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Kommodorin puheenvuoro

Messuhuumaa?
Vanha viidakon sanonta kuuluu, että veneilykausi alkaa venemessuista. Messuilla kun 
käydään sydäntalvella, nousevat mieleen veneilyn ilot, ja tulee hinku hankkia jotain 
uutta alkavalle kaudelle. Jos ei uutta venettä, niin ainakin joitain tarvikkeita. Jos ei nii-
täkään, niin kumminkin suunnitelmat veneilykesän varalle alkavat muhia pääkopassa.

Veneily elää ja voi hyvin, venekauppa ei. Nyt jo vuosia kestänyt ”tilapäinen notkahdus” 
taloustilanteessa on alkanut näyttää pysyvältä. Kukaan täysipäinen talousvaikuttaja ei, 
eivätkä edes poliitikot, lähde povaamaan, milloin venealaakin rajusti kurittanut taantu-
ma lähtee kulutuskysynnän myötä taittumaan. Eipä taida olla tämänkään vuoden vene-
messuilla käynnistymässä mitään ostoryntäystä, huumasta puhumattakaan.

Uusia veneilijöitä tulee kerhon jäseniksi, viime vuonna kaikkien aikojen ennätysmäärä. 
Eihän veneistä tai harrastuksen kiinnostavuudesta ole pulaa. Näillekin jäsenille kerho 
haluaa tarjota kerhon palveluista kaiken sen tiedon, jota tarvitaan helpottamaan käy-
tännön toimien omaksumista. Uusien jäsenten tiedotustilaisuus on siirretty tapahtuma-
kalenterissa maaliskuulta toukokuulle. Tiedon saanti ja sen käytäntöön soveltaminen 
tapahtuvat siis samoihin aikoihin, veneilykauden alkaessa. Uusi jäsen, kuten muutkin, 
saa asioida satamatoimistossa huhtikuun loppupuolelta alkaen toimistoiltoina. Sata-
makapteeni henkilökuntineen antaa opastusta käytännön asioihin.

Kerhon asioita läpivalaistaan uusien jäsenten infotilaisuudessa, johon kyllä muutkin jä-
senet voivat tulla päivittämään tietonsa. Tervetuloa. Kahvitarjoilu.

  Timo Wiiala

  kommodori

Hätämerkinantoharjoitus 28.2.2015

Helsingin meripelastusyhdistys 
järjestää hätämerkinantoharjoituksen 
Jollaksen Matosaaressa lauantaina 
28.2.2015 kello 11–15.

Tässä on hyvä tilaisuus tulla harjoitte-
lemaan turvallisesti hätärakettien, 
käsisoihtujen ja oranssisavujen 
laukaisua luvallisesti ja valvotuissa 
olosuhteissa, omilla hätämerkinanto-
välineillä.

Ikäraja harjoitukseen osallistumiselle 
on 18 vuotta.

Meripelastusyhdistysten jäsenille 
harjoitus on maksuton, muille 32 €/
perhe. Paikan päällä voi myös ilmoit-
tautua jäseneksi 32 €/vuosi.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
www.helsinginmeripelastusyhdistys.fi
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Juha Tynell on poissa
Kerhon entinen satamakapteeni Juha Tynell 
kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 8. mar-
raskuuta 2014. Hän oli syntynyt 12. tou-
kokuuta 1947 Helsingissä ja asui koko elä-
mänsä Töölössä Mannerheimintiellä.

Juha kouluttautui kultasepäksi 1970-lu-
vulla ja piti omaa liikettään Messeniuksen-
kadulla. Hän oli erikoistunut hopeakorui-
hin, mutta joutui luopumaan liikkeestään 
ja ammatistaan vuonna 1984 sairastuttu-
aan syöpään. Hän taisteli kymmenkunta 
vuotta syöpää vastaan, mutta sai lopulta 
55-vuotiana lääkäriltään terveen paperit. 
Syöpä oli siis voitettu.

Sairautensa vaikeina vuosina Juha sai henkistä voimaa katsellessaan syöpäklinikan ik-
kunoista Humallahden Venekerhon satamaa, veneitä, merta. Kalastus oli niin ikään se 
harrastus, josta hän sai voimia jatkaa eteenpäin päivä kerrallaan mottona ”elämä vain 
on näin”.   

Juha liittyi kerhon jäseneksi vuonna 1985, mutta sitäkin ennen hän oli veneillyt ja kalas-
tanut kerhon jäsenten kanssa. Kerhosta muodostuikin hänen toinen kotinsa, tytär Anna 
kertoo. ”Jos isi ei ollut kotona, hän oli siis Rajasaarenpenkereellä kerholla”. Hän nautti 
arkisista asioista kuten kokkauksesta ja yhteisistä retkistä tyttären ja perheen kanssa 
ilman kiirettä, sillä ”kyllähän sitä ehtii”. Vaikeuksista huolimatta Juha oli aina hyväntuu-
linen ja osasi nauttia elämän arjesta.

Todella vaikeaa aikaa Juhan elämässä oli, kun ensin kuoli hänen veljensä 2004, äiti puoli 
vuotta myöhemmin sekä toinen veli kolmen vuoden kuluttua. Juha ei kuitenkaan jäänyt 
yksin, vaan tiivisti suhdettaan tyttäreensä, joka oli hänen ”kotisihteerinsä”. Eija (Aron-
niemi) oli puolestaan kerhon sihteeri, jonka puoleen saattoi aina kääntyä.

Mieleltään ja sydämeltään hvk-lainen Juha toimi kerhon telakkamestarina, myöhem-
min satamakapteenina ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1997 lähtien. Hän kunnioitti 
traditioita, lipun nostoa ja laskua, kerhon yhteisiä juhlia ja saattoi vaikkapa keskellä yötä 
pyöräillä kerholle tarkistamaan kiinnityksestä irronneita veneitä saatuaan soiton yövar-
tijalta. 

Juha koki vapaaehtoistoiminnan keskeiseksi voimavaraksi kerhon toiminnassa. 

Lauri Seppänen
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HALLITUS JA TOIMIKUNNAT vuonna 2015
Hallitus   hallitus@humallahdenvenekerho.fi
Timo Wiiala kommodori  040 0476 726
Pekka Lieppinen  I varakommodori, talousvastaava  050 5022 100
René Ollberg II varakommodori  040 8387 629
Erja Antell   050 3092 603
Pasi Hellemaa   040 0419 414
Pekka Luomala   040 0823 122
Teemu Survo   050 5004 143
Mikael Tammi   040 7313 584
Sami Vaateri   040 0579 358
Lisäksi Ritva Hongell  yhdistyssihteeri  050 341 2211

Taloustoimikunta   talous@humallahdenvenekerho.fi
Pekka Lieppinen  puheenjohtaja  050 5022 100
Pekka Luomala   040 0823 122
René Ollberg   040 8387 629
Timo Wiiala   040 0476 726

Satamatoimikunta (kotisatamatoiminta) satama@humallahdenvenekerho.fi
Pekka Luomala  satamakapteeni, puheenjohtaja  040 0823 122
Kai Vikberg johtava telakkamestari  040 0848 607
Pertti Kansikas  telakkamestari  040 5095 852
Otto Lahti telakkamestari  040 1818 333
Pekka Marttila telakkamestari  040 7382 595
Henrik Westerholm  telakkamestari  040 5504 766
Pasi Hellemaa  vartiointipäällikkö  040 0419 414

Kiinteistötoimikunta (ml Kahvilatoimikunta) kiinteisto@humallahdenvenekerho.fi
Mikael Tammi  puheenjohtaja  040 7313 584
Eero Liikanen   040 0386 408
Pekka Luomala   040 0823 122
René Ollberg   040 8387 629
Teemu Survo   050 5004 143
Antti Tamminen   040 0454 294

Kahvilatoimikunta
Eira Lamminen  puheenjohtaja 043 200 3460
Rauni Liikanen   050 438 2299
Tiina Karjalainen   040 480 5142
Ritva Varelius   040 589 0773

Kiinteistön/juhlatilan vuokraus  yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi 
Ritva Hongell   050 3412 211

Julkaisu- ja tiedotustoimikunta  tiedotus@humallahdenvenekerho.fi
Ritva Hongell  puheenjohtaja  050 3412 211
Erja Antell  HooVeeKoo-lehden päätoimittaja  050 3092 603

Ari-Matti Helkapalo   050 3029 050
Mikael Tammi   040 7313 584

ICT -työryhmä 
Sami Vaateri puheenjohtaja  040 0579 358
Ritva Hongell   050 3412 211

Katsastustoimikunta   katsastus@humallahdenvenekerho.fi
Raimo Lamminen  puheenjohtaja  040 0205 006
Anu Hyppönen  katsastussihteeri  040 5516 565
Eija Aronniemi   050 5053 643
Gustav Broman   050 0800 040
Jan Hedman   040 7095 718
Pertti Kansikas   040 5095 852
Wille von Plato   040 7287 256
Hannu Seppänen   050 5521 501
Antti Tamminen   040 0454 294
Jari Vartiainen   050 3048 662
Jorma Viita   040 0702 520
Ville Wiro   040 7545 275

Koulutus- ja venematkailutoimikunta (ml Nuorisotoiminta) 
koulutus@humallahdenvenekerho.fi
Sami Vaateri puheenjohtaja  040 0579 358
Jori Kosonen   050 5184 790
Raimo Lamminen   040 0205 006
Klaus Salkola   040 0385 530
Mikael Tammi   040 7313 584

Nuorisotoiminta
Mikael Tammi puheenjohtaja  040 7313 584
Sami Vaateri   040 0579 358

Saari- ja kalastustoimikunta (Retkisatamatoiminta) saari@humallahdenvenekerho.fi
René Ollberg saaren isäntä, puheenjohtaja  040 8387 629
Jukka Ilmarinen   050 4655 265
Pekka Lieppinen  kalastusvastaava  050 5022 100
Teemu Survo   050 5004 143

Tulevaisuustoimikunta 
Timo Wiiala puheenjohtaja  040 0476 726
Kaija Bridger   050 5812 255
Juhani Kaskeala   040 8368 787
Tommi Outinen   040 0980 985
Antti Tamminen   040 0454 294

Sääntötyöryhmä 
Timo Wiiala puheenjohtaja  040 0476 726
Erja Antell   050 3092 603
Pekka Lieppinen  050 5022 100
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Hallituksen jäsenten vastuualueet 2015

Timo Wiiala
Hallinto, yhteydet viran-
omaisiin ja järjestöihin, 
sopimus-, sääntö- ja 
oikeudelliset asiat, 
strategia

Pekka Lieppinen
Puheenjohtajan vara-
mies, taloushallinto, 
jäsen- ja varainhankinta, 
kalastus

René Ollberg
Puheenjohtajan vara-
mies, retkisaari

Erja Antell
HooVeeKoo-lehti, 
ympäristöasiat

Pasi Hellemaa
Vartiointi

Pekka Luomala
Satama, telakointi

Teemu Survo
Kiinteistö, saari

Mikael Tammi
Kiinteistö, nuoriso

Sami Vaateri
Koulutus, ICT-kehitystyö

 

Yhdistyssihteeri 
Ritva Hongell
Hallituksen sihteeri, 
jäsenasiat, tiedotus, kerho-
tilan vuokraus

Jubilare necesse est 

Kerhomme järjestää talven pimeiden hetkien piristykseksi 
historiallisen ensimmäisen HVK Klubi-illan 21.2. klo 19:00 

kerhotilassamme.

Klubi -iltojen tarkoituksena on lisätä yhteishenkeä ja aktivoida kerhomme jäseniä 
muullakin tavalla kuin veneilyharrastuksen merkeissä. Klubi -illoissa nautitaan 
hyvästä ruuasta, juomasta ja musiikista sekä tietenkin toistemme hyvästä seurasta. 
Lisäksi tiedossa voi olla pientä humoristista ohjelmanumeroa.

Nyt nopeat syövät hitaat sillä 60 kerholaistamme mahtuu mukaan Klubi -iltaan. 
Paikkojen määrä on rajallinen tilan kapasiteetin vuoksi. Puolisot ovat tietysti 
tervetulleita mukaan.

Ilmoittaudu heti yhdistyksen sihteerille, osoitteeseen 
yhdistyssihteeri@humallahdenvenerho.fi

Ilmoittautuminen on sitova kun saatte vahvistuksen mukaan mahtumisesta ja 
maksatte 10 € per henkilö kerhomme tilille. (Maksuohjeet saatte 
vahvistuksen yhteydessä). Rahat käytetään lyhentymättömänä kerhon saaren 
Hästön parannuskohteisiin

Tilaisuus on muuten kerhomme tarjoama.

•  Buffet

 • Musiikkia

 • Juomatarjoilu

 • Ohjelmaa

 • Kilpailuja

HVK:n Hallitus toivottaa jäsenet puolisoineen tervetulleiksi tilaisuuteen
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Satamaterveiset

Veneilykautta saivat halukkaat jatkaa tänä talvena aivan joulunpyhiin saakka. Muuta-
maan otteeseen saatiin riite lahden pohjukkaan, mutta jää vasta joulun pyhinä. Siitä 
talvi on sitten jatkunut vaihtelevana, eikä jäillekään ole ollut ainakaan nyt alkuvuodesta 
asiaa. Tänä talvena on myös ollut syytä käydä telakalla tarkistamassa peitteiden ja ra-
kenteiden paikallaan pysyminen. Tämä on jokaisen veneensä alueella telakoivan vas-
tuu. Merivesi on myös ollut hyvin korkealla nyt tammikuussa tätä kirjoitettaessa. Veden 
laskettua ja viimeistään jäiden lähdettyä päästään tutkimaan onko vahinkoja aiheutu-
nut. Luonnonvoimille ei mahda mitään tässäkään asiassa.

Sataman toiminta uusin voimin
Edesmenneen satamakapteenimme ja ansaitusti satamasihteerin tehtävästä ”eläkkeel-
le”, tai vain veneilemään siirtyneiden henkilöiden jälkeen satamatoiminnoissa on uu-
sia voimia. Satamatoimikunta sekä kiinteistötoimikunta kokonaisuudessaan päätettiin 
hallituksen tammikuun kokouksessa ja siitä toisaalla tässä lehdessä. Tehtävä on ollut 
mukava ottaa vastaan ja konsultointiapuakin on saatavilla tarvittaessa. Tavoitteena 
on palvella jäseniä kerhoon liittyvissä asioissa yhtä sujuvasti kuin ennenkin. Toimin-
taa ja sataman viihtyisyyttä pyritään myös parantamaan. Tässä toimitaan lyhyellä ja 
pidemmällä tähtäimellä, mukaan lukien kunnostustoimet, kiinteistön viemäröinti ja lai-
turialueet. Omien osa-alueidensa nimetyt henkilöt, telakkamestari ja vartiopäällikkö, 
tiedottavat, tiedoittavat asioista kevään kuluessa ja tärkeät päivämäärät löytyvät mm. 
HooVeeKoo-lehden tapahtumakalenterista.

Laituripaikkavaraukset
Laituripaikkahakemukset tulee toimittaa helmikuun puoleenväliin 15.2.2015 mennes-
sä. Hakemuksia on yksi per vene (lehden takakannessa) ja satamatoimistoon sen voi 
toimittaa joko postittamalla tai sähköpostilla (satama@humallahdenvenekerho.fi). Lo-
make tulee täyttää kokonaisuudessaan ja merkitä, jos vene on uusi tai sen tiedot ovat 
muuten muuttuneet. Toivottavasti laiturit saadaan vähintään yhtä täyteen kun viime 
veneilykaudella! Jos olet vaihtamassa venettä, etenkin suurempaan, niin ota yhteyttä 
satamakapteeniin.

Venepaikkaa ei erikseen etukäteen vahvisteta. Epäselvissä tapauksissa otetaan tieten-
kin yhteyttä paikan hakijaan. Muuten ennen veneen tuontia laituriin tulisi aina tarkis-
taa toimistosta paikan sijainti ja hakea veneeseen kiinnitettävä paikan osoittava tarra, 
perinteisemmin ”veneprikka”.

Siisteys ja järjestys kerhon alueella
Kaikki jätteet ja roskat tulee viedä niiden omiin jätekeräysastioihin. Mitään irtoesineitä 
ei saa jättää jätteenkeräysastioiden viereen. Jätekatoksesta löytyy nykyään taloyhtiöis-
täkin tutut lasi- ja pienmetalliastiat sekajätteen lisäksi. Sen lisäksi on keräysastiat öljylle 

MAKSUT VUODELLE 2015
Jäsen- ja liittymismaksut: 
Jäsenmaksu   80 €
Liittymismaksu                  800 €
Puolisojäsenmaksu  80 € (ei liittymismaksua)
Nuorisojäsenmaksu  20 € (ei liittymismaksua)
Ainaisjäsenmaksu    1 500 € (ennen 14.8.2013 liittyneet jäsenet)
Kannatusjäsenmaksu         200 € / vuosi

Muut maksut jäävät sääntöjen mukaan kuluvan toimintavuoden hallituksen 
valmisteltaviksi ja keväällä 2015 pidettävän yhdistyskokouksen päätettäväksi.

TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto on kiinni talvikuukausina. Toimisto on jälleen auki 
huhtikuussa torstaina 23.4 klo 17:30 – 19:00 
touko- ja kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 17.30 – 19.00 
(pois lukien helatorstai 14.5 ja juhannuksen aatonaatto 18.6)

Heinäkuussa toimisto on kiinni ja toimihenkilöt tavoittaa silloin parhaiten sähköpostit-
se ks. yhteystiedot nettisivuilta 

Hallitus (http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/toimikunnat) tai 
Toimikunnat (http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/toimikunnat-2)

Kahvilan aukioloajat

Kahvila on kiinni talvikuukausina, mutta jälleen auki toimisto- ja katsastusiltoina.

Hallitukselle esitettävät asiat

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

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
TAI sähköpostilla yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi

ja öljyisille jätteille, sekä oma paikka vanhoille akuille.

  Nähdään rannassa!
  Pekka Luomala, satamakapteeni
  satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi
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Itämerelle suurin suolapulssi 60 vuoteen

HYVÄT UUTISET

Rehevöitymisestä kärsivä Itämeri sai joulukuun 2014 jälkipuoliskolla vihdoin uuden  
suolapulssin. Suolapulssiksi kutsutaan Itämereen Pohjanmereltä virrannutta suolaista 
ja hapekasta vettä. Suomen ympäristökeskus Syken mukaan Saksan IOW-Itämeri-tut-
kimuslaitos on arvioinut, että kyseessä oli kolmanneksi suurin koskaan mitattu suola-
pulssi Itämerellä.  Mittauksia on tehty vuodesta 1880. Tämä suolapulssi on suurin sitten 
1951. Vettä arvioidaan tulleen n. 300 kuutiokilometriä ja se sisälsi noin neljä gigatonnia 
suolaa. Esimerkiksi Bornholmin lähellä nousi veden suolapitoisuus 16 promillesta 26 
promilleen. Pienempiä suolapulsseja tulee Itämereen silloin tällöin, edellinen tapahtui 
2013, mutta sen koko ei yltänyt lähellekään nyt tullutta pulssia.

Suolapulssin syntyminen vaatii erityisolosuhteita. Itämeren vedenkorkeuden pitää olla  
alhainen. Lisäksi vaaditaan voimakasta länsituulta tarpeeksi pitkän aikaa. Joulukuun 
myrskytuulissa näin kävikin ja kaikista Tanskan salmista virtasi Itämereen uutta, hape-
kasta vettä, myös Juutinraumasta.

Näin suuri suolapulssi on ilmiönä harvinainen ja erittäin tärkeä Itämeren ekosysteemil-
le, arvioi Syke. 

Suolainen vesi on raskaampaa kuin murtovesi ja vajoaa siksi Itämeressä jo olevien ve-
simassojen alle. Suolapulssi vyöryy hitaasti kohti pohjoista ja puskee tieltään syvänteis-
sä olevaa hapetonta vettä. Hapeton alue on ollut Tanskan kokoinen, siis noin 90 000 
neliökilometrin suuruinen, mutta voi nyt puolittua kymmenesosaan Itämerestä. Ha-
pettomat alueet ovat ongelma jo siksi, että hapettomassa vedessä vapautuu fosforia, 
joka muuten pysyisi sitoutuneena pohjamutiin. Vapautunut fosfori on levien ravintoa 

ja runsas fosforipitoisuus ruokkii leväkasvustoja. Myös sinilevät, jotka itse asiassa ovat 
syanobakteereita, hyötyvät fosforista.

Suolapulssin tuoma happirikas vesi voi myös tietää hyvää turskakannoille. Turska on 
herkkä, ja sen lisääntyminen vaatii oikeita olosuhteita, erityisesti happirikasta vettä, 
jonka suolapitoisuuden on oltava yli 10 promillea. 

Itäisellä Suomenlahdelta kuului jo kesällä hyviä uutisia. Venäjän rannoilla on viime 
vuosina saatu aikaan kaksi merkittävää asiaa: Pietarin jätevesiremontti ja Kingiseppin 
Fosforit-lannoitetehtaan fosforipäästöjen loppuminen. Vuonna 2011 havaitut mittavat 
Fosforit-päästöt olivat sinileville suoraan käyttökelpoista fosfaattifosforia.

JA HUONOT UUTISET

Suolapulssin edellään siirtämä hapeton vesi voi aiheuttaa huolia Suomenlahdelle. 

Suolapulssin tuoma suolainen vesimassa liikkuu verkkaisesti, noin 10 senttimetriä se-
kunnissa, pohjoiseen päin. Sen arvioidaan ehtivän Gotlannin syvänteeseen noin juhan-
nuksen aikoihin.  Suolapulssin vesi ei kuitenkaan liiku suoraviivaisesti, koska Itämeren 
pohjalla olevat kynnykset hidastavat sitä. Gotlannin syvänteen jälkeen suuria kynnyksiä 
ei juuri ennen Suomenlahtea kuitenkaan enää ole. 

Pulssista on myös ikäviä seurauksia. Suolainen vesi työntää tieltään eteenpäin hapeton-
ta vettä, jossa on runsaasti leville käyttökelpoista fosforia. Joskus vuoden 2016 puolella 
nähdään, seuraako tästä levien määrän kasvua Suomenlahdella. Pohjanlahtea suojaa 
hapettomalta vedeltä Ahvenanmaan korkeudella sijaitseva kynnys. Tarkkojen ennus-
teiden teko on vielä tässä vaiheessa vaikeaa, mutta on hyvin mahdollista, että vuoden 
2016 kesällä sinilevää on runsaasti Suomenlahdella, varsinkin sen länsiosassa. Se mikä 
on koko Itämeren kannalta hyväksi, ei aivan heti olekaan hyvä kaikissa Itämeren osissa.

Kesällä 2016 on siis odotettavissa vaikea sinilevätilanne Suomenlahdella.  Kokonaisuu-
dessaan uusi, iso suolapulssi on kuitenkin vain hyväksi Itämerelle ja sen ekosysteemille.

Lähteet: SYKE, HS 9.1.2015, Hbl 10.1.2015

Erja Antell
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TAPAHTUMAKALENTERI Kevätkausi 2015
Helmikuu
   HooVeeKoo 1/2015 ilmestyy
Pe  6 – 15  Vene15Båt, Helsingin venemessut
Su  15   Sitovien HVK:n laituripaikkahakemusten viimeinen jättöpäivä
La  21.2  18:00  Klubi-ilta jäsenille HVK:lla ”Jubileum necesse est”

La  28.2 –  Allt för Sjön, Tukholman venenäyttely

Maaliskuu
Su  – 8.3   Allt för Sjön, Tukholman venenäyttely
Ti  17.3   Toimihenkilötapaaminen
Su  22.3  12:00 Purjehduskauden 2015 vartiovuorojen varaus alkaa 
   sitovia vartiovuorojen varausmerkintöjä varten

Huhtikuu
   HooVeeKoo 2/2015 ilmestyy
Ti  21  19:00  Yhdistyksen kevätkokous
To 23  19:00  Katsastajien yhteispalaveri
Su  24  21:00  Jäsenvartiointi alkaa

Toukokuu
Pe  1  12:00  Lipun nosto HVK:lla
La  2 13:00 Veneiden 1. yhteislasku
To  7  17:00  Katsastusilta
Ti  12  18:00  Uusien jäsenten infotilaisuus
La  16 13:00 Veneiden 2. yhteislasku
To  21  17:00  Katsastusilta
La  23  10:00  Siivoustalkoot ja tutustumista Hästössä
To  28  17:00  Katsastusilta

Kesäkuu 
   HooVeeKoo 3/2015 ilmestyy
To  4  17:00  Katsastusilta
To  4 – 7   Eskaaderiretki Tallinnaan
Ma  8  17:30  Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille niille jäsenille, joilla  
   vene on ollut telakoituna kerhon alueilla joko säilytyspukeilla tai trailereilla)
To 11  17:00  Katsastusilta
Pe 19 – 21  Juhannus Hästössä
To  15  17:00  Katsastusilta (viimeinen virallinen)

Tapahtumakalenterin ajantasaisimmat tiedot näet nettisivuilta 
http://humallahdenvenekerho.fi/kalenteri 

Heinäkuussa toimisto on kiinni ja toimihenkilöt tavoittaa silloin parhaiten sähkö-
postitse ks. yhteystiedot nettisivuilta 

Hallitus (http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/toimikunnat) tai 

toimikunnat (http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/toimikunnat-2)

HALLITUKSEN KOKOUKSET vuonna 2015

Ti  20.1   17:00
Ti  17.2   17:00
Ti  24.3   17:00
Ti  21.4   17:00 ennen yhdistyksen kevätkokousta
Ti  26.5   17:00 
Ti  11.8   17:00 
Ti  15.9   17:00 
Ti  20.10  17:00
Ti  24.11  17:00 ennen yhdistyksen syyskokousta
Ti  8.12   17:00

Jäsenistöä informoidaan myös sähköpostitse, joten varmistathan postin saapumisen 
ilmoittamalla ajantasaisen sähköpostiositteesi yhdistyssihteerille 
yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi

Millaisia juttuja haluaisit lukea HooVeeKoo-lehdestä?

Haluaisitko itse kirjoittaa jonkin jutun? 
Toimitus toivottaa ideat tervetulleiksi. Otathan yhteyttä!
tiedotus@humallahdenvenekerho.fi 

Muista myös Facebook–ryhmämme Humallahden venekerho. 
Sivusto on avoin vain jäsenille.
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Ruotsissa on vuodesta 2010 vietetty Venekerhojen päivää elokuun viimeisenä lauan-
taina. Päivän viettoon kuluu avoimien ovien päiviä venekerhoissa ja suuri veneparaati 
keskellä Tukholmaa. Kuva on otettu Tukholmassa elokuussa 2014. 

Lisätietoja: www.båtklubbarnasdag.se

Foto: Stefan Iwanowski

Pidä Saaristo Siistinä ry
testaa vaihtoehtoja myrkkymaaleille

PSS ry etsii veneilijöitä osaksi kolmivuotista (2015–2017) tutkimusta, 
jossa kokeillaan  veneen pohjan puhtaanapitoon ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja 

antifouling-maaleille. 

Testiveneilijät saavat perehdytyksen tuotteen tai pesumetodin käyttöön sekä joissakin  
metodeissa lahjakortin kattamaan osan käyttökustannuksista.

Tutkimus on osa CHANGE-projektia, jossa on mukana partnereita Ruotsista, Suomesta, 
Tanskasta ja Saksasta. Lue lisää: changeantifouling.com

Mitä testiveneilijänä oleminen tarkoittaa?
Testiveneilijät testaavat ennalta valittuja mekaanisia veneen pohjan puhtaanapitome-
netelmiä. Tällaisia menetelmiä ovat muun muassa pohjapesu ja veneen nosto eri kei-
noin, pohjaa suojaavan vedessä kelluvan alustan käyttö ja sähköisen eliön- ja kasvusto-
nestolaitteiston käyttö.

Testiveneilijäksi ilmoittautuneen kanssa valitaan hänelle sopivin puhtaanapitomenetel-
mä. Veneilijä testaa menetelmää kesien 2015 ja 2016 ajan. Veneilijä pitää pohjan puh-
taana sovitun ohjelman mukaisesti ja raportoi kokemuksistaan yhdistykselle sovitun 
mukaisessa muodossa. Testiveneessä tulee olla moottori, jotta sillä voidaan suorittaa 
testiajot.

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja  
vesilläliikkujien ympäristöjärjestö, joka toimii puhtaamman ja viihtyisämmän vesiympä-
ristön puolesta. Yhdistys toimii saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa. 

Yhdistyksen tehtävänä ja päämääränä on pitää Suomen rannat ja saaristo puhtaina ja 
tukea veneilymahdollisuuksia kaikilla maamme vesistöalueilla. Yhdistys tekee konkreet-
tisen jätehuoltotyön lisäksi ympäristökasvatustyötä.

Lisätiedot:

www. pidasaaristosiistina.fi



HUOM! KAIKKI JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN VENEELLEEN 2015, 
TÄYTTÄVÄT LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN

Laituripaikkavaraus 2015      o	 Muutos venetiedoissa      o	 Uusi vene      o

Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry

Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

www.humallahdenvenekerho.fi

HUOM! KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN VENEELLEEN VUONNA 2015,
TÄYTTÄVÄT LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN!

Laituripaikkavaraus 

2015

Muutos venetiedoissa

Uusi vene

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero
Postitoimipaikka

Puhelinnumero Sähköposti

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus  m Leveys  m

Koneteho                        hv                                kW  
Veneeni on vakuutettu

(vakuutusyhtiö)

Varatessani venepaikan sitoudun kahteen vartiovuoroon purjehduskauden aikana kevätkokouksen 

päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla. 

Vartiovuorolista on kerhorakennuksessa vartiovuorojen varaamista varten sunnuntaina 22.3.2015 alkaen klo 

12.00. Tule varaamaan vartiovuorosi ajoissa, jotta et joutuisi vartiovuoroon Sinulle sopimattomaan aikaan.

Venepaikkavaraus on jätettävä viimeistään 15.2.2015. Varaus voidaan tehdä palauttamalla täytetty 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 mieluimmin 

sähköpostitse osoitteeseen satama@humallahdenvenekerho.fi. 

Päiväys

Allekirjoitus ja 

nimenselvennys
Ennen kuin tuot veneen laituriin, käy satamatoimistossa hakemassa veneprikkasi ja 

varmistamassa oikea venepaikkasi.


