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Kommodorin puheenvuoro

Kerhon organisaatio on vahvistunut vuosikokouksen toivomalla tavalla. Vastanimitetyn 
toimistovastaavan päätoimialueet tulevat olemaan jäsenpalvelut ja toimistotehtävät. 
Tämä panos tulee vahvistamaan luottamushenkilöorganisaatiota. Eri toimialojen vetä-
jien voimavarat voidaan käyttää tehokkaammin ydintehtävien hoitoon, kun saamme 
vuositasolla satojen tuntien edestä helpotusta juokseviin asioihin. Henkilöesittely toi-
saalla tässä lehdessä.

Kerhorakennuksemme rakennelmineen, koneineen ja laitteineen alkavat tulla siihen 
ikään, että normaalin huollon ja ylläpitokorjausten lisäksi on tullut aika selvittää nii-
den  korjaustarpeet kokonaisuudessaan. Kiinteistöporukka teettää kuntokartoituksen, 
jonka pohjalta laaditaan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma.  Korjaukset, laitteiden 
uusimiset ja niiden aiheuttamat kulut jakautuvat useammalle vuodelle. Tähän paket-
tiin kuuluu myös kerhon liittäminen kaupungin viemäriverkkoon, jonka toteuttamiseksi 
ponnistellaan jälleen erityisen painokkaasti. Samalla kiinnitetään huomio myös kerho-
tilojen viihtyvyyteen. Joitain muutoksia on silläkin saralla luvassa.

Kevät näyttää olevan erityisen aikaisessa, joten laiturit alkanevat täyttyä jo ennen ve-
neiden yhteislaskuja, jotka ovat toukokuussa. Toivottavasti sitä ennen riittää säitä ja 
aikaa veneiden huolelliseen kevätkunnostukseen. Taitaa olla niin, että ne asiat, jotka 
jätetään odottamaan laittoa ”sitten kesän mittaan”, ovat monesti vastassa taas ensi 
vuonna. Ainakin minulle tämä on tuttu ilmiö.

Aurinkoista kevättä

  Timo Wiiala

  kommodori
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Telakkaterveisin
Kohta joutuu kevään veneiden laskujen aika. Yhteislaskujen päivämäärät ovat seuraa-
vat. 1. lasku on la 2.5 klo 13.00 ja toinen la 16.5 klo 13.00. Kaikkihan ovat ajoissa pai-
kalla ennen klo 13:a, ja varsinkin ensimmäisinä veteen laskeutuvien (lähimpänä rantaa 
olevien veneiden) porukat mieluummin vartin tai puoli tuntia aikaisemmin. Ennakko-
valmisteluja on kuitenkin kaikkien tehtävä ennen kehikon ja liinojen laittamista.

Käykää ilmoittautumassa ja merkkaamassa nimi laskulistaan kerhorakennuksen sei-
nällä, jonne listat ilmestyvät 2 viikkoa ennen laskuja. Kaikille on tietenkin selvää, että 
omistaja vastaa vesille laskusta oman veneensä osalta. Vakuutukset kuntoon. Paikalla 
olevat telakkamestarit opastavat ja ohjaavat. Ne veneet, jotka eivät ole yhteislaskuissa 
mukana, hoitavat veneensä laskun itse. Jos sattuu käymään niin, että erillislaskuun olisi 
lähdössä useampi vene, voidaan yrittää esimerkiksi allekirjoittaneen kanssa koordinoi-
da laskut tapahtumaan samaan aikaan.

Vieno toive on, että viimeisetkin veneet ovat vedessä viimeistään 8.6 mennessä. Edellä 
mainittuna iltana kerholla on siivoustalkoot. Tapahtuman mahdollisimman tehokkaan 
hoitamisen kannalta on hyvä, että kaikki ylimääräiset esteet ovat poissa tieltä. Tämä 
koskee veneiden lisäksi myös autoja. Siivouksen ja laskujen aikana autot tulee park-
keerata telakan ulkopuolelle. Laskujen välilläkin, eli niin kauan kuin veneitä on maalla, 
tulee varmistaa, etteivät parkkiin jätetyt autot ole missään tapauksessa veneiden las-
kun tiellä. 

Kaikilla venekunnilla, joitten veneet ovat talvehtineet telakalla, pukeilla tai trailereilla, 
on miellyttävä velvollisuus ellei ihan pakko osallistua tähän kerhon ehostustoimeen. 

Siivoustalkoissa järjestetään pukit kasoihin ja siivotaan paitsi talvipaikka- ja piha-alueet, 
myös kerhon välitön ympäristö, kuten parkkipaikat. Talkoolaiset jaetaan sopivan kokoi-
siin työryhmiin. Mukaan haravia ja varsiluutia, kellä on.

Siivousjätökset - omat ja yhteiset - jokainen hoitaa oikeisiin jäteastioihin jätekatokses-
sa. Ei muuta kuin pikkuhiljaa hihoja käärimään.

Kevätterveisin

  Kai Vikberg
  Telakkamestarit
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 21.4.2014 klo 19:00 
Paikka HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250Helsinki

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen järjestäytyminen:

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

Esitellään edelliseltä toimintakaudelta:

7. toimintavuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös
8. tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2014

Päätetään:

9. tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
11. yhdistyksen sääntöjen § 5 kappale 2:ssa tarkoitetuista maksuista (2015)
12.toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi tilikaudeksi (2015)

Käsitellään:

13. Yhdistyksen sääntöjen muutosesitys 
14. Talousohjesääntö
15. HVK:n avainpanttimaksun tuloutus
16. muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan 
voimassa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu
17. kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Kahvitarjoilu

KOKOUSKUTSU
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Toimintakertomus vuodelta 2014
Yleistä
Vuosi 2014 oli yhdistyksen 62. toimintavuosi.

Uusia jäseniä liittyi runsaasti (47) kokonaisjäsenmäärän noustessa yli 650. Toiminta-
vuoden aikana jäseniä erosi tai poistui keskuudestamme 31, jäsenmäärän ollessa vuo-
den lopussa 646. Poisnukkuneiden joukossa oli myös pidetty satamakapteenimme 
Juha Tynell. 

Hallinnon ja talouden uudistamisen avulla luotiin toimintakulttuuri, jossa toimikunnat 
suunnittelivat toiminnan ja sen vaatiman budjetin itsenäisesti. Kaikkea päätöksentekoa 
ohjasivat kerhon arvot, joiden myötä esim. talouden seuranta oli hallituksessa ajanta-
saista.

Kerhon sääntömääräisissä kokouksissa keväällä 22.4 (läsnä 25 jäsentä) ja syksyllä 25.11 
(läsnä 51 jäsentä) käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus (2013) 
ja kuluneen toimintakauden suunnitelmat sekä vahvistettiin maksut vuodelle 2014 ja 
jäsenmaksut vuodelle 2015. Syyskokouksessa valittiin toimintavuoden 2015 hallitus ja 
keskusteltiin jäsenyyteen liittyvistä sääntömuutostarpeista, jotka saivat kannatusta. 
Uusien jäsenten infotilaisuudessa huhtikuussa perehdytettiin uusia jäseniä kerhon käy-
täntöihin, läsnä oli 35 aikuista ja muutamia lapsia. 

Hyvin toimivaa yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun venekerhojen kanssa jatket-
tiin Helveneen, alan kattojärjestön Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV), eri meripelas-
tusyhdistyksien sekä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
HooVeeKoo -tiedotuslehti ilmestyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolme kertaa ja 
viimeinen, neljäs lehti marraskuussa (numeroissa kaksi ja neljä julkaistiin kokouskutsut 
yhdistyksen kevät- ja syyskokoukseen, numerossa kolme jäsen- ja venerekisterit).

HVK:n kotisivujen päivitys siirtyi yhdistyssihteerille, joten jäsenistölle voitiin tarjota 
ajantasaista tietoa ja menovinkkejä sitä mukaa, kun niistä saatiin tietoa tai tehtiin päätöksiä. 

Kaikkia sähköpostiosoitteensa ilmoittaneita jäseniä informoitiin myös kerhon Extranet 
postituksen välityksellä silloin, kun tarvittiin nopeaa tiedottamista. 

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Toimintavuoden aikana järjestettiin kerholla erilaisia koulutuksia mm. Veneilijäkurssi, 
Veneen kevätkunnostuksen perusasiat -tilaisuus, Ensiapuilta ja perinteinen Solmukurssi. 
Jokavuotiseksi vakiintunut eskaaderiretki Tallinnaan järjestettiin kesäkuun alussa.

Nuorisotoiminta
Nuorten retkikohteena oli maaliskuussa Tekniikan museo Helsingissä ja muita veneilyyn 
ja retkeilyyn liittyviä taitoja nämä nuoret apukipparit saivat harjoitella mm. Hästössä.
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Katsastustoiminta
Kaikilla HVK:n katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa ja tarvittaessa katsas-
tajien tietoja päivitettiin liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa. 

Katsastusiltoja kerholla järjestettiin torstaisin veneiden ensimmäisen virallisen yhteis-
laskun jälkeen touko- ja kesäkuussa. Vuosikatsastuksia tehtiin yhteensä 203 kpl ja run-
kokatsastuksia 51 kpl.

Satama- ja kiinteistötoiminta
Veneiden talvisäilytys hoitui pääasiassa pohjoispuolen kentällä, joka kesäisin toimii au-
tojen ja trailereiden paikoitusalueena. Purjehduskauden aikana sekä etelä- että poh-
joispuolen laiturialueilla oli sähkö-, vesi- ja jätehuolto.

Vapaiden laituripaikkojen mainostaminen kannatti, sillä se toi uusia jäseniä ja heidän 
mukanaan veneitä laitureille.

Satama-alueen vartiointi suoritettiin purjehduskauden aikana perinteisesti jäsenvar-
tiona, jota täydensi käyttöönotettu kameravalvonta. Kameravalvonnan avulla jäsenet 
pystyivät seuraamaan valvontakuvaa nettiyhteydellä.

Kerhorakennuksessa pidettiin jäsenistölle erilaisia tilaisuuksia (koulutusillat, toimikun-
tien jäsenten yhteistapaamiset, uusien jäsenten informaatiotilaisuus, yhdistyksen vuo-
sikokous).

Kerhorakennusta vuokrattiin jäsenistön omaan käyttöön sekä kannatusjäsenille juh-
lapaikaksi enenevässä määrin yhdistyskokouksen hyväksymän vuokrausohjesäännön 
mukaisesti.

Kahvilatoiminta
Kevään keittiöremontin myötä saatiin keittiöstä toimivampi tila kerhon tilaisuuksiin ja 
vuokraajien tarpeisiin. Kahvila pidettiin auki kevään toimistoiltoina ja touko-kesäkuun 
katsastusiltoina sekä kevään ja syksyn nosto- ja laskupäivinä sekä pukkitalkoopäivinä. 
Lipunnosto ja -laskupäivinä kahvilassa tarjottiin kakkukahvit kaikille läsnäolijoille.

Saari- ja kalastustoiminta
Perinteinen purjehduskausi aloitettiin retkisataman siivoustalkoilla Hästössä touko-
kuun lopussa. Juhannuksena vaalittiin perinteitä eli paistettiin lettuja ja poltettiin ju-
hannuskokko. Syksyllä järjestettiin lohisoppapäivä ja nyyttikestit. 

Saaren kunnostusohjelmaan kuuluivat kaivon puhdistus (jouduttiin siirtämään), sau-
nan panelointi ja lauteiden uusiminen. Myös yhdyslaituri kunnostettiin ja tehtiin muita 
pieniä huoltotöitä talkoovoimin. 

Kalastusalueiden vuokraustoiminta jatkui aikaisempien vuosien mukaisesti, joten 
HVK:n kalastusmaksun maksaneet jäsenet saivat kalastaa venekerhon vuokravesillä. 
Kalasaaliit vain ovat pienentyneet menneistä vuosista.
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Huomionosoitukset
Hannu Tulkki   HVK:n kultainen ansiomerkki timantilla
Pertti Kansikas   HVK:n pöytästandaari kerhon lippumerkillä ja 
   numeroidulla hopealaatalla

Toimihenkilöt vuonna 2014
Hallitus
Timo Wiiala   kommodori
Henrik Westerholm  I varakommodori   1.1. – 29.4.2014 
Markku Riekkinen  II varakommodori  1.1. – 30.4.2014
Paula Laasonen   rahastonhoitaja
Juha Tynell   satamakapteeni   1.1. – 19.9.2014 († 8.11.2014)
Pekka Lieppinen
Seppo Mäkinen
René Ollberg  varakommodori   27.5.-31.12
Mikko Palmu      1.1. – 7.6.2014
Lisäksi
Ritva Hongell   yhdistyssihteeri 

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

Satamatoimikunta
Juha Tynell   satamakapteeni
Eija Aronniemi   satamasihteeri
Henrik Westerholm  johtava telakkamestari
Pertti Kansikas   telakkamestari
Harri Kinnunen   telakkamestari
Otto Lahti   telakkamestari
Pekka Marttila   telakkamestari
Mikko Palmu   telakkamestari
Markku Riekkinen  vartiointipäällikkö

Kiinteistötoimikunta (ml kahvila)
Hannu Seppänen  puheenjohtaja
Eija Aronniemi
Gustav Broman
Eero Liikanen
René Ollberg
Mikko Palmu
Antti Tamminen
Juha Tynell
Henrik Westerholm

Kahvilatoimikunta
Eira Lamminen  puheenjohtaja
Ritva Hongell
Rauni Liikanen
Liisa Savunen
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Kerhotilan vuokraus
Ritva Hongell

Katsastustoimikunta
Raimo Lamminen  puheenjohtaja
Liisa Savunen  katsastussihteeri
Eija Aronniemi
Gustav Broman
Janne Hedman
Pertti Kansikas
Janne Kosonen
Hannu Seppänen
Antti Tamminen
Jari Vartiainen
Jorma Viita
Wille von Plato
Michael Waltzer 
Ville Wiro

Koulutus- ja venematkailutoimikunta 
(ml nuoriso)
Hannu Seppänen  puheenjohtaja
Gustav Broman
Jori Kosonen
Raimo Lamminen
Paula Laasonen
Klaus Salkola
Jorma Viita
René Ollberg  nuorisotoiminta

IT-toimikunta
Markku Riekkinen  puheenjohtaja
Henrik Westerholm

Julkaisutoimikunta
Markku Riekkinen  puheenjohtaja
Eija Aronniemi  vt. päätoimittaja
Ari-Matti Helkapalo
Ritva Hongell
Lauri Seppänen

Saari- ja kalastustoimikunta
René Ollberg  puheenjohtaja
Jukka Ilmarinen
Pekka Lieppinen
Seppo Mäkinen
Markku Riekkinen

Sääntötoimikunta
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Pekka Lieppinen
Seppo Mäkinen

Tulevaisuustoimikunta
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Juhani Kaskeala
Mikko Palmu
Antti Tamminen
Henrik Westerholm

Ansiomerkkitoimikunta
Nimetään tarvittaessa

Edustukset muissa järjestöissä
Antti Tamminen 
Helvene

Raimo Lamminen  
SPV:n veneilyturvallisuustoimikunta 

Pekka Lieppinen 
Suomenlahden Merivartiokilta

Jori Kosonen 
SPV:n veneilykoulutusjaoksen jäsen 

Hannu Seppänen 
SPV:n koulutustoiminnon varapuheen-
johtaja ja koulutusjaoksen puheenjohtaja

Hannu Seppänen   
HVK:n edustaja SPV:n liittokokouksessa 
Lahdessa 22. – 23.11.

KIITOKSET

HVK:n hallitus kiittää kaikkia jäseniä, puolisoita ja toimihenkilöitä, jotka vapaa-
ehtoisella osallistumisellaan ja työllään ovat taanneet HVK:n toiminnan 
jatkuvuuden ja edesauttaneet kerhon kehittämistä.
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Toimintasuunnitelma 2015
Yleistä
Vuosi 2015 on yhdistyksen 63. toimintavuosi.

Jäsenmäärää pyritään nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen käyttöastetta paran-
tamaan. Painopiste on pienempien laituripaikkojen, ja sitä kautta myös talvialueen täyt-
tämisessä.

Toimikuntien työ aloitetaan aktiivisesti heti alkuvuodesta. Osittain uudistetulla tehtävä-
jaolla ja henkilövalinnoilla kaikkien toimialojen työskentelyä ja keskinäistä yhteistyötä 
terävöitetään. Hallinnossa, tiedotuksessa ja taloudenhoidossa hyödynnetään uusittuja 
tietoteknisiä järjestelyjä.

Hyvin toimivaa yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun venekerhojen kanssa jatketaan 
Helveneen puitteissa, alan kattojärjestön Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV), eri me-
ripelastusyhdistyksien sekä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Strategia
Yhteisesti sovitussa strategiassa määritetyt arvot ja visiot huomioidaan kaikessa pää-
töksenteossa. Tulevaisuustoimikunta kiinnittää erityistä huomiota maa- ja laiturialuei-
den käytön jatkumiseen nykyiseen tapaan myös talvipaikkojen turvaamiseksi.

Hallinto
Vuosikokouksen viitoittamalla tiellä kerho palkkaa toimistovastaavan, henkilön, joka 
hoitaa moninaisia jäsenpalveluihin liittyviä tehtäviä luottamushenkilöiden tukena.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
HooVeeKoo -tiedotuslehden julkaisemista jatketaan edelleen siten, että vuoden en-
simmäisellä puoliskolla julkaistaan kolme lehteä ja marraskuussa julkaistaan vuoden 
viimeinen numero (numeroissa kaksi ja neljä julkaistaan kokouskutsut yhdistyksen ke-
vät- ja syyskokoukseen, numerossa 3 jäsen- ja venerekisterit).

Kotisivujen päivitys hoidetaan kerhon yhdistyssihteerin toimesta, joten sivut voidaan 
pitää paremmin ajan tasalla heti kokouksissa tehtyjen päätösten mukaisesti. Jäsenille 
tarjotaan ajantasaiset tiedot ja menovinkkejä ajankohtaisista asioista. 

Jäsenistöä informoimaan tiedotuslehden lisäksi myös kerhorakennuksen ilmoitustau-
lulla tiedotteilla ja tarvittaessa postitse. Sähköpostin ilmoittaneille jäsenille informaatio 
hoidetaan kerhon Extranet postituksen välityksellä helposti ja nopeasti. 

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Keväällä järjestetään kerholla erilaisia koulutuksia mm. Veneilijäkurssi (Tapiolan Vene-
kerholla), Telakointi- ja vesillelaskukoulutus, Katsastukseen tutustuminen ja Solmukurssi. 
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Perinteinen Tallinnan eskaaderiretki järjestetään kesäkuun alussa (säävaraus).

Koulutusten tarkemmat ajankohdat ovat näkyvillä kerhon kotisivujen Kalenterissa, joka 
julkaistaan myös jokaisessa HooVeeKoo -lehdessä rientolistana (1 – 3 ).

Nuorisotoiminta
Kerhon piirissä olevien lasten ja nuorten määrä kartoitetaan, ja heille kehitetään miele-
kästä toimintaa niin kotisatamassa kuin saaressakin. 

Tärkeitä veneilytaitoja opetetaan perheen nuoremmille apukippareille Hästössä, jossa 
käytössä on pari optimistijollaa ja inkkarikanootti. Ne kunnostetaan kesäksi.

Katsastustoiminta
HVK:lla on omat, valtakunnallisiin määräyksiin perustuvat katsastusohjesäännöt, joita 
noudatetaan. Kaikki kerhon laitureissa olevien veneiden tulee olla katsastettu liiton 
katsastusohjeiden mukaisesti. Katsastusiltoja järjestetään kerholla torstaisin veneiden 
ensimmäisen virallisen yhteislaskun jälkeen touko- ja kesäkuussa. Runkokatsastukset 
tulee suorittaa ennen veneiden vesillelaskua ja niistä tulee sopia aina henkilökohtaises-
ti katsastajan kanssa.

Katsastamattomasta veneestä tullaan perimään kevätkokouksen hyväksymä katsastuk-
sen laiminlyöntimaksu.

Kaikilla HVK:n katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa. Katsastajien tietoja 
päivitetään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa, joissa myös uudet kat-
sastajat saavat koulutuksen. 

Satama- ja kiinteistötoiminta
Veneiden talvisäilytystä jatketaan pohjoisen laiturialueen kentällä (joka kesäisin toimii 
autojen ja trailereiden paikoitusalueena). Purjehduskauden aikana sekä etelä- että poh-
joispuolen laiturialueilla on sähkö-, vesi- ja jätehuolto.

Satama-alueen vartiointi suoritetaan purjehduskauden aikana jäsenvartiona. Vartioin-
tivuoron laiminlyönnistä laskutetaan yhdistyksen kokouksen päättämän sanktiomaksun 
mukaisesti.

Jäsenvartioinnin tukena on kameravalvonta, jonka valvontakuva saadaan jäsenten ulot-
tuville nettiyhteydellä.

Talvisäilytysalueen maisemointisuunnitelma viimeistellään ja esitetään Helsingin kau-
pungille pohjoispuolen laitureiden uudistussuunnitelman yhteydessä.

Kiinteistön viemäröintimahdollisuudet kartoitetaan, ja sen pohjalta laaditaan suunni-
telma työn toteuttamiseksi. Realistinen aikatavoite toteutukselle on vuoden 2015 aikana.

Kerhorakennuksessa vietetään jäsenistölle tarkoitettuja erilaisia tilaisuuksia, kuten 
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klubi-ilta, koulutusiltoja, toimikuntien jäsenten yhteistapaamisia, uusien jäsenten in-
formaatiotilaisuus ja yhdistyksen kokouksia. Kerhorakennusta vuokrataan jäsenistön 
omaan käyttöön sekä kannatusjäsenille juhlapaikaksi.

ICT-toiminta
Jäsenpalveluita ja hallinnon toimintaa kehitetään ottamalla käyttöön uusia tietotek-
nisiä ratkaisuja. Jokaisen toimialan tuottama tiedostomateriaali tallennetaan pilvipal-
veluun aineistojen hallinnan ja käytön helpottamiseksi. Rekisterit yhdenmukaistetaan 
hyödyntäen Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n uudistuvaa jäsenrekisteriä.

Kehitteillä on laituri- ja talvipaikkojen, vartiovuorojen, katsastuksen sekä kerhotilan 
ja saaren mökkivuokrauksen varausjärjestelmä netissä. Samoin suunnitellaan kerhon 
tuotteiden, kuten saari- ja sähkökorttien, jollapaikkojen, autojen ja trailereiden park-
kikorttien sekä muiden myyntituotteiden tilauksien ja maksujen hoitamista myös net-
tikaupalla.

Kahvilatoiminta
Kahvila pidetään auki kevään toimistoiltoina ja touko-kesäkuun katsastusiltoina sekä 
kevään ja syksyn nosto- ja laskupäivinä sekä talkoopäivinä. Lipunnosto ja -laskupäivinä 
kahvilassa tarjotaan kakkukahvit kaikille läsnäolijoille.

Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan aina erikseen.

Kerhorakennuksessa järjestetään tarpeen tullen myös muuta ohjelmaa ja koulutusta 
kerholaisille.

Saari- ja kalastustoiminta
Perinteinen purjehduskausi alkaa retkisataman siivoustalkoilla toukokuun lopussa. Ju-
hannuksena vaalitaan perinteitä eli paistetaan lettuja ja mikäli säät sallivat, poltetaan 
myös juhannuskokko. Syksyllä järjestetään lohisoppapäivä ja nyyttikestit, jolloin on oiva 
tilaisuus tyhjentää veneiden perusruokavarasto talven alta pois.

Saareen pystytetään kaksi majoitusmökkiä venekuntien miehistön ja vieraiden käyt-
töön. Saaressa on luvassa muutakin kunnostus- ja huoltotyötä, mm. kaivon puhdistusta 
ja tuparakennuksen ehostamista uudella ovella, ikkunalla ja terassilla. Pienet huolto-
työt tehdään edelleen talkoovoimin. 

Kalastusalueiden vuokraustoimintaa jatkuu aikaisempien vuosien mukaisesti. Saaressa 
käyviä kalastusta harrastavia jäseniä opastetaan ja valistetaan kalastusalueiden oike-
aan ja sopimuksen mukaiseen käyttöön. Vain HVK:n kalastusmaksun maksanut jäsen 
voi kalastaa venekerhon vuokravesillä.

Sääntötyöryhmä
Sääntötyöryhmä päivittää kerhon säännöt. Hallitus esittää muutokset kevätkokoukselle.
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MAKSUT 2015
      Hallituksen esitys 2015 
Venepaikkamaksut: 

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

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

Jollamaksu HVK:lla säilytettävästä jollasta     85 €
A -laiturista varatusta toisesta laituripaikasta maksu on   100 €

Laiturisähkömaksu (ei lämmitykseen)     35 €
Telakkapaikkamaksu  40 € /vene ja lisäksi 8,00 € / m² käytetystä alueesta
   telakointialueella pysäköidystä autosta 
Telakointivälineiden säilytysmaksu   50 € (ellei ole traileripaikkaa)

Katsastusmaksu
Kirjaus- ja perusmaksu 
Ennen 1.7.2015 (sisältyy laituripaikkamaksuun)    15 €
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2015       50 €
Lisämaksu 31.7.2015 jälkeen                                      100 €

Kerhorakennuksen vuokrausmaksut jäsenille (max 60 henkeä)
Vuorokausi, jolloin vuokrausaika on klo 12.00 – 12:00    400 €
Alle neljä (4) tuntia, jolloin vuokrausaika on klo 9:00 ja 22:00     100 €
välisenä aikana (maanantai – torstai, pääasiassa kokouksiin)    
Lisämaksu lämmityksestä lämmityskaudella (1.11 – 30.4)   100 € 
Vuorokauden vuokrauksessa siivouksesta laskutetaan erikseen HVK:n käyttämän 
ulkopuolisen sopimussiivoojan laskutuksen mukaisesti   80 € / 2 h 
Kerhon avainmaksu       50 € / avain
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Autopaikkamaksu*       70 €
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella 
(veneen tai katteen suurin pituus x leveys +10 %) 

Trailerimaksu       120 € 
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella 
telakointialueella säilytettävästä venetrailerista
Varastokaapin vuokrausmaksu      25 €                                   
Tuotemaksut
Veneenomistajan viiri, sinivalkoinen     30 €
Kerhoviiri, mustavihreä       30 €
Lippu 0         30 €
Lippu 1         35 € 
Lippu 2         40 €
Lippu 3         45 €
Hiha/rinta -merkki       12 €
Lakkimerkki        10 €

Maksut Hästössä:
Rantautumismaksu rantautuneesta veneestä   10 € alkavalta 24 tunnilta  
       tai 85 € / vuosi*

Saunamaksut
Yhteissauna (vain pe – su)    2 € / saunoja, alle 16v. ilmaiseksi
Perhe- /yhteissauna muina aikoina         10 € / tunti
Kalastusmaksu* (henkilökohtainen)         50 € / vuosi
Apuveneen säilytysmaksu                       85 € 
Sähkön käyttömaksu 5 € / vrk tai 50 € / vuosi* kun veneestä on sähköjohto kiinni 
saaren sähköissä

Laiminlyöntimaksut
Telakointi- ja laiturialueen siivoustalkoiden laiminlyönnistä  150 €
Katsastamattomasta veneestä, jolla on laituripaikka kerhon laiturissa 150 € 
Telakoinnista kerhon alueelle ilman varausta   150 €, 
lisäksi peritään kerholle syntyvät kustannukset
Vartiovuoron laiminlyönnistä     300 € / vuoro 
(ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä 600 €)
Maksumuistutus 1.                                                                             10 € 
Maksumuistutus 2.      25 €

*) Vuosi- ja kausikortit ostetaan etukäteen toimistosta.
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Kerhon toimihenkilöille maksettavat 
korvaukset 2015 

Toimihenkilöiden toiminta HVK:ssa perustuu vapaaehtoistoimintaan eikä niistä erik-
seen makseta palkkoja tai muita palkkioita. Toimihenkilöiden tehtävien hoidosta esite-
tään kuitenkin maksettavaksi vuotuinen kertakorvaus alla olevan esityksen mukaisesti, 
jotta toimihenkilöille ei aiheutuisi suoranaisia kuluja tehtäviensä hoitamisesta. 
Toimihenkilökorvauksen voi saada vain yhdestä toimesta/vuosi.

Hallituksen jäsenet  200 € 
Kommodori (t)    400 €
Yhdistyssihteeri   400 €
Satamakapteeni   400 € 
Johtava telakkamestari  400 €
Päätoimittaja   400 €
Toimikuntien vetäjät  400 €  (Katsastus, Julkaisu, Kiinteistö, Saari)
Sihteerit (2 kpl)   200 €  (Satama- ja katsastussihteeri, 
    joka ajoittain jeesaa kahviossa)
Kahvilatoimikunta  400 €
Katsastajat   8 € /  katsastettu vene ja SPV:n luottamushenkilöille 
    maksettava kilometrikorvaus 0,33 € / km v. 2015 
    katsastusilloilta, korvaushakemuksessa matkan  
    lisäksi on oltava katsastusmäärä -erittely.

Toimihenkilöt Kerhotilan vuokraus kerran vuodessa omaan käyttöön ilman vuokraus-
maksua (siivous ja mahdolliset lämmityskulut peritään). 

Muita puhelin-, tietoliikenne- jne. korvauksia ei makseta erikseen, vaan ne sisältyvät 
edellä lueteltuihin korvausmääriin.

Mikäli osallistutaan joihinkin hallituksen erikseen hyväksymiin kerhon tilaisuuksiin 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella, korvataan matkakuluja korkeintaan verohallinnon 
kunakin vuonna hyväksymä työmatkakorvauksen mukainen kilometrikorvauksen 
määrä.

Muihin korvauksiin, palkkoihin tai palkkioihin täytyy olla hallitukselta etukäteen 
tapauskohtaisesti saatu lupa.
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Hallituksen esitys HVK:n 
sääntömuutoksiksi 23.3.2015
Hallitus esittää yhdistyksen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi uuden talousohjesään-
nön sekä sääntömuutoksia yhdistyksen sääntöihin, joista käytiin keskustelua syyskoko-
uksessa 2014.Mikäli muutosesitykset yhdistyksen sääntöihin hyväksytään, on päätös 
vahvistettava vielä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 5.5.2015, josta kutsu myös 
jäljempänä.

Keskustelun pohjalta hallitus esittää yhdistyksen sääntöihin seuraavia muutoksia:

4 § Jäsenet
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannat-
taa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

Muutosehdotus, joka korvaa edellä mainitun lauseen: Kannattajajäseneksi voi hallitus
hyväksyä yhteisön tai henkilön, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenmaksut
Jäsenille tarjotuista palveluista perittävistä maksuista päättää kevätkokous.

Muutosehdotus: Poistetaan edellä mainittu lause.

9 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjoh-
taja (kommodori) ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kah-
deksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Hallituksen jäse-
neksi voidaan valita vain varsinainen jäsen, ainaisjäsen tai kunniajäsen.

Muutosehdotus, joka korvaa edellä mainitun kappaleen: Yhdistyksen asioita hoitaa  
syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori) ja kahdek-
san jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, 
että vuosittain puolet on erovuorossa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita varsinainen 
jäsen, ainaisjäsen, puolisojäsen, täysi-ikäinen nuorisojäsen tai kunniajäsen.

9 § Hallitus
Hallitus valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan (1. varakommodorin), 2. vara-
puheenjohtajan (2. varakommodorin), satamakapteenin sekä sihteerin ja rahaston-
hoitajan. Yhdistyksen kokous voi kuitenkin päättää, että satamakapteenin, sihteerin ja 
rahastonhoitajan tehtäviä hoitamaan pyydetään hallitukseen kuulumaton henkilö, jolla 
on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Muutosehdotus, joka korvaa edellä mainitun kappaleen: Hallitus valitsee keskuudes-
taan 1. varapuheenjohtajan (1. varakommodorin) ja 2. varapuheenjohtajan (2. vara-
kommodorin). Hallitus valitsee satamakapteenin sekä sihteerin ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt.
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12 § Kevätkokous
päätetään:
7. tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
9. 5 §:n 2. kappaleessa tarkoitetuista maksuista
10. toimintasuunnitelma ja talousarvio toiminta- ja tilikaudeksi

Muutosehdotus, joka korvaa edellä mainitut kohdat
päätetään:
7. tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

13 § Syyskokous
päätetään:
8. varsinaisten jäsenten jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannatusjäsenmaksun 
sekä varsinaisten jäsenten, puoliso- ja nuorisojäsenten liittymismaksun suuruudesta
9. niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 11 §:n perusteella aset-
tamaan
10. mahdollisista kokouskutsujen ilmoitusvälineistä 
käsitellään: 
11. hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan 
voimassa olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

Muutosehdotus, joka korvaa edellä mainitut kohdat
päätetään:
8. varsinaisten ja puolisojäsenten jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannatusjä-
senmaksun sekä varsinaisten jäsenten, puoliso- ja nuorisojäsenten liittymismaksun 
suuruudesta
9. niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 11 §:n perusteella 
asettamaan
10. mahdollisista kokouskutsujen ilmoitusvälineistä 
käsitellään:
11. hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan 
voimassa olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu. 
12.5 §:n 2. kappaleessa tarkoitetuista maksuista 13.toimintasuunnitelma ja talous-
arvio seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi

17 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 1. tai 2. varapuheenjohtaja yhdessä 
tai joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Muutosehdotus, joka korvaa edellä mainitun lauseen: Yhdistyksen nimen kirjoittavat 
puheenjohtaja ja 1. tai 2. varapuheenjohtaja yhdessä tai joku heistä yhdessä sihteerin 
kanssa.

Nämä säännöt korvaavat 14.8.2013 PRH:ssa rekisteröidyt säännöt.
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YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS, 
MIKÄLI SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄT-
KOKOUS 21.4.2015 VAHVISTAA 
SÄÄNTÖMUUTOKSEN

Aika  Tiistai 5.5.2015 klo 19:00 

Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250Helsinki

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen järjestäytyminen:

3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4. valitaan kokoukselle sihteeri

5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

6. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa

Käsitellään:

7. Yhdistyksen sääntöjen muutosesityksen vahvistaminen 

8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!

Kahvitarjoilu
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Talousohjesääntö
1. Ohjesäännön tavoitteet
Ohjesäännön tavoitteena on luoda kerholle yhtenäinen käytäntö talouteen ja kerhon 
omaisuuden suojelemiseen liittyvissä asioissa kerhon arvojen mukaisen toiminnan to-
teuttamiseksi.

2. Talouden suunnittelu
 
 2.1. Omaisuuden ylläpito ja vakuuttaminen

  Hallitus

  •  Laatii suunnitelman omaisuuden hoidosta ja korjaustarpeista 
   viideksi vuodeksi eteenpäin.
  •  Varmistaa, että budjetissa on varattu riittävät resurssit omaisuuden 
   ylläpidolle.
  •  Varmistaa kerhon vakuutusten voimassaolon ja riittävyyden.
  •  Hyväksyy ja budjetoi merkittävät kunnostus ja rakennushankkeet.

  Toimikuntien puheenjohtajat
  •  Vastaavat toimikunnan vastuulla olevan omaisuuden kunnosta ja 
   raportoivat hallitukselle kunnostustarpeet yhdestä viiteen vuoteen 
   eteenpäin.
  •  Ehdottavat tarvittaessa ulkopuolisen konsultin käyttämistä omaisuuden 
   kunnon ja kunnostustarpeen arvioinnissa.
  •  Organisoivat oman toimialansa kunnostustalkoot tai tarvittaessa ostavat  
   palvelut ulkopuolelta toimialan budjetin puitteissa. 
  •  Kiireellisten omaisuutta suojaavien toimenpiteiden osalta ilmoittavat 
   asiasta kommodorille ja taloustoimikunnalle välittömästä ja luvan 
   saatuaan ryhtyvät toimenpiteisiin.

 2.2. Varojen hankinta

  Kerholle hankitaan varoja jäsenmaksuilla ja erilaisilla käyttöön perustuvilla  
  korvauksilla. Korvausten on tarkoitus olla mahdollisimman oikeuden-
  mukaisia ja perustua käytön aiheuttamiin kustannuksiin. Varsinaista voiton 
  tavoittelua ei maksuihin sisälly. Kerhon toimintoihin sisältyy määrätynlaista  
  yrittäjäriskiä monista toiminnoista. Tämän riskin kattamiseen on 
  mahdollista veloittaa kustannuksia korkeampi hinta, sillä riskin toteutuessa  
  maksajina tulisi olla arvojen mukaisesti kyseisen toiminnan käyttäjä. 
  Määrättyä arvoa on myös sillä, että kerholaisella on mahdollisuus käyttää  
  kerhon järjestämiä palveluja, jolloin palvelujen kustannuksia voidaan 
  osittain vyöryttää jäsenmaksuihin.
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2.2.1. Laskutus

  Hallitus

  •  Valitsee taloustoimikunnan, laskutusjärjestelmien pääkäyttäjät, asiatar- 
   kastajat ja maksukorttien haltijat vuosittain tarpeen mukaan.
  •  Hyväksyy luottotappiot taloustoimikunnan esityksestä, mikäli laskua ei  
   ole saatu perittyä yrityksistä huolimatta.

Laskutusjärjestelmän pääkäyttäjä(t)/Taloustoimikunta

  •  Laskuttavat suuret laskuerät koontilaskutuksena (laituripaikka-
   laskutus toukokuussa, talvisäilytyslaskutus marraskuussa, 
   seuraavan vuoden jäsen maksulaskutus joulukuussa).
  •  Laskuttavat yksittäiset eri toimielinten tekemät laskut kuukausittain 
   (lähettävät odottavat laskut keskitetysti Itellan iPost järjestelmän kautta).
  •  Laskuttavat saaren käyttöön perustuvan laskutuksen marraskuussa 
   yhdistyssihteeriltä saadun listauksen perusteella.
  •  Pitävät myyntireskontraa yllä noutamalla tarvittavin väliajoin viitesiirto-
   erät pankista ja päivittävät ne laskutusohjelmaan. Ylläpitävät ilman 
   viitettä maksettujen laskujen tietoja reskontrassa. 
  •  Oikaisevat laskutuksen virheet.
  •  Opettavat, ohjaavat ja neuvovat laskutuksia tekeviä henkilöitä.
  •  Toimittavat kuukausittain kirjanpitäjälle laskutuksen yhteenvedot.
  •  Lähettävät maksumuistutuksia erääntyneistä laskuista. 
  •  Siirtävät laskut perittäväksi, mikäli muistutukset eivät ole tuottaneet tulosta.
  •  Esittävät luottotappiot hallituksen hyväksyttäväksi.

Yhdistyssihteeri

  •  Ylläpitää ajantasaista jäsenrekisteriä, johon laskutus perustuu.
  •  Laskuttaa koontilaskutuksen jälkeen liittyvät uudet jäsenet 
   yksittäislaskutuksella.
  •  Laskuttaa kerhotilan vuokraukset. 
  •  Kerää tiedot saaren käytöstä taloustoimikunnalle laskutusta varten.
  •  Ostaa kerholle tarvittavia toimisto, kahvila ja muita budjetinmukaisia  
   tuotteita hänelle luovutetulla kerhon maksukortilla ja toimittaa 
   ostoistaan kuitit taloustoimikunnalle PDF -tiedostona kuukausittain 
   seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä

Satamatoimikunta

  •  Ylläpitää ajantasaista venerekisteriä ja avainrekisteriä laskutusta varten.
  •  Laskuttaa Hästön maksukortit tilauksen yhteydessä tai korttien toimituk- 
   sen yhteydessä, kun jäsen noutavat kyseiset tuotteet toimistosta.
  •  Laskuttaa varastokoppien ja trailer paikkojen vuokrat.
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  •  Laskuttaa yksittäiset laituripaikka- ja muut veneisiin liittyvät laskut 
   koontilaskutuksen jälkeiseltä ajalta ajantasaisena.
  •  Laskuttaa tuotemyynnin ajantasaisena laskutuksena ja ylläpitää 
   inventaariota myytävistä tuotteista. Toimittaa 31.12 tilanteen mukaisen  
   Inventaarion taloustoimikunnalle tilinpäätöstä varten.

Kahvilatoimikunta 

  •  Ostaa kahvilan tuotteita yhdessä yhdistyssihteerin kanssa tai omilla 
   varoillaan, jolloin kulut maksetaan normaalin Netvisor käytännön kautta 
   kuittia vastaan. Kuitit toimitetaan PDF -tiedostona taloustoimikunnalle.
  •  Pitää yllä inventaariota kahvilan tuotteiden osalta. Toimittaa 31.12 
   tilanteen mukaisen Inventaarion taloustoimikunnalle tilinpäätöstä varten.
  •  Tilittää kahvilan tuotot pankkiin Kerhon pankkitilille FI40 2185 1800 1445 20. 

2.3. Varojen käyttö 

2.3.1. Varojen käytön perusta on budjetti

Kerhon hallitus yhdessä toimikuntien kanssa laatii budjetin kevätkokoukselle. Budje-
tissa on sekä juoksevat menot, että kertaluontoiset ylläpito- ja hankintamenot. Budje-
tissa samoin kuin seurannassa pyritään pysymään tulosvaikutteisessa kirjanpidossa ja 
vain suuria investointeja kirjataan taseeseen ja jaksotetaan kulut useammalle vuodel-
le. Taseeseen kirjattavista kuluista hallitus tekee erillisen päätöksen taloustoimikunnan 
ehdotuksesta. Näin budjetti ja kirjanpidon seuranta saadaan paremmin kohtaamaan 
toisensa. 
Hallituksella on perustellusta syystä oikeus poiketa budjetista. Tällaisia syitä voivat olla 
esimerkiksi omaisuuden turvaaminen, yllättävä korjaustarve, yllättävä hankinta, joka 
on perusteltua kerhon toiminnan kannalta. Tällaisessa tapauksessa hankinta on esitel-
tävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa budjettipoikkeamana. Pienet ja normaaliin 
toimintaan liittyvät budjettipoikkeamat ovat sallittuja.

2.3.2. Varojen käyttö kerhossa

Kerhon nimissä voi tilata tavaraa tai palveluita vain hallituksen valtuuttama hallituk-
sen jäsen tai toimikunnan jäsen. Kerholla on käytössä Netvisor sähköisten ostolaskujen 
järjestelmä. Valtaosa laskuista vastaanotetaan sähköisesti, jolloin ne ilmaantuvat auto-
maattisesti järjestelmään. Osa laskuista joudutaan skannaamaan järjestelmään.

Ohessa käytössä olevat laskutusosoitteet, jotka löytyvät myös kerhon nettisivuilta yh-
teystietojen yhteydestä.
Humallahden Venekerho ry, 0222457-7
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1. Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003702224577
Operaattori: Nordea (NDEAFIHH)
Aineistomuoto: Finvoice

2. Paperilaskujen skannauspalvelu
Humallahden Venekerho ry
Ostolaskut 13245L
PL 10
57090 VISMA SCAN
Järjestelmään on luotu automaattisia toimintoja siten, että rutiininomaiset laskut tiliöi-
tyvät automaattisesti oikein. 

Hallitus

• Valitsee taloustoimikunnan, laskutusjärjestelmien pääkäyttäjät, asiatarkastajat ja 
maksukorttien haltijat vuosittain tarpeen mukaan.
• Määrittelee pääsääntöisesti laskujen kierron periaatteet. 
• Valvoo budjetin toteutumista.

Järjestelman pääkäyttäjä(t)/ Taloustoimikunta

• Tarkastavat laskun kierron (lasku ohjautuu oikeille henkilöille tarkistettavaksi).
• Tarkastavat ja/tai määrittelevät laskun tiliöinnin ja kustannuspaikan.
• Ilmoittavat asiatarkastajille sähköpostilla, kun tarkastettavia laskuja odottaa tarkas-
tusta.
• Laskun palattua asiatarkastuksesta, tekevät siihen mahdolliset korjaukset ja hyväksy-
vät laskun.
• Siirtävät tarkastetut laskut maksuun yhdistyksen pankkitililtä.
• Seuraavat kerhon tuloslaskelmia ja taseita kauden aikana ja toimittavat näistä raport-
teja hallitukselle kokouksiin ja tarvittaessa sähköpostilla.
• Huolehtivat kulukorvausten maksusta ja palkanmaksusta keräten verokortit ja lähet-
tämällä palkkioiden maksuun liittyvät tiedot kirjanpitotoimistoon tammi – joulukuun 
ajalta kunkin vuoden joulukuussa.

Asiatarkastajat(t) 

• Ovat hallituksen jäseniä ja/tai toimikuntien puheenjohtajia.
• Tarkastavat laskun oikeellisuuden tilaukseen tai tehtyyn sopimukseen nähden.
• Ilmoittavat sähköpostilla pääkäyttäjille, kun lasku on tarkastettu, ja oliko siinä huo-
mautettavaa tai korjattavaa esimerkiksi kustannuspakassa tai tiliöinnissä.

Kaikissa talouteen liittyvissä asioissa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja huo-
mioitava, että asianosaiset käyttävät jäsenistön varoja saatuun luottamusasemaan 
perustuen.
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Avainpantista luopuminen ja avainpantti-
velan tulouttaminen kirjanpidossa

Hallituksen esitys

Nykyinen käytäntö:

Lukitusjärjestelmän kulut kirjataan kuluiksi lukitusliikkeen laskuista. Näitä kuluja vastaa-
vat tulot (veloitus 50 € / avain) kirjataankin avainpantiksi, joka kirjanpidossa on yhdis-
tyksen velkaa jäsenistölle. Tällä hetkellä velka on 22 370 €. 

Ehdotus uudeksi käytännöksi:

Avainpanttikäytännöstä luovutaan ja avaimesta veloitettava 50 € tuloutetaan kirjanpi-
dossa avainmaksuksi, jolla saa oikeuden hallita avainta jäsenyyden ajan. Avain on pa-
lautettava jäsenyyden päättyessä. Avain voidaan yksilöllisesti poistaa avainsarjasta.

Samalla nyt velaksi kirjattu 22 370 € (summa tarkentuu päätöksentekohetkellä) tuloute-
taan yhdistyksen kirjanpitoon, jolloin velka poistuu ja tulot lisääntyvät kyseisellä sum-
malla. 

 
Päätösehdotus:

Päätettiin muuttaa yhdistyksen avaimista perimä panttimaksu avainmaksuksi, joka tu-
loutetaan kirjanpidossa. 

Päätettiin tulouttaa yhdistyksen kirjanpidossa oleva 22 370 € velka avainmaksuksi, jolle 
avataan kirjanpitoon oma tili.
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TAPAHTUMAKALENTERI Kevätkausi 2015
Huhtikuu
   HooVeeKoo 2/2015 ilmestyy
Ti  21  19:00  Yhdistyksen kevätkokous
To 23  19:00  Katsastajien yhteispalaveri
Su  24  21:00  Jäsenvartiointi alkaa
Ti  28   18:00  Solmukurssi HVK:lla

Toukokuu
Pe  1  12:00  Lipun nosto HVK:lla
La  2 13:00 Veneiden 1. yhteislasku
Ti  5   19:00  Mahdollinen ylimääräinen yhdistyksen kokous
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 
www.humallahdenvenekerho.fi/kalenteri 

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Ti  21.4.   17:00 ennen yhdistyksen kevätkokousta
Ti  26.5.   17:00 

Jäsenistöä informoidaan myös sähköpostitse, joten varmistathan postin saapumisen 
ilmoittamalla ajantasaisen sähköpostiositteesi yhdistyssihteerille 
yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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KIITOKSET TUESTA
Moni ainaisjäsen on maksanut vapaaehtoista ”ainaisjäsenen kannatusmaksua” 
itse valitsemallaan summalla vuodelle 2015, vaikka jäsenmaksuvelvoitetta ei ole-
kaan.

Moni kerhomme senioreista ei välttämättä ole enää itse aktiivisesti veneilyssä 
mukana, mutta on halunnut tukea kerhon toimintaa.  Arvostamme tätä suuresti.

Timo Wiiala
kommodori

Toivotamme seuraavat uudet jäsenet 
lämpimästi tervetulleiksi 
venekerhoomme
Koan Hakkarainen, nuorisojäsen 
Harry Palmroth  
Panu Kuusisto
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HVK on saanut uuden toimistovastaavan
Humallahden venekerho on saanut uuden toimihenkilön 
avukseen. Kerhon toiminta on aina perustunut ja vaste-
deskin tulee perustumaan yhdistyksen syyskokouksessa 
valittujen luottamushenkilöiden aktiivisuuteen. Kerhon toi-
minta on vuosien mittaan kasvanut ja monimutkaistunut, 
työelämä ja ehkä maailmanmenokin on muuttunut hekti-
semmäksi, joten tarvitaan uusia toimintatapoja kerhon asi-
oiden hoitoon. Siksi hallitus päätti hakea toimistovastaavaa 
avukseen.

Nyt tämä toimistovastaava on valittu. Hän on Seija Har-
ju, veneilijä ja HVK:n jäsen. Jäätyään pari kuukautta sitten 
eläkkeelle kaupanalan esimiestehtävistä, Seija huomasi, 
että virtaa kyllä vielä riittää uusiin haasteisiin. Nähtyään HooVeeKoo-lehdessä hakuil-
moituksen toimistovastaavasta hän siis päätti hakea paikkaa. Näin hän, kadehdittavaa 
kyllä, voi sopivassa määrin yhdistää työn ja harrastuksensa HVK:n puitteissa.

Seijan tehtäviin aluksi tulee kuulumaan laituripaikoista, telakointipaikoista ja avain-
rekisteristä huolehtiminen sekä kaikki sataman ”tavaramyynti” eli saari-, sähkö-, 
parkkikortit, prikat ja liput jne. Toimenkuvaan kuuluu huolehtia myös muista kerhon 
toiminnoista, joita Seija itsenäiseen ja vastuulliseen työhön tottuneena odottaa mie-
lenkiinnolla.

Seijan tapaa toimistoiltoina kerholta ja hän auttaa jäseniä silloin eteen tulevissa asiois-
sa. Toimistovastaava on näissä asioissa satamakapteenin ”oikea käsi”. Toimistovastaava 
auttaa myös tarpeen mukaan toimikuntien työssä, kuuluen mm. HooVeeKoo –lehden 
toimituskuntaan. Tyytyväisinä toivotamme mukavan ja iloisen Seijan tervetulleeksi 
joukkoomme!

Hallitus
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Toimiston aukioloajat

Toimisto on auki ensimmäisen kerran 23.4. Vapun aattona 30.4. suljettu. Toimisto on 
kiinni vielä huhtikuun loppuun (paitsi torstaina 23.4 klo 17:30 – 19:00). Touko- ja ke-
säkuussa tiistaisin ja torstaisin kello 17.30 – 19.00 (pois lukien helatorstai 14.5 ja ju-
hannuksen aatonaatto 18.6). Heinäkuussa toimisto on kiinni ja toimihenkilöt tavoittaa 
silloin parhaiten sähköpostitse ks. yhteystiedot nettisivuilta, 
humallahdenvenekerho.fi/jasenet/hallitus tai toimikunnat

Katsastusillat 2015

Virallisia katsastusiltoja on tulevana kautena seitsemän (7.5, 21.5, 28.5, 4.6, 11.6, 16.6 
ja 25.6). Katsastusillat ovat aina torstai-iltoja, poikkeuksena 16.6. Katsastusiltoina pyri-
tään katsastus aloittamaan klo 17.00, vaikka toimisto ja kahvila aloittavat 17.30. Mikäli 
viralliset katsastusillat eivät sovi tulee veneenomistajan itse sopia katsastajan kanssa 
poikkeavasta ajankohdasta.Runkokatsastuksesta tulee myös sopia suoraan katsastajan 
kanssa jos se tehdään muulloin kun virallisena katsastusiltana. Runkokatsastus suori-
tetaan 5 vuoden välein tai kun veneeseen on tehty suuria muutoksia tai korjauksia, 
kuten esim. moottorin vaihto. Mikäli veneen katsastusajankohta on muu kun virallinen 
katsastusilta tai vene katsastetaan muualla kun HVK:n alueella tulee veneen omistajan 
huolehtia henkilökohtaisesti katsastajalle aiheutuneista matkakuluista.

Kaikki HVK:n laitureissa olevat veneet tulee katsastaa vuosittain (yhdistyksen sääntö-
jen 6 § sekä katsastusohjesääntö). Mikäli laiturissa olevaa venettä ei purjehduskauden 
aikana ole katsastettu eikä sen katsastamattomuudesta ole etukäteen sovittu katsas-
tustoimikunnan puheenjohtajan tai sihteerin kanssa, lähetetään omistajalle laimin-
lyöntimaksu. Mikäli katsastus on suoritettu jonkun muun venekerhon toimesta, tulee 
katsastuspöytäkirjasta toimittaa kopio katsastustoimikunnalle (niin vältyt laiminlyönti-
maksulta).

Kahvilan aukioloajat

Kerhon kahvila on auki toimisto-, katsastus- ja kurssi-iltoina, veneiden lasku- ja nosto-
päivinä sekä siivoustalkoopäivinä kesä- ja syyskuussa. Katso kahvilan aukiolo-ajat tar-
kemmin sivulla 31.

Hallitukselle esitettävät asiat

Hallitukselle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen hal-
lituksen kokousta kerhon yhdistyssihteerille osoitettuna osoitteella

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry
Yhdistyssihteeri
Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
Sähköposti: yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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Kerholla on kahvila
HKV:n kerhorakennuksessa on kahvila avoin-
na jäseniä varten aina keväisin ja syksyisin 
katsastus- ja kurssipäivinä sekä tietysti tal-
koissa ja veneiden lasku- ja nostopäivinä. 
Tarjolla on kahvia, mehua ja pientä purtavaa 
omakustannushintaan, talkoissa talo tarjoaa 
esimerkiksi hernekeittoa tai muuta mukavaa 
lämmikkeeksi.  Tule viihtymään ja rupattele-
maan ulkosalla puuhastelun lomassa!

Kahvilan ystävälliset emännät ovat Eira Lam-
minen, Rauni Liikanen, Tiina Karjalainen ja 
Ritva Varelius.

Varaathan mukaan käteistä rahaa myyntipäivinä, pankkikortit eivät käy.

Kahvilan aukioloajat:

16.4 to  klo 18.00  Tutustuminen veneen katsastukseen tt
21.4. ti  klo 19.00  Kevätkokous tt
23.4. to  klo 19.00  Katsastajien palaveri tt
28.4. ti  klo 18.00  Solmukurssi tt

1.5. pe   klo 12.00  Lipunnosto. Kahvitarjoilu.
2.5. la  klo 13.00  1. veneiden lasku M
5.5  tu klo 19.00  Mahdollinen ylimääräinen yhdistyksen kokous  tt
7.5. to  klo 17.00  Katsastus M
12.5  ti   klo 18.00  Uusien jäsenten infotilaisuus tt
16.5 la  klo 17.00  2. Veneiden lasku M
21.5 to  klo 17.00  Katsastus M
23.5 la  klo 10.00  Hästö/Siivoustalkoot tt
28.5. to  klo 17.00  Katsastus, Tallinnan eskaaderin infotilaisuus M

4.6 to  klo 17.00  Katsastus M
8.6 ma  klo 17.00  Pukkitalkoot M
11.6 to  klo 17.00  Katsastus M
20.6   Hästö/Juhannus tt
25.6 to  klo 17.00  Katsastus M 

M = myynti, tt = talo tarjoaa
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”Solmu”Seppänen ja solmut –

Solmukurssi HVK:lla tiistai-
na 28.4.2015  kello 18.00
Solmujen mestari, venemessuiltakin tuttu Hannu 
Seppänen on lupautunut pitämään meille perin-
teisen solmukurssin. Tule mukaan oppimaan uusia 
solmuja tai virkistämään muistiasi: miten se le-
puuttaja saatiinkaan nopeasti oikealle korkeudelle.

Ilmoittautumiset: 
koulutus@humallahdenvenekerho.fi

Koulutus- ja venematkailutoimikunta 
tiedottaa

Käytä jäsenyytesi hyväksi ja ilmoittaudu mukaan kerhon järjestämille kurssille.

Tutustuminen veneen katsastukseen – 16.4 klo 18.00

Luennoitsijana toimii Raimo Lamminen.  Lisätiedot viereisellä sivulla.

Solmukurssi  – 28.4 klo 18.00

Hannu Seppäsen perinteinen solmukurssi. Lisätiedot alla.

Tallinnan eskaaderiretki – 4-7.6 (Lähtö HVK:lta)

Lähde mukaan ylittämään Suomenlahtea turvallisesti veneseurueessa. Illastamme 
yhdessä ja tutustumme Tallinnan historiaan.. Tiedonantotilaisuus matkaan 

osallistuville pidetään HVK:n tiloissa viikkoa ennen, torstaina 28.5 klo 20.00.
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Ledisoihdut hyväksytty katsastusvarusteiksi
Uutta tällä veneilykaudella on ledisoihtujen hyväksyminen katsastusvarusteisiin. Suo-
men Purjehdus- ja Veneily ry on tammikuun lopussa hyväksynyt ledisoihdun katsas-
tusvarusteeksi kolmessa katsastusluokassa. Avomeriluokkaan (1) ei tehty muutoksia. 
Uudet vaatimukset hätämerkinantovälineiden osalta:

Katsastusluokka 2 (rannikko): 4 rakettia ja 4 soihtua tai 4 rakettia, 2 soihtua ja 
1 led hätämerkinantoväline, lisäksi suositellaan 1 oranssisavu.

Katsastusluokka 3 (saaristo): 2 rakettia ja 2 soihtua tai 4 soihtua tai 2 rakettia ja 
1 led hätämerkinantoväline, lisäksi suositellaan 1 oranssisavu.

Katsastusluokka 4 (suojaisat vedet): suositellaan 2 soihtua tai 
1 led-hätämerkinantoväline.

Ledisoihdun merkkiä tai mallia ei ole määritelty yksityiskohtaisesti. Varaparistoja tulisi 
pitää led-hätämerkinantovälineen mukana. Lisäksi suositellaan matkapuhelinta laturei-
neen vedenpitävällä suojakotelolla.

Tule kuulemaan lisää katsastuksesta 
Kerholla järjestetään koulutusilta torstaina 16.4 klo 18.00 teemalla 
Tutustuminen veneen katsastukseen. Luennoitsijana toimii Raimo Lamminen.
Ilmoittautuminen: koulutus@humallahdenvenekerho.fi
Kahvitarjoilu

Kevätpuuhaa Kuva: Ari-Matti Helkapalo
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Saareen tulee kaksi majoitusmökkiä
Hästöhön tilatut kaksi pihamökkiä ovat valmiit. Ne odottavat kuljetusta saareen ja pys-
tytystä. Mökit ovat samanlaisia, ja sijoittuvat pääsaarelle ”vanhemmalle puolelle” lä-
helle yhdyslaituria sekä ”uudemmalle puolelle” lähelle grilliä – kuitenkin mahdollisim-
man rauhallisiin paikkoihin.

Mökit on tarkoitettu venekuntien jäsenten ja vieraiden tilapäiseen yöpymiseen.

Yksinkertaisissa mökeissä on neljä laveria patjoineen, valo ja lämpö sekä lukittava ovi.

Suuri Nimikilpailu
Tietysti mökit voitaisiin yksinkertaisesti vaikkapa numeroida 1. ja 2., 
mutta olisihan paljon hauskempaa, jos niillä olisi nimet. Kaikki voivat 
osallistua kilpaan ja tehdä ehdotuksia mökkien nimiksi. Vastanneiden 
kesken arvotaan ruhtinaallinen palkinto. 

Tee ehdotuksesi huhtikuun loppuun mennessä 
saaren meiliosoitteeseen: 
saari@humallahdenvenekerho.fi

Mökkien varaus ja käyttö

Noudata seuraavia ohjeita mökkien varaamisesta ja käytöstä. Ohjeita on varmasti täy-
dennettävä myöhemmin, kun saamme käyttökokemusta ja käyttäjien palautetta.
• mökki varataan yhdelle venekunnalle (eli jäsenelle) kerrallaan. Vuokra-aika on yksi  
 vuorokausi klo 12.00 - klo 12.00. Peräkkäisiä vuorokausia voi olla useampia, 
 ei kuitenkaan kauempaa, kuin “isäntävene” on saaressa.
• hinta on 25 € / vrk, riippumatta henkilömäärästä, joka on siis 1- 4
• hintaan sisältyy ilmainen sauna yleisten saunavuorojen aikana
• mökkien varausjärjestelmä on vielä kehitteillä ja siitä tiedotetaan myöhemmin
• mökki on tarkoitettu vain yöpymiseen - ei oleiluun päivällä, ei ruokailuun, 
 ei illanviettoon, ei leikkimiseen
• yöpyjät tuovat oman tyynyn sekä vuodevaatteet tai makuupussin
• kotieläinten vienti mökkiin on kielletty
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Saaren isännät René ja Jukka odottelevat jo tyytyväisinä mökkejä.

• mökissä on vieraskirja, johon merkitään päivämäärä, vene, kippari/varannut jäsen, 
 sekä yöpyvät henkilöt
• mökki jätetään klo 12.00 mennessä siivottuna, tuuletettuna, sähkölaitteet 
 sammutettuna ja lukittuna seuraavalle käyttäjälle.

Näitä ohjeita noudattamalla myös seuraava käyttäjä voi ottaa mökin mukavasti haltuunsa.

Teksti: Timo Wiiala
Kuva: Ari-Matti Helkapalo
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Kerhon ensimmäinen KIubi-ilta

Kerholla vietettiin helmikuisena lauantaina kerhon ensimmäistä Klubi-iltaa. Ajatuksena 
oli tarjota mahdollisuus tavata kerholaisten kesken talvellakin, ennen kevätrustaamisi-
en alkamista. Kerhon jäsenet osallistuivat iltaan runsaslukuisesti ja hauskaa oli.

Illan Primus Motor ja vetäjä Miki (Miki Tammi) valloitti meidät kaikki reippaalla ja mu-
kaansatempaavalla tavalla. Illan tavoite, tutustuminen toisiimme, onnistui ennakkoluu-
lottomasti ja iloisin mielin. Rajoja ei tarvinnut murtaa, kun esittäydyttiin toinen toisil-
lemme ja tutustuttiin niin uusiin kuin kokeneempiinkin kerhon jäseniin.

Ruokatarjoilusta sateli kiitoksia mennen tulleen – oli mistä valita, kalaa ja lihaa ja vielä 
maukkaita makkaroitakin – ja juomapuolesta huolehti jokainen itse makunsa mukaan.

Elävä musiikki toi tunnelmaa ja bändin ehdoton suosikki oli tietenkin oma rumpalimme 
Lasse – kiitos, kun jaksat viihdyttää meitä! Parketilla pyörähteli yksi jos toinenkin pari, 
oli sitten kipsissä tai ei.

Puheensorina pöydissä kertoi viihtymisestä ja illan isäntä sai välillä kilistellä lasia, jotta 
sai äänensä kuuluville. Tietovisa otettiin tosissaan ja ilmaiset arpajaiset olivat yllätys: 
palkintoina elämyksiä, joita toinen toisillemme tulemme antamaan; voiko parempaa 
arpajaisonnea olla niin palkinnon antajilla kuin niiden saajillakin. Esimerkiksi Ritva ja 
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Tommi antoivat todistajien läsnä ol-
lessa seuraavan lupauksen Raunil-
le: ”Me lupaamme ja vannomme, 
että tänä kesänä tulemme tarjoa-
maan Sinulle Hästössä maukkaan 
ulkotuli-illallisen juomien kera ja 
viemme illalla sinut vielä iltakalalle 
pienen yömyssyn kera!” Suunnitel-
mat ovat jo käynnissä…
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Klubi-ilta tässä muodossa oli siis päänavaus tällä erää. Klubi-illalla tulee olemaan oma 
paikkansa talven keskellä, purjehduskauden alkua odotellessa. Korvan taakse on pis-
tetty toiveita ja kehitysehdotuksia, suunnitellaan ja pidetään ensi vuonna taas yhtä 
mukava Klubi-ilta – sehän on meidän kaikkien ansiota!

Lisää kuvia löytyy kerhon verkkosivuilta.

Teksti: Ritva Hongell
Kuvat: Artem Belyaev
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[Kirjoita teksti] 
 

[Kirjoita teksti] 
 

 

Veneilykausi alkaa! 

 

Osta venemaalit RTV:stä.  

Tarjoamme venekerhollenne seuraavasti 
 

Hempel ovh -30%  

http://www.hempel.fi 
      

Uutuus Veneziani ovh -25% 

www.venez.fi 

Venez veneenpuhdistus 

ja hoitoaineet ovh -15% 

 

International laivamaalit 

ovh -20% 5-20L purkit 

Uutuutena International Trilux 0,75L  35,90e 

 

Kertomalla venekerhonne nimen saatte kyseiset alennukset kassalta 

Alennukset voimassa vuoden 2015 loppuun 

 
RTV liikkeet pk-seudulla 

Espoo  Helsinki  Helsinki  Vantaa  

Martisillantie 2 Sahaajankatu 44 Kalevankatu 29 Petikontie 5 
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www.nauticalpartners.fi

MERRY FISHER 695 MARLIN + MERCURY EFI 115CT - ALK. 41 330 EUR

Testivoittaja 755 Marlinin traileroitava versio. Erinomainen vaihtoehto retki-, yhteys-, 
ja kalastuskäyttöön. Luonnollisen vakaa ja turvallinen mutta myös miellyttävän 
hiljainen monitoimivene. Monipuolinen valikoima lisävarusteita räätälöitynä asiakkaan 
toiveiden mukaan. Mm. Ulko-ohjauspiste, Erillinen vesi-wc -kompartmentti, 
Automaattitrimmit, Suuri ankannokka keulaportailla. Tarkemman erittelyn varusteista 
saat sähköpostilla. Liity sinäkin osaksi suosittua Merry Fisher -perhettä !

Helsinki - Markus

+358 50 355 8815

markus@nauticalpartners.fi

JA MERCURY EFI 115 CT - TESTIMENESTYS


