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KOMMODORIN PUHEENVUORO

Kerhon liittäminen Helsingin kaupungin viemäriverkkoon on puhuttanut jo vuosia.
Kaikkia mahdollisuuksia on tarkasti tutkittu. Asian etenemisen esteenä ovat ol-
leet, kuinkas muuten, paitsi tekniset, ennen kaikkea taloudelliset seikat. Onhan 
se erikoista, kun ei kantakaupungin alueella sijaitsevalla kiinteistöllä ole liittymää 
viemäriverkostoon. Sijoituksella tulevaisuuteen on tietysti hintansa. Olisi kuitenkin 
selvä parannus sataman viihtyvyyteen, jos jäsenillä on mahdollisuus käydä vaik-
kapa suihkussa.Hanketta edistetään pontevasti neuvotteluilla kaupungin johdon 
kanssa. On syytä olla toiveikas, ratkaisu löytyy. Erinomainen taloudellinen tilan-
teemme antaa meille pelivaraa.

Malmin perinteikäs lentokenttä otetaan asuntorakentamiseen. Tämä tarkoittaa, 
että kentällä olevat ilmailuharrastus- ja koulutustoiminnot saavat lähteä. Edellisille 
lähimmät korvaavat kentät löytyvät Nummelasta tai Hyvinkäältä, jos sieltäkään. 
Asiassa jonkin verran mukana olleena totean vain, että asioilla on puolensa. Ke-
hittyvällä yhteiskunnalla on tarpeensa, sitä ei voi kiistää. Surullista on se, että 
sadat ilmailun harrastajat joutuvat käytännössä luopumaan heille rakkaasta har-
rastuksesta. Aasinsilta veneilyyn kiteytyy kysymykseen: harrastaisitko sinä venei-
lyä nykymuodossaan, jos kotisatama olisi vaikkapa Ruotsinpyhtäällä tai Bromar-
vissa?

Kerhon saaren käyttöaste on hyvä. Saaressa käymisen mahdollisuus ei kuiten-
kaan tavoita kaikkia kerholaisia, varsinkaan jos haluaisi yöpyä saaressa. Mones-
sa veneessä ei ole lainkaan tai on niukat yöpymistilat. Telttailukaan ei näyttäydy 
kovin houkuttelevana vaihtoehtona. Kerho hankkii saareen yksi tai kaksi yksinker-
taista yöpymismökkiä, joihin retkeilevät jäsenet voivat varata petipaikan itselleen, 
perheenjäsenilleen tai vierailleen, huokeaan kertahintaan tietysti. Yhä useammal-
la tulee siten olemaan tilaisuus päästä nauttimaan saariluonnosta.

Auvoisaa syksyä

  Timo Wiiala

  kommodori
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Hallituksen kokoonpano kaudella 2014
1. Kommodori Timo Wiiala

Jäsenet, joista neljä on erovuorossa:
2. Pekka Lieppinen
3. René Ollberg
4. Mikko Palmu – eronnut kesken kauden 7.6.2014
5. Henrik Westerholm – eronnut kesken kauden 29.4.2014

Jäsenet, jotka valittu vuosiksi 2014 – 2015 
6. Paula Laasonen – ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2014, 
 joten hänen tilalleen tarvitaan uusi jäsen vuodeksi 
7. Seppo Mäkinen - ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.12.2014, 
 joten hänen tilalleen tarvitaan uusi jäsen vuodeksi.
8. Markku Riekkinen – eronnut kesken kauden 30.4.2014, 
 joten hänen tilalleen tarvitaan uusi jäsen vuodeksi 
9. Juha Tynell – eronnut kesken kauden 19.9.2014, 
 joten hänen tilalleen tarvitaan uusi jäsen vuodeksi

Hallituksen esitys jäsenmaksuista vuonna 2015
Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2015:

varsinaisen jäsenen liittymismaksu 800 €
ainaisjäsenen liittymismaksu 1 500 €, 
jonka jälkeen ei ole vuosittaista jäsenmaksua
jäsenmaksu 80 €
puolisojäsenmaksu 80 € 
nuorisojäsenmaksu 20 €
kannatusjäsenmaksu 200 €

Mikäli yhdistyksen ainaisjäsenet haluavat vuonna 2015 maksaa ainaisjäsenen 
kannatusmaksua kattaakseen jäsenyyksistään aiheutuvia kuluja (esim. kerholehti 
ja sen postitus, rekisterien ylläpito, SPV) voidaan se maksaa suoraan yhdistyksen 
Nordea Pankissa olevalle tilille FI40 2185 1800 1445 20 – ja viitteeksi kannatusjä-
senmaksu (erillistä laskua ei tule ja maksun suuruus on jokaisen omassa harkin-
nassa). Kerho arvostaa vapaaehtoista tukeanne.

Muut maksut jäävät sääntöjen mukaisesti uuden hallituksen valmisteltaviksi ja ke-
väällä 2015 pidettävässä yhdistyskokouksessa päätettäviksi.

Jäsenmaksulaskut vuodelle 2015 lähetetään jo joulukuussa. Jäsenkausi on ka-
lenterivuosi, joten vuosimaksu erääntyy 1.1.2015.
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KOKOUSKUTSU
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika  Tiistai 25.11.2014 klo 19:00 

Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

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

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
7. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies vuodelle 2015
9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2015:
 - varsinaisen jäsenen, puolisojäsenen ja nuorisojäsenen liittymismaksut 
 ja ainaisjäsenmaksu 
 - varsinaisen jäsenen jäsenmaksu
 - puolisojäsenmaksu
 - nuorisojäsenmaksu
 - kannatusjäsenmaksu
10. Päätetään niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 
 yhdistyksen sääntöjen 11 pykälän perusteella asettamaan
11. Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoituspaikoista (§ 15) 
12. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkiosta 
 ja korvauksista vuonna 2015
13. Keskustellaan: 
	 −	Sääntömuutostarpeesta
 o hallituksen varajäsenistä
 o puolisojäsenen oikeudesta tulla valituksi hallitukseen
 o luonnollisen henkilön kannattajajäsenyydestä
 o tulevan vuoden budjetin käsittelystä 
	 −	Toimihenkilön	palkkaamisesta
	 −	Yöpymismökkien	hankkimisesta	saareen

14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista ja valitsemaan jäsenet seuraavalle 
kaudelle yhdistyksen hallitukseen!

Kahvitarjoilu



6 HooVeeKoo 4 • 2014

•	 kaikissa HVK:n talvisäilytysalueilla olevissa veneissä (tai venepukeissa) 
tulee olla veneen omistajan nimi ja puhelinnumero –  tiedot vaikkapa 
minigrip –pussiin ja narulla kiinni, jollei muuta ole käsillä 

•	 muista  käydä katsomassa venettäsi talven aikana – varsinkin runsaiden 
lumisateiden tai tuulisten päivien jälkeen – ja samalla voit vilkaista 
naapurinkin venettä

•	 poista talven ajaksi patteri palovaroittimesta (myös muista vempaimista)
•	 kaikissa telakalla tehtävissä kunnostustöissä tulee noudattaa varovaisuutta, 

erityisesti tulipalovaara huomioiden.  
•	 lämmittimiä saa käyttää vain omistajan ollessa veneellä
•	 mikäli hallussasi on vielä laiturisähköavain, jota et tarvitse ja se on vielä 

palauttamatta, satamatoimisto toivoo, että avain palautettaisiin viimeistään 
ennen seuraavan veneilykauden alkua.  Tämä lähinnä koskee sellaisia 
jäseniä, jotka ovat veneensä myyneet ja joilla ei ole tarvetta laituripaikkaan 
vuonna 2015, joten turhaan ei saa tuota laiturisähköavaimen laskua. 
Avaimen voi myös palauttaa kirjekuoressa vaikkapa satamatoimiston 
postilaatikkoon, muista kuitenkin laittaa kirjekuoreen myös nimesi. 

     Ja mikä tärkeintä
•	 mikäli haluat veneellesi laituripaikan kesäksi 2015, täytä 

laituripaikkahakemus ja toimita se satamatoimistoon ennen 15.2.2015 
(hakemus löytyy sekä www-sivulta että myös tämän lehden takakannesta)

      Laituripaikkahakemuksessa tulee myös ehdottomasti olla sähköpostiosoite  
      (mikäli sellainen on).

•	 laituripaikan saamisen edellytys on, että kaikki erääntyneet laskut on 
maksettu ennen kuin vene tuodaan laituriin

•	 ilmoitathan heti satamatoimistoon jos/kun olet joko veneesi vaihtanut tai sen 
myynyt - näin pysyvät venerekisterit ajan tasalla

  Ja edelleen muistutus
•	 kerhossa on edelleen jäseniä, joilta on jäänyt erilaisia maksuja rästiin – 

sääntöjen mukaan jäsen voidaan katsoa eronneeksi mikäli jäsenmaksu 
on maksamatta 31.12. (yhdistyksen sääntöjen § 8).  Ja jos jäsen syystä 
tai toisesta haluaa erota kerhon jäsenyydestä, olisi se hyvä tehdä ennen 
vuoden vaihdetta eikä vasta sitten kun jäsenmaksulasku tulee! 

Satamatoimisto
Henrik Westerholm, Juha Tynell ja Eija Aronniemi
satama@humallahdenvenekerho.fi

SATAMATOIMISTO TIEDOTTAA
Sekä satamakapteeni että satamasihteeri kiittävät kaikkia kerholaisia 
monivuotisesta yhteistyöstä. On ollut ilo palvella jäsenistöä, mutta nyt on tullut 
aika antaa tilaa nuoremmille ja siirtyä hyvin ansaitulle ”eläkkeelle” – sellaistakin 
voi tehdä yhdistystoiminnassa. Toki tarvittaessa meihin voi aina olla yhteydessä, 
meillähän satamatoimistossa ollut se periaate, että aina pyritään auttamaan. 
Välitämme sitten vain viestit eteenpäin niitä tulevaisuudessa hoitaville henkilöille.

Lisäksi toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ja etenkin 
hyvää tulevaa purjehduskautta

   Juha Tynell     Eija Aronniemi
   satamakapteeni    satamasihteeri
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Satamatoimisto kiittää
Sekä satamakapteeni että satamasihteeri kiittävät kaikkia kerholaisia 
monivuotisesta yhteistyöstä. On ollut ilo palvella jäsenistöä, mutta nyt on tullut 
aika antaa tilaa nuoremmille ja siirtyä hyvin ansaitulle ”eläkkeelle” – sellaistakin 
voi tehdä yhdistystoiminnassa. Toki tarvittaessa meihin voi aina olla yhteydessä, 
meillähän satamatoimistossa ollut se periaate, että aina pyritään auttamaan. 
Välitämme sitten vain viestit eteenpäin niitä tulevaisuudessa hoitaville henkilöille.

Lisäksi toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta ja etenkin 
hyvää tulevaa purjehduskautta

   Juha Tynell     Eija Aronniemi
   satamakapteeni    satamasihteeri

PALVELUKSEEN HALUTAAN
Kerho on toteuttanut mittavia uudistuksia talouden, tiedotuksen, hallinnon ja 
itc-suunnittelun alalla. Kehitystyö jatkuu, ja työ tarvitsee tekijänsä. 

Haemme palvelukseemme osa-aikaista, osavuotista 

TOIMISTOVASTAAVAA

huolehtimaan kerhon perustoiminnoista ja osallistumaan mm. tietojärjes-
telmien kehitykseen. Työ on maanläheistä yhdistystoimintaa jäsenistön ja 
kerhon hallinnon parissa. Toimenkuva kattaa lähes kaiken mahdollisen, mitä 
venekerhon toimintaan liittyy. 

Tehtävä sopii henkilölle, joka koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta sopii 
itsenäiseen, palveluhenkiseen ja tulokselliseen työskentelyyn veneilijöiden 
parissa.

Palkkaus muodostuu yhdessä määriteltävän toimenkuvan ja työmäärän 
mukaan.

Yhteydenotot	kommodori@humallahdenvenekerho.fi
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Tapahtumat

Siivoustalkoot toukokuun lopulla

Veneiden kunnostus lienee ollut vielä monella kesken sillä 24.5. pidettyihin saaren 
siivoustalkoisiin ei monta venekuntaa saapunut. Suurin urakka tänäkin keväänä 
oli puiden rahtaaminen pikkuveneillä mantereen puolelta saareen. Puut jaettiin 
molempien grillisaarten ja saunan rantaan, mistä ne vielä piti kantaa pinnoihin. 
Siinä moni nainenkin oli mukana kasvattamassa käsivoimia. Grillit ja tupa siivottiin 
sillä joukolla, joka ei puutalkoisiin osallistunut. Ennen talkoita oli jo saaressa käy-
nyt monta venekuntaa, joten saunatilat olivat hyvässä kunnossa.  Kaikki tunsivat 
tehneensä ”miehen työn” ja talkootarjoamiset maistuivat talkooväelle. Tarjoilu sai 
kiitosta monipuolisuudellaan ja riittoisuudellaan. Päivä oli lämmin ja talkoojuomia 
kului jo talkoiden edetessä. Tehty työ palkitsi tekijänsä hyvällä mielellä ja olihan 
saaressa taas puita kesän kuluessa poltettavaksi.

Juhannus

Sää ei suosinut Juhannuksen viettäjiä. Veneilijä on kuitenkin valmis kaikenlai-
seen säähän, joten Juhannusta tultiin viettämään perinteisesti koleasta säästä 

Hästön kesä 2014

Verkonselvittelyä



9HooVeeKoo 4 • 2014

huolimatta. Aatolle oli laadittu työjärjestys ja kaikki, mitä oli suunniteltu, saatiin 
vietyä läpi. Aamupäivällä kerättiin kokkotarpeita alueelta ja siihen osallistuivat lä-
hes kaikki venekunnat (paikalla n 30) ja mukavan näköinen oli jono mikä eteni 
kohti kokkopaikkaa: jokaisella oli jonkunlainen puu, risuja tai muita karahkoita syli 
täynnä. Kokko paisui niin suureksi, että lienee ollut saariston komeimpia. Myös 
perinteitä kunnioittaen ”emännät” tekivät kaksi ämpärillistä lettutaikinaa – talkoilla 
paistettiin, niinpä aaton odotetut lettukestit alkoivat kahden jälkeen. Lapset, joita 
olikin upea rivistö, saivat ensimmäiset lettunsa ja sitten pääsivät aikuiset kesteihin 
mukaan. Lettuja riitti kaikille halukkaalla hillolla, sokerilla tai ilman. Massut olivat 
täynnä ja se lämmitti koleasta säästä huolimatta.  

Tietysti juhannussaunat vetivät veneilijöitä uusittuun saunaan. Viimeiset viimeis-
telytyöt tehtiin juuri ennen ensimmäisiä saunojia. Kiuas sai kaiteet ympärilleen. 
Veden kulutus oli niin kovaa, että makea vesi kaivosta loppui, mutta merivettä 
saatiin lisäksi. Kaivo ei vain pystynyt tuottamaan niin suurelle joukolle pesuvettä. 
Juhannuksen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmaa veden kanssa. Ruskeaahan 
vesi perinteisesti on, mutta puhtaita saunojia sieltä näyttää tulevan. 

Lippukalliolla oli lyhyt lippuseremonia - kommodori Timo Wiiala ja saaren isäntä 
René Ollberg vaihtoivat juhlallisesti viirin sinivalkoiseen kerhon lippuun ja Seppo 
Mäkisen johdolla jopa laulettiin.

Ja kokko, se oli komea ja se sytytettiin hyvissä ajoin kahdeksan jälkeen, niin että 
lapsetkin saattoivat olla mukana. Ja olihan se tosi mahtava. Osa porukasta saapui 
”kokkokalliolle” ja osa katseli upeaa kokkoa omista veneistään. Lauluakin kalliolla 
viriteltiin, mutta sanojen puutteessa tahtoivat laulut muuttua lallatukseksi.  Ensi 
vuonna pitää muistaa ottaa lauluvihkot mukaan kokolle, siellä ihan oikeasti halu-
taan laulaa suomalaisia viisuja. 

Nyyttikestit

Perinteiseen tapaan syyskuun lopulla 20.9 pidettiin nyyttikestit, jolloin venekunnat 
toivat yhteiseen tarjoilupöytään veneidensä kätköistä syötävää: herkkuja oli vaik-
ka minkälaisia, oli suolaista ja makeaa, upeita piirakoita ja salaatteja sekä tietysti 
lihapullia ja nakkeja. Ja lopuksi kerho tarjosi kahvit. Aina joillekin nyyttikestit ovat 
kesän viimeinen saarireissu ja siihen on mukava lopettaa, sillä seuraavana lau-
antaina olisi jo veneiden ensimmäinen yhteisnosto. Tähän aikaan syksystä pää-
see nauttimaan iltojen pimenemisestä. Hyvä lamppu on poikaa saaren kallioilla ja 
poluilla. Sään puolesta upea syyskesän viikonloppu toi saareen 23 venekuntaa

Lohisoppapäivä

Saaren viimeinen ”virallinen” tapahtuma on lohisoppapäivä lauantaina 11.10. Sil-
loin ovat meneillään kalaviikot, jotka aikaisemmin olivat miesten yksinoikeus, mut-
ta kyllä siellä nykyään nähdään tasa-arvon nimissä myös naisia.  Mikäli Ahti suo 
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antejaan, soppa keitetään kalastajien saaliista. Viime vuosina lähin ”apaja” on to-
sin ollut Kirkkonummen Prisman kalatiski! Samoin lienee laita tänä vuonna.  Sop-
pa keitetään jo päivällä, sillä illat ovat jo tähän aikaan syksystä pimeitä ja koleita 
ja kalliot kosteita. Keittäjät ovat ”ammattilaisia”, joten laatu on taattu. Aina sopalle 
riittää myös muitakin kuin kalastajia. Viimeinen yhteisnosto siirrettiin seuraavaan 
viikonloppuun juuri tästä syystä. Silloin voivat vielä kakkosnostoon tulevat venei-
lijät nauttia lohisoppa-viikonpusta. Saari ei tyhjene vielä tämän jälkeenkään, vaan 
siellä on miehitystä säästä riippuen lähelle loppuvuotta.



11HooVeeKoo 4 • 2014

Saaren työt ja hankinnat

Sauna kunnostettiin juhannukseksi. Löylyhuoneen seinät käsiteltiin ja lauteet uu-
sittiin sekä kaide kiukaan ympärillä. Pesuhuoneen seinät ja katto paneloitiin. Uu-
sittiin ”vatipöytä” sekä laitettiin uusille vadeille kulmateline. Lisäksi hankittiin pari 
penkkiä pesuhuoneeseen. Sauna on saanut ihan uuden ilmeen ja sinne on kiva 
mennä. Pesutila on ahdas, mutta sovitellaan. Lisäksi pesuhuone sai uuden ikku-
nan ja ikkuna uusitaan myös saunan puolelle. Remonttia johti saaren isäntä René 
Ollberg apulaisinaan saaren vakioporukka.

Muutakin tehtiin talkoilla:

- tuvan ja saunan matot tuli pestyä kalastajien iloksi asennetulla paine-
pesurilla. Varastoja on siivoiltu ja kaikkea saareen kuulumatonta roskaa 
viety pois

- molemmille grilleille hankittiin uudet kaasuliedet, jolloin isokin porukka 
pystyy yhtä aikaa valmistamaan aterioita

- uuden grillin vuotavaa kattoa huuvan yläpuolelta paikattiin

- eteläpuolelle uuden ponttonilaiturin eteen asennettiin kaksi poijua

- venekerhon Terhi -soutuveneeseen hankittiin uudet airot ja hankaimet

Kaikki tälle kesälle ajatellut työt eivät toteutuneet, kuten mökin päädyn uusi ovi ja 
ikkuna. Saunan ikkunan asennus jäänee myös ensi kesään. Yhden jäsenen aja-
tuksesta levinnyt ”mökkikuume” toteutettaneen (hallitus valmistelee asiaa) myös 
ensi keväänä. Tarkoitus on hankkia saareen pari ”mökkiä” jotka toimisivat teltan 
sijaan.  

Muuta 

Viime kesän säistä voisi mainita sen, että kylmän kesäkuun jälkeen saaren kesä 
oli upea. Usein itäsuunnasta tulevat tuulet ilmeisesti vaikuttivat siihen, että sinile-
vää ei esiintynyt juuri ollenkaan saaren tietämissä. Siitä johtuen uimavedet olivat 
mitä mahtavimmat koko kesän. 

Paljon saaressa tänä kesänä olleena voin sanoa, että oli todella mukavaa, kun ei 
koskaan voi tietää, mikä vene tulee ja milloin. Saaressa oli viikollakin loma-aikana 
paljon veneitä. Venekerholaisten hieno tapa on aina pyrkiä ottamaan vastaan uusi 
rantautuja. Iloista oli sekin, että moni uusi veneilijä uskaltautui ensi kertaa saa-
reen. Toivottavasti ihan jokainen sai tunteen siitä, että oli tervetullut. Hästö on 
meidän kaikkien ”oma saari”.  Mitä se tarkoittaa?  Se toivottavasti tarkoittaa sitä, 
että kaikki siellä on meidän omaamme ja meidän tulee huolehtia siitä samoin, 
kuin omastamme huolehdimme. Siellä ei ole ketään jolle saaren hoito kuuluisi 
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yksinään. Saaritoimikunta on, joka päättää töistä ja hankinnoista hallituksen siu-
natessa asiat. Me jokainen voimme kuitenkin omalta osaltamme huolehtia siitä, 
että omaisuutemme pysyy kunnossa ja siistinä. Mitä siellä sitten voi tehdä muuta 
kuin oleilla ja nauttia? Jos haluaa voi aina pumpata vettä saunan astioihin, harjata 
huussin matot, imuroida mökki ja tuulettaa matot, siivota grillit ja lakaista terassit, 
sahata ja pilkkoa puut (kolmessa paikassa) ja toimia kuten omalla mökillä toimisimme.

Suurta huvia on vain istuskella ja turista muiden veneilijöiden kanssa. Siinä tulee 
maailmaakin parannetuksi. Tänä kesänä mölkky-peli nousi taas unohduksista ja 
kiivaan kisan äänet kaikuivat saaressa. Laivaakin lastattiin joskus tunti tolkulla ja 
kivaa oli. Iltaa istuttiin grilleillä maukkaiden illallisten valmistuessa monilla keitto-
pisteillä. Kerho on satsannut grillien varustuksiin ja molemmilla grilleillä on todella 
hyvä laittaa vaikka millaista gourmet-ruokaa.

Kalastus saaressa on oma lukunsa. ”Kalastuskunnat” ovat viime vuosina lisäänty-
neet. Meillä on hyvät ja isot kalavedet saaren ympärillä. Illalla alkaa veneiden jono 
lipua kohti kalavesiä ja aamulla” tarkastetaan ” kaikkien saaliit. Ahti suo antejaan 
niin kuin sille sopii. Ei tosin ollut kovin mieluinen kalansaalis se, jossa verkoissa oli 
150 lahnaa, mutta sellainenkin piti vetää verkoilla ylös. Lokitkaan eivät jaksaneet 
enää lopulta syödä kaloilta kuin silmät. Voi mikä ilo, kun verkoista löytyi siikaa, 
kuhaa tai ahventa. Kalastus on varsinainen huvi koko saaren väelle, vaikka ei itse 
kalastaisikaan. Sieni- ja marjametsään vievät toisten askeleet ja aina sieltä jotain 
saa. 

Hyttysiä ei saaressa ollut tänäkään kesänä ennen kuin vasta ihan syksyllä vähän. 
Hirvikärpäset sen sijaan valloittivat tienoot, varsinkin huussimäellä. Hirviä ja peu-
roja liikkuu saaressa. Punkeista oli vähän havaintoja samoin kyistä. Minkkejä sen 
sijaan jahdattiin aallonmurtajalla. 

Hästö on helmi Porkkalan – näin voidaan todella sanoa. Meidän saaremme.

Rauni Liikanen Hästön lohisoppaa jonotettiin 11.10.
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Saunan pesuhuone sai uuden ilmeen juuri ennen juhannusta.

Saunan terassi.
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HÄSTÖN NELJÄ VUODENAIKAA

Saaren kesä ja juhannus.

Kevät saapuu saareen.
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Elokuun illat pimenevät.

Hästö lumen peitossa
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Slussen on jokaiselle Tukholman-kävijälle tuttu. Mutta vain veneilijä tietää, että 
sluss tarkoittaa oikeastaan sulkua ja kuuluisan eritasoliittymän alla on Karl Johan-
slussen, joka erottaa toisistaan meren ja järven, Saltsjön ja Mälarenin. Korkeus-
ero suolaisen ja makean veden välillä on kymmenkunta senttiä. Sulku on tarkoi-
tettu veneille, joiden korkeus on korkeintaan 3,8 metriä.

Tukholma ei ollut kuitenkaan varsinainen matkakohteemme vaan Örebron kau-
punki keski-Ruotsissa. Örebro sijaitsee Hjälmarenin länsipäässä suunnilleen Tuk-
holman ja Göteborgin puolivälissä. Maanteitse sinne on matkaa Tukholmasta noin 
160 km. Olimme joskus vitsailleet Örebrossa asuvien sukulaisten kanssa, että 
tulemme jonain päivänä omalla veneellä käymään kahvilla. Niin tapahtui. 

Aivan alkuperäinen suunnitelma oli ollut lähteä Göta kanaalille mutta hylkäsimme 
sen. Syitä oli lähinnä kolme: Göta-kanaalin hinta (lähes 1 000 euroa) ei ollut suh-
teessa käytettävissä olevaan aikaan ja ne sukulaiset siellä Örebrossa. 

Reitti Örebrohon vesiteitse kuulostaa helpolta: ensin Tukholmaan, sieltä Mäla-
renin läpi Kungsöriin, sitten Arboga-jokea pitkin Hjälmaren-kanavalle ja lopulta 
Hjälmarenin läpi Örebrohon. Mutta ihan noin yksinkertaista se ei ole. Matkan var-
rella on kaikkiaan 11 sulkua sekä lukuisia maantie- ja rautatiesiltoja, jotka avataan 
tiukan aikataulun mukaan, kenties vain kaksi kertaa päivässä. 

Tukholmaan, Hjälmaren-kanavan kautta 
Örebrohon ja takaisin
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Hitaasti kiiruhtaen

Hitaallakin veneellä pääsee minne tahansa, kunhan vain varaa aikaa ja jaksaa 
ajaa. Ensimmäisenä iltana ajoimme Tammisaaren tienoille. Sieltä jatkoimme seu-
raavana päivänä Kasnäsiin, josta lähdimme liikkeelle aamulla aikaisin ja yhdellä 
legillä Maarianhaminaan, jonne saavuimme juhannussunnuntaina. Ajoaikaa kol-
men päivän aikana Helsingistä Maarianhaminaan kertyi yhteensä 27,5 tuntia ja 
matkaa noin 220 mailia. Aika hyvin uppoamarunkoisella veneellä, joka kulkee 15 
km tunnissa!

Pitkistä ajopäivistä huolimatta tylsää ei ehtinyt tulla, sää oli sen verran mielenkiin-
toinen. Hyvässä muistissa veneilijöillä on varmasti kesäkuun kylmyys ja tuulisuus. 
Aallokko oli sen mukaista ja jouduimme luopumaan "hyvän sään "-suunnitelmis-
tamme sekä miettimään veneen suorituskykyyn sopivammat reitit. Hangon länti-
sellä aalto tuli suoraan edestä peittäen näkyvyyden. Gullkronan selän sivuaallot 
olivat yllättävän tuimia mutta muutamaa tuntia myöhemmin Kihdillä oli oikein mu-
kavaa menoa, sillä tuulta tai aaltoa oli tuskin nimeksikään. Maarianhaminassa 
kuulimme, että samana päivänä eteläisen reitin valinneet olivat joutuneet taistele-
maan sekä tuulta että rakeita vastaan. 

Maarianhaminassa tapasimme Marinereiden kaksi venekuntaa. Olimme sopineet 
jo aiemmin, että ylitämme Ahvenanmeren yhdessä. Säät eivät kuitenkaan suo-
sineet, sillä Selkämereltä puhalsi joka päivä 13-14 m/s. Tarkkailussa olivat sekä 
Suomen että Ruotsin (www.smhi.se) ilmatieteen laitosten sääennusteet. Jou-
duimme odottamaan otollista ajankohtaa neljä päivää. Koko tuon ajan Maarianha-
minan itäsatama oli hiljainen. Naisten puolella sai saunoa yksinään ja ravintolassa 
olimme ainoat asiakkaat. Paluumatkalla pysähdyimme uudestaan Maarianhami-
nassa. Silloin oli sää jo muuttunut aurinkoiseksi ja satama elävöitynyt. Ja tottahan 
toki hooveekoolaisiin törmättiin!

Kun tuuli oli vihdoin tyyntymässä, kolme venekuntaamme lähti liikkeelle. Suun-
naksi otettiin 221 astetta. Vanhaa maininkia oli vielä jäljellä eikä rullaava ajo kohti 
Remmargrundetia tuntunut aluksi kovin kivalta, mutta kuoppiin ja säännöllisiin si-
vupotkuihin tottui. Tukholman itäinen saaristo on Maarianhaminasta katsoen yllät-
tävän lähellä, matka kesti vain kolme tuntia. Ja kun on päässyt Tukholman itäsaa-
ristoon, voi rauhoittua tuulen ja aallokon suhteen, sillä saaristo on hyvin suojaisaa 
eikä huonokaan sää välttämättä haittaa matkantekoa. Tukholma-Maarianhamina 
välimatka on noin 90 mailia ja 10 tuntia meiltä siihen meni. Isoja matkustajalaivoja 
vilahtaa ohitse tuon tuosta, sillä ne käyttävät samoja kapeita reittejä kuin huvive-
neetkin. 

Ruotsalaisia veneilytapoja

Veneily Ruotsissa ei olennaisesti poikkea Suomesta. Eroja tietenkin on. Vieras-
venesataman kiinnitystavat kannattaa tarkistaa etukäteen. Suomessa tavallinen 
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poijukiinnitys ei olekaan niin tavanomainen Ruotsissa. Naapurimassa käytettään 
usein ns. laituriköysikiinnitystä, ruotsiksi 'mooring linor' ja englanniksi 'mooring 
lines'. Tarkoittaa käytännössä, että vene ajetaan ensin laituriin ja etuköydet kiin-
nitetään. Laiturille tulee vedestä likainen ja limainen köysi, joka on toisesta pääs-
tään kiinni pohjassa kulkevassa vaijerissa. Köydestä otetaan kiinni ja sidotaan 
veneen perään esimerkiksi knaapiin. Kiinnitystapa on helppo, kun sen ensin oi-
kein oivaltaa. Jos ei oivalla, niin saattaa luulla, että satamassa on ankkurikiinnitys. 
Pienissä satamissa hiljaiseen aikaan voi mainiosti kiinnittyä kyljittäin. 

Suomen rannikosta poiketen Ruotsin rannikolla on kiviä huomattavasti vähem-
män. Ja Mälarenilta kiviä saa etsimällä etsiä, Hjälmarenilla niitä oli paikka pai-
koin, mutta silloin väylä oli erinomaisen hyvin merkitty. Kivettömyys tarkoittaa, 
että merimerkkejä ja merkittyjä väyliä on sekä saaristossa että järvillä vähän, eivät 
ole tarpeen. Kaiken kaikkiaan veneily Ruotsin vesillä tuntuu jopa turvallisemmalta 
kuin Suomemme rannoilla ja uppo-outoonkin paikkaan uskaltaa ankkuroitua lou-
nastaukoa varten.

Ruotsin vierasvenesatamista löytyy helposti tietoa esimerkiksi netistä http://www.
svenskagasthamnar.se ja painettuja kirjasiakin on ostettavana. Palvelutaso on 
niissä vähintäänkin kohtuullinen. Sauna on kokemuksemme mukaan harvinainen 
ja suihkuja on vähän. Esimerkiksi Tukholman suuressa Navishamnenin vieras-
venesatamassa oli 4 suihkua, vaikka vierasvenepaikkoja ilmoitetaan olevan 150. 
Satamien hintataso on suunnilleen sama kuin Suomessakin. Halvinta yöpyminen 
oli varsinaisessa kohteessamme Örebrossa, jossa meiltä ei peritty äyriäkään, 
vaikka vietimme siellä kaikkiaan neljä yötä. Kaikissa pysähdyspaikoissa saimme 
osaksemme ystävällistä palvelua. Örebrossa jopa huoltoasema avattiin vain mei-
tä varten. Suomalaisia veneitä oli erittäin paljon Tukholmassa, Mälarenilla niitä ei 
enää näkynyt. 

Hjälmaren- kanavan historian havinaa

Suomessa on Saimaan kanava ja Suur-Saimaan kanavat ja sulut, Ruotsissa on 
kanavamatkailusta kiinnostuneelle valinnanvaraa. Tunnetuin on Göta-kanava, 
joka onkin Ruotsin suosituimpia turistikohteita. Se muodostaa kokonaisen ka-
navaverkoston. Götä-kanavaa pitkin voi matkata Vänern-järvelle, josta edelleen 
Trollhätte-kanavan kautta Göteborgiin ja Kattegattiin. Vaihtoehtoisesti voi valita 
Kinda-kanavan ja mennä Linköpingiin. 

Hjälmaren-kanava on Ruotsin vanhin edelleen käytössä oleva kanava. Se on ra-
kennettu historian aikana useammankin kerran ja linjauksia on muutettu. Alkupe-
räinen kanava valmistui ja vihittiin käyttöön täsmälleen 375 vuotta sitten, vuonna 
1639. Nykyinen kanavalinjaus on peräisin vuosilta 1819-1829. Kanava on kaik-
kiaan 13,7 km pitkä ja siinä on 9 sulkua. Korkeusero Mälarenin ja Hjälmarenin 
välillä on kaikkiaan 22 metriä. 
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Syyt kanavan rakentamiseen olivat tuotannolliset, taloudelliset ja kaupalliset. Ni-
mittäin Bergslagenin ruukkien tuottaman raudan kuljetus Tukholmaan. Lisäksi ka-
navalla kuljetettiin viljaa ja puutavaraa pääkaupungin tarpeisiin. Ja vastaavasti 
Tukholmassa laivoihin lastattiin elintarvikkeita ja muuta tavaraa toiseen suuntaan 
kuljetettavaksi.

Hjälmaren-kanava nykyisin

Tavaraliikenne Hjälmaren-kanavalla loppui 1970-luvulla. Nykyisin kanava on ko-
konaan huviveneilyn käytössä. Mutta ihan helppoa kanavalle pääsy ei ole eikä se 
ole samanlaisessa suosiossa kuin Göta-kanava. Menomatkalla meidän kanssam-
me sulutuksissa oli vain yksi 7-metrinen höyrylaiva. Ja palatessa kolme venettä. 
Sulutus Hjälmaren-kanavalla tapahtuu käsin ja suluttajat seuraavat koko kanava-
matkan ajan veneitä. Kanavan läpi voi mennä yhtä soittoa mutta yöpyminen tai 
lyhyempi pysähdys lounastauolle on mahdollista esimerkiksi Hjälmaren Dockalla.

Me matkasimme ensin Tukholmasta Mälarenia pitkin Kungsöriin, jonne rantau-
duimme lampaiden määkiessä. Ne lopettivat, kun olimme saaneet veneen kiinni-
tetyksi. Aamulla oli aikainen herätys, sillä kanavan sulutus alkoi jo 8.30. Sulutuksia 
on kahdesti päivässä kesäaikaan, aamulla ja iltapäivällä. Mutta ennen kuin pää-
see kanavan alkuun ja ensimmäiselle sululle, on ajettava ylös Arboga-jokea. Joen 
ylitse menevät maantie- ja rautatiesillat avataan aamulla ensimmäisen kerran klo 
6.55. Ensimmäiselle sululle on Kungsöristä noin tunnin matka ja se ajetaan läpi 
idyllisen peltomaiseman: maataloja, hevosia, lehmiä ja lampaita. 
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Sattuman oikusta olimme valinneet Hjälmaren-kanavan läpi matkaamiseksi päi-
vän, jolloin siellä vietettiin kanavan 375-vuotisjuhlallisuuksia. Juhlallisuuksiin saa-
punut satapäinen yleisö ihmetteli suomalaista venettä. Sulutuksia odotellessa 
saimme vastailla jatkuvasti kysymyksiin, mistä tulemme ja mitä teemme siellä. 
HVK:n lippua kummasteltiin ja arveltiin sen olevan Ahvenanmaan lippu. Ja tieten-
kin meitä kuvattiin. Tunsimme itsemme todelliseksi turistinähtävyydeksi. 

Ajomatka läpi kanavan vei viitisen tuntia. Kun vihdoin saavuimme Hjälmarenille, 
tuuli oli noussut ja sade alkanut. Ruotsin järvistä Hjälmaren on matalin, mata-
limmillaan se on vain 1,5 metriä. Syy mataluuteen on, että Hjälmarenin pintaa 
laskettiin tarkoituksellisesti 1800-luvun lopulla, jotta saatiin lisää viljelysmaata. Ja 
samasta syystä Hjälmarenin ja Örebron vierasvenesataman välissä on vielä yksi 
sulku. Livahdimme Örebron sulkua edeltävien siltojen alta ja saavuimme sululle 
rankkasateessa. Läpimärkinä onnistuimme yllättämään sulkuvahdin katsomas-
ta jalkapallo-ottelua. Hän ei ollut uskonut kenenkään tulevan sellaisessa säässä 
sinä iltana enää sululle ja oli siksi asettautunut mukavasti. Me pääsimme kuin 
pääsimmekin rantautumaan Örebron keskustan rauhalliseen vierassatamaan. 

Opittua

- jos pääsee veneellään Maarianhaminaan, pääsee Ahvenanmeren yli Ruotsiin, 
joka avaa aivan uudenlaisen veneilymaailman saaristoon ja kanaville

- Ahvenanmeri on yllättävän lyhyt, mutta aallokkoa ja tuulta sekä eteläisellä Itäme-
rellä että Selkämerellä on syytä seurata tiiviisti ennen ylitystä

- Suur-Tukholma on aivan erinomainen veneilykohde. Tukholmassa on hyvät saa-
ristolaivayhteydet. Jos ei halua ajaa Tukholmaan voi mainiosti jäädä vaikka Vax-
holmin satamaan ja hypätä saaristolaivaan. 

- Ruotsissa veneily ei vaadi veneeltä erityisominaisuuksia, jos pystyy veneile-
mään Suomessa, pystyy veneilemään Ruotsissakin.

Liisa Savunen
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Hästön uudet 
linjamerkit
Idästä kohti Hästötä lähes-
tyttäessä on vaarana lippu-
kallion edustalla oleva ma-
tala. Tämän väistämiseksi 
on pikkusaaren kärjessä jo 
pitkään ollut maalatut linja-
merkit ja niihin liittyvät pienet 
heijastimet. Nämä linjamer-
kit on nyt korvattu kuvan mu-
kaisilla uusilla linjatauluilla.

Taulut näkyvät valoisana ai-
kana valkoisina kolmioina. 
Ne on päällystetty mootto-
ritielaatuisella heijastinkal-
volla ja merkin keskellä on 
pystysuora, erityisen voimak-
kaasti heijastava valkoinen 
heijastinpinta. Pimeällä ne 
näkyvät valonheittimellä tai 
katsastuksen mukaisella "tas-
kulampulla" jo kauan ennen 
saaren kärjen ja matalan 
sivuutusta. Nämä linjat vie-
vät sataman aukon eteen. 
Sataman aukon reunat on jo 
aikaisemmin merkitty punai-
sella ja vihreällä lateraalihei-
jastimella.

Ylempi linjataulu tullaan vie-
lä siirtämään taaksepäin kal-
lion laelle jolloin linjan kanta 
pitenee merkittävästi ja linja 
muuttuu tarkemmaksi ohjata.

Heijastintarrat on sponsoroi-
nut Brand Factory Finland 
Oy (ent. Mainospyörä  Oy).

Turvallista veneilyä myös 
auringon laskun jälkeen!



22 HooVeeKoo 4 • 2014

TAPAHTUMAKALENTERI 2014 - 2015
Loppuvuosi 2014

MARRASKUU

Ti  25  19.00  Yhdistyksen syyskokous
La  29   HVK:n pikkujoulu on peruutettu

Alustava tapahtumakalenteri 2015
TAMMIKUU
La  17 – 25  Boot 2015 Dusseldorf, venenäyttely
Viikko 5   HooVeeKoo nro 1 ilmestyy

HELMIKUU
La  7-15   Vene15Båt, Helsingin venemessut
Su  15   Sitovien laituripaikkahakemusten viimeinen jättöpäivä
   (koskee kaikkia veneenomistajia, jotka haluavat veneen HVK:lle)
   Toimihenkilötapaaminen
La  28.2. – 8.3.  Allt för Sjön, Tukholman venenäyttely

HUHTIKUU
   Tiedotustilaisuus uusille jäsenille
Ti  21  19.00  Yhdistyksen kevätkokous
To  23  19.00  Katsastajien yhteispalaveri
Su  24  21.00  Jäsenvartiointi alkaa
viikko 15   HooVeeKoo nro 2 ilmestyy

TOUKOKUU
Pe 1   12.00  Lipun nosto HVK:lla, Veneiden 1. yhteislasku *
To 7   17.00  Katsastusilta, Veneiden 2. yhteislasku *
To 21   17.00  Katsastusilta
La 23   10.00  Siivoustalkoot Hästössä
To 28   17.00  Katsastusilta
Viikko 22   HooVeeKoo nro 3 ilmestyy

KESÄKUU
To 4   17.00  Katsastusilta
Ma 8   17.30  Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille niille   
   jäsenille, joilla on vene ollut telakoituna kerhon alueilla
   joko säilytyspukeille tai trailereille)

To 4   17.00  Katsastusilta
To-Su 4 - 7   Eskaaderiretki Tallinnaan 
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To 11   17.00  Katsastusilta
Pe-su   1 - 21  Juhannus Hästöuddenissa 
To 25   17.00  Katsastusilta (viimeinen virallinen)

HEINÄKUU Toimisto kiinni
Toimihenkilöt tavoittavat joko sähköpostilla tai puhelimitse 

ELOKUU
Ma 31    Sitovien talvitelakointipaikkavarausten viimeinen jättöpäivä

SYYSKUU
Ma 7   17.30  Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen ennen kaikkea   
   niille jäsenille, jotka telakoivat veneensä kerhon alueille
   tai joiden telakointivälineet tai trailerit ovat kerhon alueilla)
La 19   19.00  Nyyttikestit Hästössä
   Veneiden 1. yhteisnosto *

LOKAKUU
   Veneiden 2. yhteisnosto * ja lipunlasku HVK:lla
   Jäsenvartiointi päättyy

MARRASKUU
Ti 24   19.00  Yhdistyksen syyskokous
Viikko 46   HooVeeKoo nro 4 ilmestyy

HALLITUKSEN KOKOUKSET

2014
Ti 25.11.2014 17.00 Hallituksen kokous
Ti 9.12..2014 18.30 Hallituksen kokous

2015
Ti 13.1.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 17.2.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 24.3.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 21.4.2015 17.00 Hallituksen kokous
Ti 26.5.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 4.8.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 8.9.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 20.10.2015 18.00 Hallituksen kokous
Ti 24.11.2015 17.00 Hallituksen kokous
Ti 8.12.2015 18.30 Hallituksen kokous

Tapahtumakalenteri on toistaiseksi alus-
tava, esim. veneiden yhteislaskujen ja –
nostojen osalta (*).

Tapahtumakalenteria pyritään päivittämään 
tapahtumien osalta. Viimeisimmät tiedot 
ja päivitykset ovat luettavissa aina HVK:n 
www-sivustolla.

Tapahtumakalenteri päivittyy t myös alku-
vuodesta pidettävien toimikuntien kokous-
ten jälkeen.

Tarpeen mukaan jäsenistöä informoidaan 
myös sähköpostitse, siksi on erittäin tär-
keää, että varsinkin veneilevien jäsenten 
sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla.
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Toivotamme seuraavat uudet jäsenet lämpimästi 
tervetulleiksi venekerhoomme
Tanninen Markus Kalevi 
Pokela Eeva-Leena 
Rossi Valto 
Harju Seija 
Aarva Pi 
Malinen Tero 
Kilpimaa-Lipasti Nina 
Lipasti Timo 
Rouru Anna-Mari 
Haavisto Mika 

Haavisto Susanna 
Joronen Jukka 
Karjalainen Tiina 
Näsäkkälä Maire 
Ignatius Janne 
Vikberg Kai-Eerik 
Varelius Ritva
Kaarnakari Kari
Paatero-Kaarnakari Tuula 

Tänä vuonna uusia jäseniä liittyi kerhoomme ennätysmäärä, 47 henkilöä ja 
jäsenmäärä on nyt 659!
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Sähköpostiosoitteista ja tiedotuksesta
Humallahden Venekerhon eri toimikuntien (mm. satama, saari, koulutus) tiedotus 
jäsenille veneilykauden aikana tapahtuu enenemässä määrin sähköpostin kaut-
ta. Tämän takia on tärkeää, että jäsenistöllä on seuran rekisterissä ajantasainen 
sähköpostiosoite.

Jos epäilet, että sähköpostiosoitteesi puuttuu tai se ei ole ajan tasalla, 
ilmoita uusi sähköpostiosoite lähettämällä viesti osoitteella 
yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi. 
Vain näin pysyt ajan tasalla kerhon sähköisistä tiedotteista.

Muistakaa myös Facebook, jossa Humallahden Venekerholla on seuran jäsenille 
tarkoitettu oma ryhmä. Osa sataman ja telakan tiedotuksesta tehdään myös Fa-
cebookissa. Tällä forumilla on mukana myös jäsenten omia kertomuksia ja vies-
tejä. Lähettäkää liittymispyyntö (yhdistyssihteerille), niin pääsette seuraamaan 
jäsenten veneilykokemuksia.

On hyvä myös tietää, että seura ei luovuta jäsentietojaan kenellekään 
markkinointitarkoituksessa.

  Markku Riekkinen

TOIMISTON AUKIOLOAJAT 2014

Toimisto ja kahvila ovat kiinni talvikuukausina.

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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MERRY F I SHER 695  CRUISER  41  250  €

Markus Lieppinen
050 355 8815

Timo Yli-Heikkilä
0400 524 218

Vesa Salo
0400 707 111

w w w. n a u t i c a l p a r t n e r s . f i

* Suositushinta vakiovarustein sis. ALV 24%, Hintoihin lisätään toimituskulut. Pidätämme kaikki 
oikeudet muutoksiin. Ole hyvä ja pyydä lisätietoja ensi syksyn toimitusajoista!

HELSINKI -  TAMPERE -  TURKU - KOTKA

C A P  C A M A R AT  |  M E R RY  F I S H E R  |  L E A D E R  |  N C  |  V E L A S C O
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Tarvitsetko paikkaa juhlille tai kokouksiin

Pöydät voi järjestellä juhlatilaisuuteen sopivalla tavalla

Tummuvassa illassa Töölön rantamaiseman valot heijastuvat vedestä

Tänä keväänä remontoitu tarjoilukeittiö ja käytettävissä olevat varastotilat ovat 
vuokraajan käytössä sopimuksen mukaan. Puitteet erilaisille tilaisuuksille ovat 
upeat, merellinen maisema pääkaupungin keskustassa on vertaansa vailla. Ke-
säaikaan terassipiha tarjoaa lisätilaa valoisina iltoina, syksyllä ja talviaikaan tun-
nelmaa taas luovat pimeyden keskelle kaupungista heijastuvat valot. 

Nyt on alkamassa pikkujouluaika ja muutama viikonloppukin on vielä vapaana 
ennen joulua, joten otapa yhteyttä, mikäli kerhotila paikkana kiinnostaa.

Yhdistyssihteeri Ritva Hongell

yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi	tai	kiinteisto@humallahdenvenekerho.fi

Oletko järjestämässä juh-
lia, mutta sopiva paikka 
puuttuu. Ei hätää, ota 
yhteyttä venekerhoom-
me. HVK:n kerhotila on 
suosittu paikka kaiken-
laisten tilaisuuksien jär-
jestämiseen. Kerholaiset 
ovat pitäneet HVK:lla 
kaikenlaisia juhlia, sillä 
kerhotila sopii niin pieni-
muotoisiin kuin suurem-
piinkin juhlatilaisuuksiin, 
arkisempia kokouksia ja 
tapaamisia unohtamatta. 



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

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

oremuniretsikeRiminneeneV

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

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

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

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

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

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

HUOM!

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

,

LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2013
Muutos venetiedoissa

pp

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero    Postitoimipaikka

Puhelinnumero    E-mail 

oremuniretsikeRiminneeneV

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus m Leveys   m

koneteho koneteho hv kW

Veneeni on vakuutettu (vakuutusyhtiö):

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

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

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

Päiväys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

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

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten sunnuntaina 8.3.2015 
klo 12.00 alkaen. Tule varaamaan vartiovuorosi ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon Sinulle 
sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2015. Varaus voidaan tehdä palauttamalla lomake 
satamatoimistoon tai lähettämällä täytetty lomake sähköpostilla satama@humallahdenvenekerho.fi 
Kaikki lomakkeen tiedot on täytettävä, myös siinä tapauksessa, että muutoksia edellisvuoteen ei ole.

Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruttu 30.4.2015 (vappuaatto) mennessä 
(mielummin sähköpostilla osoitettuna satama@humallahdenvenekerho.fi)

HUOM! KAIKKI JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN VENEELLEEN 
2015, TÄYTTÄVÄT LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2015
Muutos venetiedoissa
Uusi vene


