
• mikäli syystä tai toisesta ette aikoinaan kuittaamaanne laiturisähköavainta 
 tarvitse, niin palauttakaa se heti satamatoimistoon toimistoiltoina 
 (muussa tapauksessa avaimesta lähtee automaattisesti 35 euron suurui-
 nen lasku ja lasku tulee niin kauan kuin laiturisähköavain on palauttamatta).
 Muutaman kerran kesässä on myös käyty laitureilla tarkistamassa, 
 että lähteekö veneestä johto sähkötolppaan, ja näille veneenomistajille on lasku 
 lähetetty automaattisesti.

Kesän jälkeen tulee myös syksy:
• talvissäilytyspaikka tulee varata elokuun loppuun mennessä
• syksyn siivoustalkoot pidetään maanantaina 9.9.
• erääntynet laskut tulee olla suoritettuina ennen veneiden nostoja 

Lisäksi
• sulje aina ovet ja portit lähtiessäsi kerhorakennuksesta tai ”telakalta”. 
 Kerhon avaimia ei saa luovuttaa vieraille eikä kerhorakennukseen tule päästää 
 tuntemattomia henkilöitä
• roskakatokseen saa jättää roskia vain keräilyastioihin. Niiden ollessa täynnä,
  viedään roskat muualle.

     Oikein hyvää ja kaunista purjehduskautta
     jäsenistölle toivottavat 
     SATAMATOIMISTO  sekä Juha ja Eija
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Terveiset Kreikasta

Heips kaikille ja terveiset Kreikan Mesolonghista, jonne saavuttiin Norwegianin 
suoralla lennolla Ateenaan 26.4. Kentällä oli valmiina vuokraamamme auto ja ei-
kun matkaan kohti kotisatamaamme Mesolonghia, jonne saavuimme vielä sama-
na iltapäivänä. Vene oli talvehtinut maissa hyvin ja hämähäkkejä oli vähemmän 
kuin edellisenä vuonna! Parisen viikkoa venettä kunnostettiin ja huollettiin Petrin 
toimesta, mitään huoltotöitä emme tilanneet Marinasta, koska vuonna 2013 kaikki 
meni pieleen ja siitä viisastuneina teimme tänä vuonna kaiken itse, kuten Suo-
messakin. Nyt vene on laskettu veteen ja reittisuunnitelmia mietitään. Vietämme 
täällä Joonian merellä kolmatta kautta purjehtimista harjoitellen, ei se purjehti-
minen ihan helppoa täällä ole, kun tuulet nousevat kuin tyhjästä ja laskevat yhtä 
nopeasti kuin alkoivatkin. Olenkin sanonut, että täällä tuulee liikaa tai ei sitten 
ollenkaan. Kaikenlaisia kommelluksia on toki tapahtunut, niistä voisi kirjoittaa kir-
jan ”Water Witchin seikkailut Joonian merellä”. Joka tapauksessa täällä olemme 
saaneet nauttia kiireettömästä ja stressittömästä elämästä sekä hyvästä ruuasta 
ja toki juomastakin! Suosittelen kaikille irtiottoa ja tehkää kaikkea hullua kuten me: 
ostimme käytetyn Lagoon 410 veneen Sisiliasta ja purjehdimme sen Kreikkaan 
ilman sen suurempia purjehduskokemuksia.

Toivotamme teille kaikille ihanaa purjehduskautta 2014!

Helena ja Petri sekä katamariini ”Water Witch”
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Tiistaina 27.5.2014 
luovutettiin 

kerhollamme 
pienimuotoisessa 

tilaisuudessa 
kunniakommodori 

Hannu Tulkille HVK:n 
kultainen ansiomerkki 

timantilla ja Pertti 
Kansikasta muistettiin 
hänen merkkipäivänsä 

johdosta HVK:n 
standaarilla

Kommodori Timo Wiiala ojensi 
kunniakommodorille Hannu Tulkille 
HVK:n kultaisen ansiomerkin timantilla 
sekä kunniajäsenen viirin tulevaksi 
purjehduskaudeksi.

Ryhmäkuva huomionosoitusten saajista puolisoineen (vasemmalta oikealle)
Minna Strömberg, Pertti Kansikas, Hannu Tulkki ja Taija Tulkki

Pertti Kansikkaalle 
ojennettiin HVK:n standaari.
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PSS  ry jatkaa Itämeren rantojen roskien seurantaa
Pidä Saaristo Siistinä ry:n EU-rahoitteinen, kaksivuotinen MARLIN – projekti päät-
tyi vuodenvaihteessa. Projektissa Itämeren rantojen roskaantumista tutkivat myös 
Ruotsi, Viro ja Latvia. Nyt PSS ry jatkaa rantaroskan tutkimista omin varoin, sillä 
tietoa meren roskaantumisesta tarvitaan.

Suomen, Ruotsin, Viron ja Latvian yhteisen MARLIN-projektin tulokset olivat Suo-
men kannalta hälyttäviä. Tutkimusmaista Suomen rannoilta löytyi eniten muovia, 
jopa 75 prosenttia roskamääristä oli muovia, kun koko projektin vastaava luku oli 62.

Kahden vuoden aikana tutkimussiivouksia tehtiin 9 suomalaisella rannalla kol-
mesti vuodessa. PSS ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi kertoo, että yhdistys 
päätti EU:n rahoituksen loppumisenkin jälkeen jatkaa seurantaa Suomessa omin 
varoin ilman erillisrahoitusta.

Kaksi vuotta on liian lyhyt aika rantojen roskaantumisen seurantaan. Meidän tulee 
muun muassa jatkossa selvittää, vähenevätkö roskat rannoilla siivousten jatkues-
sa, vai ajautuuko niitä jatkuvasti esimerkiksi mereltä lisää. Koska Suomen muovi-
roskan osuus oli niin suuri, haluamme erityisesti sitä lisää, Hanna Haaksi sanoo.

Projekti kulkee edelleen MARLIN –nimellä ja siivottavat rannat ovat samat, sa-
moin paikalliset siivoustiimit. Ensimmäinen tutkimussiivous on suoritettu huhti-
kuussa Paraisilla Mustfinnen rannalla.

Myös Ruotsissa ja Virossa jatketaan tutkimuksia entiseen tapaan, mutta näissä 
maissa tutkimuksiin on myönnetty valtion taholta taloudellista tukea. Suomessa-
kin ympäristöviranomaiset tulevat mahdollisesti jossain määrin käyttämään tutki-
mustuloksiamme. Esimerkiksi EU:n meristrategiadirektiivissä roskaantuminen on 
yksi ympäristön hyvän tilan kuvaajista, ja roskaantumisen ehkäisy ja tutkimus on 
kirjattu Itämeren suojelukomission vuonna 2015 valmistuvaan toimintaohjelmaan, 
Hanna Haaksi kertoo.

Lisätiedot
Hanna Haaksi
projektipäällikkö
Pidä Saaristo Siistinä ry
hanna.haaksi@pssry.fi

Onhan veneessäsi jo Roska Roope- tarra?
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LIPUTUS VENEESSÄ
Lippujen käyttö veneissä noudattaa yleensä vuosisataisia kansainvälisiä 
perinteitä.  Lippu kertoo, mistä maasta vene on ja muut viirit ja liput antavat 
lisätietoa omistajasta, hänen taidoistaan ja harrastuksistaan tai esimerkiksi 
miehistössä olevan vieraan kansallisuudesta.

Perälippua koskevat säännöt ovat osin tiukasti lailla säädeltyjä. Kaikkien maiden 
lainsäädäntö noudattaa tässä asiassa kansainvälistä merioikeusyleissopimusta. 
Myös useampien vieraiden maiden lainsäädäntö noudattaa tältä osin kansainvä-
listä merioikeuden yleissopimusta.

Suurin osa liputustavoista pohjautuu kuitenkin vuosisatojen kuluessa syntyneisiin 
tapoihin ja perinteisiin. Niiden noudattaminen ei ole pakollista, mutta kertoo kui-
tenkin veneen kipparin hallitsevan yleiset hyvät merimiestavat.

Perälippu
Suomalaisen veneen perälippuna käytetään joko Suomen kansallislippua tai ve-
neily-yhdistyksen lippua. Suomalaiseksi katsottavan veneen omistuksesta tulee 
yli 60 prosenttia olla suomalaisissa käsissä. Suomalaiseksi katsotaan myös Suo-
messa rekisteröity oikeushenkilö.

Kansallislipun sijaan voi niin Suomessa kuin ulkomailla käyttää veneseuralippua.  
Kuitenkin Itämeren ulkopuolelle mentäessä suositellaan  kansallislipun käyttöä 
seuralipun sijaan. Ainoastaan vahvistettua veneseuralippua saa käyttää.

Veneseurojen tulee pitää rekisteriä lipun käyttöön oikeutetuista veneistä ja antaa 
niille venetodistus. Vaikka omistaja olisi useamman veneseuran jäsen, voi vene 
olla rekisteröity ainoastaan yhteen seuraan.

Veneseuran lippua saa käyttää vain, kun veneessä on katsastuksen perusteella 
voimassa oleva venetodistus ja kun veneen päällikkönä tai miehistön jäsenenä 
on rekisteröintiseuran jäsen. Veneseuran lippua ei saa käyttää, jos mukana ei ole 
seuran jäsentä, vene on kaupallisessa käytössä tai viranomaisten katsastama 
kaupalliseen käyttöön, vaikka siitä ei perittäisi maksua.

Lipun paikka
Veneen perää pidetään sen arvokkaimpana paikkana, joten kansallislippua pide-
tään yleensä siellä. Kansallislipun tulee olla muita lippuja ja viirejä suurempi  ja 
se tavataan kiinnittää 10–14 astetta taaksepäin kallistettuun lipputankoon. Tämä 
toimii aina satamassa ja useimmissa veneissä myös merellä.

Merellä lipun tulee olla sellaisessa paikassa, että se ei estä perävalon näkymistä 
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tai pääse likaantumaan kaiteeseen tai  kanteen kiinnitettyihin esineisiin, kuten 
perämoottoriin tai ankkuriin ja että se ei likaannu palokaasuista.

Mikäli lippua ei voida pitää kulun aikana perän lipputangossa, voidaan se sijoittaa 
seuraavasti:
ketsissä ja joolissa mesaanimaston huipussa olevaan jatkeeseen
kahveli- tai varparikatun aluksen kahvelissa tai varpatangossa
moottoriveneen merenkulkumaston kahvelissa
moottoriveneen taaksepäin kallistetun riittävän korkean varustetangon keskelle 
kiinnitetyssä lippuliinassa.
Sen sijaan jos perämasto on keulamastoa korkeampi, kuten kuunarissa, ei sen 
huipussa saa pitää lippua. Myöskään peräharuksessa, moottoriveneen antennis-
sa tai moottoriveneen maston huipussa ei saa pitää lippua. Lisäksi lipun tulee 
aina olla puhdas ja ehjä. Kulunut lippu hävitetään arvokkaalla tavalla, esimerkiksi 
polttamalla.

Liputusajat
Kulussa olevassa veneessä pidetään perälippu nostettuna koko ajan vuorokau-
denajasta riippumatta. Kiinnitetyssä miehitetyssä veneessä (satamassa, poijussa 
tai ankkurissa) ja veneseuran maatukikohdassa lippu nostetaan kello 08.00 ja 
lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00. Juhannusyönä 
lippu pidetään nostettuna koko yön.

Markku Kuronen (2011)

Unohda 
Merirosvolippu
Veneessä ei pidetä merirosvolippua missään paikassa, sillä julmien tappajien ja 
kiduttajien pääkallotunnuksen käyttö veneessä lasten iloksi on irvokasta ja osoit-
taa erittäin huonoa merimiestapaa.  Merirosvot ryöstelevät edelleen laivoja ja ve-
neitä kaikkialla maailmassa, jopa Välimerellä ja Itämerellä

Hästön käyttö
Hästön retkisaareen rantautuvien veneiden jäsenyys osoitetaan kerhon lipulla tai 
viirillä. Veneen tulee olla yhdistykseen rekisteröity ja katsastettu.

HVK:N TOIMISTOSSA ON  MYYNNISSÄ  2 EURON HINTAAN SPV:n  LIPPU-
KOMITEAN JULKAISEMAA LIPUTUSOHJETTA VUODELTA 2012!
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 RIENTOLISTA 2014
Kesäkuu
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

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 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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HVK:n LIPPU SALKOON VAPUNPÄIVÄNÄ
Kommodori Timo Wiiala avustajinaan Juha Tynell ja Raimo Lamminen nostivat 
HVK:n lipun ja viirin salkoon koleahkossa kevätsäässä.  Paikalla oli aikaisempiin 
vuosiin verrattuna hieman pienempi mutta sitäkin innokkaampi joukko kerholaisia 
kuuntelemassa uuden kommodorin vappupuhetta. 

Lipunnoston jälkeen kerhorakennuksessa tarjottiin täytekakkua ja pipareita siman 
ja kahvin kera.

Toivotamme seuraavat uudet jäsenet 
lämpimästi tervetulleiksi venekerhoomme
Glenn Bridger  
Santeri Eskola 
Antti Hytti   
Matti Castren  
Klaus Jokinen   
Petri Hakkarainen 
Tanja Solehmainen, puolisojäsen
Sami Vaateri 
Markku Leinonen 
Anne-Marie Rigoff, puolisojäsen 
Risto Lammi 
Anna Tynell
Tommi Outinen
Jouni Häkkinen

Tytti Vaateri, puolisojäsen 
Mikko Heiskari  
Maarit Heiskari, puolisojäsen 
Kaija Bridger, puolisojäsen 
Pekka Pentinsaari 
Ville Matvejeff
Anton Palmu 
Anu Hyppönen, puolisojäsen
Eeva Eskola
Katrianna Carlson, puolisojäsen
Juhava Nina, puolisojäsen
Juhava Joakim, nuorisojäsen
Ahti Honkanen
Tuomas Routto

Sääntömäärinen kevätkokous päätti vuoden 2014 maksuista hallituksen 
esityksen mukaisesti. Hinnat löytyvät HooVeeKoo -tiedotuslehdesrä 2/2014 
sivuilta 24 - 26.

Myös toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät samasta tiedotuslehdestä 
sivuilta 44 -46.
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT 2014

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 vain tiistaisin kello 
17.30 – 19.00.

KATSASTUSILLAT
 
Virallisia katsastusiltoja on tulevana katsastuskautena kesäkuun loppuun saakka 
(torstait 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



Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry

Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

www.humallahdenvenekerho.fi

TALVISÄILYTYSPAIKKA
VARAUS 2014-2015

Jäsenen nimi

Puhelin numero Email

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen pituus  m Leveys  m

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

Nostan veneeni ensimmäisessä yhteisnostossa 27.9.2014

Nostan veneen toisessa yhteisnostossa 11.10.2014

Oma nosto, ei yhteisnostojen välillä
Nostosta on ehdottomasti sovittava 

telakkamestarin kanssa

Lasken keväällä 2015 veneeni ensimmäisessä laskussa

toisessa laskussa

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

tarvittaessa yhteisnostossa siirtämään omistajan vastuulla ja kustannuksella.

Paikkavaraus on jätettävä 31.8.2014 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla

satama@humallahdenvenekerho.fi.

Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruutettu 26.9.2014 mennessä.

Varatessani talvisäilytyspaikan sitoudun osallistumaan syksyllä ja keväällä 

siivoustalkoisiin kerhon alueella.

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

pressuun.

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

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen

selvennys


