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Merenkulku ja Hallinto
Jo yli 60 vuoden ajan kerhomme innokkaat ja edistyk-
selliset jäsenet ovat vaalineet hyvää merimiestapaa ja 
samalla olleet mukana luomassa vesillämme vallitse-
vaa hyvää veneilykulttuuria. 

Merimiestavat ovat muuttuneet viimevuosina mel-
koisilla askelilla samaan tahtiin meri-elektroniikan 
kehityksen myötä. Eipä vuonna 1976 suorittamallani 
rannikkolaivurikurssilla opeteltu merkintälaskenta ole 
kuin muisto vain nykyelektroniikan piirtäessä tarkkaa 
paikkaa kartelle ajantasaisesti. Säätiedotkin saa jatku-
vasti ajantasaisena ja niiden tarkkuus on parantunut 
entisistä ajoista merkittävästi. Kaikki nämä tekniikan 
tuomat uudistukset on sovitettava oikeassa suhteessa 
hyvään merenmiestapaan.

Samanlainen kehitys on tapahtunut ja tapahtumassa myös kerhomme hallinnossa. 
Olemme parissa vuodessa siirtyneet valovuoden eteenpäin sähköisen, ajantasaisen ja 
läpinäkyvän taloushallinnon myötä. Talousasioista vastaavana hallituksen jäsenenä voin 
informoida ajantasaisesti hallitusta asioiden kehittymisestä ja seurannasta. Käytännössä-
hän hallitus käyttää jäsenistön varoja yhdistyskokouksen päätösten mukaisesti ja se vaatii 
erityistä tarkkaavaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Parhaillaan suunnittelemme palvelutoimintamme digitalisointia. Ei toki kokonaan vaan 
vaihtoehtoisena palvelumuotona. Tavoitteena on tulevaisuudessa tilanne, jossa kerhon 
palvelut voisivat olla verkossa varattavissa ja ostettavissa sen lisäksi, että toimistoiltoina 
voi edelleen tulla tapaamaan kerhon aktiivista toimihenkilökaartia ja hoitaa asiat henki-
lökohtaisesti.

Kerhorakennus on tullut siihen ikään, että se vaatii myös enemmän huomiota. Olem-
me tekemässä kiinteistöselvitystä kunnostustarpeiden kartoittamiseksi. Samalla olemme 
suunnittelemassa kerhotilan viihtyvyyden lisäämistä.

Yksi kerhomme tärkeimmistä arvoista on jäsenistön keskinäinen kunnioitus ja suvaitse-
vaisuus. Kerho on varsin tiivis yhteisö. Sekä kerholla, että saaripaikassa on viikonloppuisin 
monenlaista vapaa-ajan toimintaa ja tapahtumaa eri venekuntien järjestämänä. Vapaa-
aikana on käyttäytyminenkin vapaampaa ja kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi keskinäi-
nen kunnioitus on avainasemassa. Kerho on kaikille jäsenille väline vapaa-ajan viettoon. 

Viettäkäämme ikimuistoinen kesä toisiamme kunnioittaen ja viihtyen.

Pekka Lieppinen
I varakommodori
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Satamaterveiset
Tämän lehden ilmestyessä on veneilystä päästy jo nauttimaan täysillä. Veneilykautta val-
misteltiin tänä vuonna satamassa jo ylimääräisissä kevättalkoissa, joissa toki sai telakka-
paikkaan liittyvän talkoovelvollisuuden vaihtoehtoisesti hoidettua. Ensimmäiset kovem-
mat tuulet aiheuttivat pientä harmia laiturin kävelysillalle ja vesijohdotukselle. 
Tässä kohtaa kaupungin henkilöstö toimi kuitenkin onneksi nopeasti, vaikka korjaustar-
vetta oli samanaikaisesti muuallakin. Sen jälkeen pidettiin perinteiset kesäkuun siivous-
talkoot ja saatiin muutama vähemmän kiireellinen korjaustoimi tehtyä.

Satamatoimistossa on ollut opettelemista rekisterien kanssa ja muutama vanhentunut 
tieto on päässyt lipsahtamaan eteenpäin, pahimmassa tapauksessa kotiin saapuneeseen 
laskuun asti. Palvelu on kuitenkin pelannut kiitettävästi ja niin vanhat kuin uudetkin jä-
senet ovat saaneet tarvittavat hankinnat veneilykaudelle.

Muistutuksia
 • Kesäkuun 10. päivän jälkeen talvisäilytysalueella ei saa olla enää veneitä
 • Laita alueella olevaan traileriisi tai pysäköityyn autoosi omalla nimellä 
  varustettu kortti näkyviin (lunastettu satamatoimistosta)
 • Huolehdi veneesi tunnistetiedoista ja laita venepaikka tarra näkyviin
 • Sulje aina ovet ja portit jälkeesi. Alueelle ei tule päästää tuntemattomia 
  henkilöitä. Vähintään kerhoavaimen näyttö on vaadittava, kun kerhon alueelle 
  kulkee perässäsi henkilö, jota et tunnista kerhon jäseneksi

Siisteys ja järjestys kerhon alueella
Kaikki jätteet ja roskat tulee viedä niiden omiin jätekeräysastioihin. Mitään irtoesineitä ei 
saa jättää jätteenkeräysastioiden viereen. Jätekatoksesta löytyy nykyään taloyhtiöistäkin 
tutut lasi- ja pienmetalliastiat sekajätteen lisäksi. Sen lisäksi ovat keräysastiat öljylle ja 
öljyisille jätteille, sekä oma paikka vanhoille akuille.

Nähdään rannassa!

  Pekka Luomala, satamakapteeni
  satamakapteeni@humallahdenvenekerho.fi
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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
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Telakkamestarin terveiset
Tuntuu kovin aikaiselta ilmoitella, muun ohella, jo nyt tulevan syksyn asioista, mutta niin 
vain on, että seuraava lehti ilmestyy vasta marraskuussa, jolloin suurin osa veneiden 
nostoista on jo tehty.

 • pohjois- eli talvipaikka-alue on kesän ajan jäsenten autojen paikoitusalueena.  
  Lupa pysäköintiin annetaan erikseen satamatoimistosta lunastettavalla 
  parkkikortilla
 • alueen maaperässä olevia vajoamia, ”reikiä”, tulee 
  Helsingin Kaupungin Liikuntavirasto paikkaamaan lähiaikoina. Autojen 
  paikoitukseen voi silloin tulla osittaisia esteitä. Tarkempia ohjeita annetaan  
  sähköpostilla ja porttiin laitettavilla tiedotuksilla
 • trailerit tulee jättää siistiin riviin alueen reunaan 
 • kaikista erillistoivomuksista, kuten esim. pakottava tarve nostaa vene 
  korjattavaksi, tulee sopia johtavan telakkamestarin tai satamakapteenin kanssa
 • veneiden nostoajat syksyllä ovat tapahtumakalenterissa 
  (tässä lehdessä toisaalla ja HVK:n nettisivuilla)
 • talvipaikkavaraus hoidetaan mieluiten hyvissä ajoin nettilomakkeella, joka löytyy  
  kerhon nettisivuilta (http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/lomakkeet) ja  
  lähettämällä lomake sähköpostilla osoitteeseen 
  satama@humallahdenvenekerho.fi. 
  Vaihtoehtoisesti voi paikkavaruksen tehdä tämän lehden takakannessa olevalla  
  lomakkeella, jonka toimittaa satamatoimistoon.

Aurinkoisia veneilypäiviä!

Kai Vikberg, johtava telakkamestari
satama@humallahdenvenekerho.fi
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MAKSUT 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 
liikuntavirastonmääräämällä 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 
(veneen tai katteen suurin pituus x leveys +10 %)

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 ulko-
puolisen sopimussiivoojan laskutuksen mukaisesti 80 € / 2 h 
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Kerhon avainmaksu 50 € / avain

Autopaikkamaksu* 70 €
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella telakointialu-
eella pysäköidystä autosta

Trailerimaksu 120 €      
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella telakointi-
alueella 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 5 € 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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Yhdistyksen uusista säännöistä
Yhdistyksen kevätkokous käsitteli 21.4.2015 kokouksessaan yhdistyksen sääntömuutok-
sia, jotka vahvistettiin yhdistyksen ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 5.5.2015.

Ylimääräisessä kokouksessa sääntöihin tehtiin tarkennus siten, että yhdistyksen syysko-
kous käsittelee jäsenille tarjotuista palveluista perittävät maksut kevätkokouksen sijaan. 
Muilta osin sääntömuutokset löytyvät HooVeeKoo lehdestä 2/2015.

Säännöt on lähetetty PRH:n (patentti- ja rekisterihallitus) vahvistettaviksi ja julkaistaan 
sen jälkeen, kun palautuvat sieltä.

Kevätkokous hyväksyi 21.4.2015 kokouksessaan myös Talousohjesäännöt, joita kerhol-
la ei ole aiemmin ollut. Talousohjesäännöt löytyvät HooVeeKoo lehdestä 2/2015 sekä 
HVK:n nettisivuilta Jäsenille osiosta.

Teksti: Ritva Hongell

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
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 3412 211

Omat jäsentiedot ajan tasalle
Mikäli huomaat jäsen- tai venetiedoissasi muutettavaa, otathan yhteyttä meihin sähkö-
postitse joko yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi tai satama@humallahdenve-
nekerho.fi.

Saamme jäsen- ja venetiedot suoraan SPV:n rekisteristä, jonne ne on tallennettu ilmoit-
tamiesi tietojen perusteella.
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Hästön kevättalkoot
Perinteiset kerhon saaren, Hästön talkoot sujuivat tänäkin vuonna mallikkaasti touko-
kuussa. Saaressa oli 15 venekuntaa ehostamassa paikkoja kesäkuntoon. Osallistumisen 
esteenä ei ollut sekään, että oma vene ei ollut vielä vesillä; autolla Flintuddeniin ja sieltä 
noudettuna pikkuveneellä saareen – kiitos Jukan.  

Tupa, sauna, grillit ja puuceetkin kuurattiin talven jäljiltä, joten kesäkunnossa ovat nyt 
käytettävissä. Ylimääräistä tavaraa jouduttiin kuitenkin viemään mantereelle roskiin, saa-
ressa kun ei ole roskahuoltoa. Pidetään Hästö siistinä -tavoite olisi hyvä meidän kaikkien 
saaressa kävijöiden muistaa, silloin meillä kaikilla olisi viihtyisämpää ja seuraavat suku-
polvetkin pääsevät nauttimaan puhtaasta luonnosta.  

Tänä vuonna ei ollut tarvetta perinteiseen puusavottaan eli puiden kuljetutukseen man-
tereelta saaren rantaan ja kantamista grilleille ja saunalle. Sitä vastoin odottelimme tänä 
vuonna poikkeavaa lastia: majoitusmökkien rakenteita, joista pystytetään kaksi mökkiä 
saareen. Merenkäynti oli kuitenkin talkoopäivänä sitä luokkaa, että lasti ei päässyt Pork-
kalan selän yli. Tuuli laantui onneksi seuraavaan päivään ja sunnuntaina mökkien raken-
teet saapuivat Barö–proomulla, joka toi myös kaivinkoneen. Näin saatiin myös satama-
lahtea ruopattua. Mökkien rakenteet on nyt kannettu sijoituspaikkojensa läheisyyteen ja 
odottavat pystytystä.

Ja kuten aina, talkoot päättyvät hyvin ansaittuihin tarjoiluihin vanhan grillin puolella. 
Huolimatta koleasta säästä, tunnelma oli lämmin ja osallistujille jäi hyvä mieli.

Kiitos mukana olleille ja tervetuloa HVK:n jäsenet perheineen ja ystävineen nauttimaan 
Hästöstä.

Teksti: Ritva Hongell
Kuva: Mikko Palmu 

Mökin rakenteet odottavat pystytystä.
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Hästön mökit: Telkkä ja Tiira 
Hästön uusien mökkien nimikilpailuun osallistuneiden ehdotusten joukosta valittiin mök-
kien nimiksi Telkkä ja Tiira. Pirjo Hakamäki (Weaseal venekunnasta) perusteli omaa ehdo-
tustaan seuraavasti:

”Saareen sopisivat jo luontaisesti siellä asuvien eläinten nimet. Lintuja siellä pesii riit-
tävästi, jos mökkejä sattuisi joskus vaikkapa tulemaan lisääkin. Vanhan puolen mökiksi 
ehdotan TELKKÄ, koska niiden poikasia on kyseisellä alueella avustettu laskeutumaan 
omista pöntöistään uimaharjoituksiin. 
Uuden puolen mökiksi TIIRA, koska niitä lentelee siellä puolella ahkeraan ja mökistä voisi 
"tiirailla" (suom. katsella/tarkkailla) maisemaa ja merta vaikka kuinka kauas!”

Kaikkien nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin Hästö -kortin voittajaksi Kimmo 
Laitinen.

Kiitos kaikille nimikilpailuun osallistuneille ja onnea voittajille!

Teksti: Ritva Hongell
Kuvat: Jarmo Inginmaa (Tiira), Aamulehti (Telkkäuros)
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Kesän elämykset talteen
Kerää kesän parhaita hetkiä talteen ja välitä niitä muillekin.Mieluisa rantautumispaikka, 
voi olla luonnonsatama, vierasvenesatama tms. Kunhan koit jotain mukavaa ja mieleen 
painuvaa. Sen ei välttämättä tarvitse olla iso juttu, usein ne pienet asiat ratkaisevatkin. Ja 
kuten tiedät, kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.

Ohessa kuva yhdeksän vuotiaan Helenan kokemasta myrskystä, jonka hän maalasi muis-
tista tänä keväänä 46 vuoden jälkeen. Helena kuvailee muistoaan näin: Maalauksen nimi 
on "Syysmyrsky 1969 Emäsalon ulkopuolella". Isäni purjehti A-vene Elisen Skallerham-
nista Sirpalesaareen 9 boforin syysmyrskyssä ja minä istuin märässä vinossa keikkuvassa 
sittådassa ja katselin myrskyävää merta vieressäni. Päätin tuolla hetkellä että maalaan 
niitä aaltoja isoja, koska ne olivat kauneinta mitä olin elämässäni nähnyt…

Kirjoita lyhyt tarina veneilykauden mieleen painuvasta muistosta, joka ilahdutti juuri si-
nua ja venekuntaasi. Jutun voit lähettää kuvan kera tai ilman kuvaan sähköpostiosoittee-
seen tiedotus@humallahdenvenekerho.fi.

Julkaisemme juttusi mahdollisesti jo seuraavassa HooVeeKoo lehdessä tai niin halutessa-
si nettisivuillamme.

Toivotamme aurinkoista kesää ja leppoisia tuulia!

Seija Harju, toimistovastaava
Ritva Hongell, yhdistyssihteeri

Kuva: Helena Leskinen
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TAPAHTUMAKALENTERI Syyskausi 2015
 Syyskuu    
Ma 14  Sitovien telakkapaikkavarausten viimeinen jättöpäivä    
La 19 19:00 Nyyttikestit Hästössä     
Ma 28 17:30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen ennen kaikkea  
   niille jäsenille, jotka telakoivat veneensä kerhon alueille tai  
   joiden telakointivälineet tai trailerit ovat olleet 
   kerhon alueilla)
   Kahvitarjoilu    
       
Lokakuu    
La 3 7:00 Veneiden 1. yhteisnosto – Kahvio auki: keittoa, voileipää ja  
   kahvia saatavilla    
La 10 15:00 Lohisoppa -päivä Hästössä    
Su  18 7:00  Veneiden 2. yhteisnosto – Kahvio auki: keittoa, voileipää ja  
   kahvia saatavilla    
Su  18 12:00 Lipunlasku HVK:lla    
La 31  Jäsenvartiointi päättyy    
       
Marraskuu     
HooVeeKoo lehti 4/2015 ilmestyy    
   Viirin lasku Hästössä    
Ti 24 19:00 Yhdistyksen syyskokous
   Kahvitarjoilu    
     
Heinäkuussa toimisto on kiinni ja toimihenkilöt tavoittaa silloin parhaiten 
sähköpostitse Hallitus: hallitus@humallahdenvenekerho.fi
Toimikunnat: http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/toimikunnat-2

Elo-syyskuussa toimisto on auki tiistaisin klo 17:30 – 19:00
  
HALLITUKSEN KOKOUKSET 
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
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TOIMISTON AUKIOLOAJAT

Toimisto on avoinna kesäkuussa tiistaisin ja torstaisin klo 17:30 – 19:00 (paitsi 18.6.)
Heinäkuussa toimisto on suljettu, tarvittaessa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse
satama@humallahdenvenekerho.fi 

Elo – syyskuussa toimisto on auki vain tiistaisin klo 17:30 – 19:00.

KATSASTUSILLAT

Kesän viimeinen virallinen katsastusilta on torstaina 25.6. klo 17:00.
Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä katsastusasioissa sähköpostitse
katsastusmiehet@humallahdenvenekerho.fi

Kaikki HVK:n laitureissa olevat veneet tulee katsastaa vuosittain yhdistyksen sääntöjen § 
6 ja katsastusohjesäännön mukaan. Mikäli laiturissa olevaa venettä ei purjehduskauden 
aikana ole katsastettu eikä siitä ole ilmoitettu katsastustoimikunnan puheenjohtajalle tai 
sihteerille, lähetetään laiminlyöntimaksu, jonka suuruuden on määrännyt yhdistyksen 
kevätkokous. Mikäli katsastus on suoritettu jonkun muun kuin HVK:n katsastajan toimes-
ta, tulee tässä tapauksessa katsastuspöytäkirjasta toimittaa kopio satamatoimistoon. 
Näin vältytään katsastuksen laiminlyöntimaksusta.

KAHVILAN AUKIOAJAT

Kerhon kahvila on auki katsastusiltoina, veneiden lasku- ja nostopäivinä sekä 
siivoustalkoopäivinä. Muista aukioajoista ilmoitetaan erikseen.

HALLITUKSELLE ESITETTÄVÄT ASIAT

Hallitukselle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisena viimeistään viikkoa ennen halli-
tuksen kokousta kerhon yhdistyssihteerille osoitettuna osoitteella:

Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVKry
yhdistyssihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
sähköposti: yhdistyssihteeri@humallahdenvenekerho.fi
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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
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1. Nyt laitamme kamat kassiin
ja lähdemme sassiin
on merellä seesteinen sää!
Hei, onko muonaa
ja tarpeeksi juomaa?
HooveeKoo taaksemme jää! 

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!

 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!”

2. Merimailit kun taittuu,
Mieli vapaalle vaihtuu,
Laguunin tutun jo nään!
Onko leparit ulkona,
Köydetkin valmiina,
Ankkuri pian heitetään!

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!

 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!”

3. Meren rantaan kun istahdan,
aavalle katsahdan,
saapuvan veneen nään!
Aina ystävää autetaan
toisiamme tuetaan,
ilta yhteinen taas vietetään!

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!

 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!”

4. Veneen teloille laitan,
hiljaa purjeeni taitan,
kas, kaveri myös rantautuu!
Syksy verkkaalleen saapuu
ja talviseen kaapuun
nyt ulappa taas verhoutuu!

 ”Hästö on helmi Porkkalan,
 aavan meren rannan!

 Hästö on paikka mahtava,
 sinne mä halajan ain!”

Säv. Eeva-Leena Pokela, Johanna Kahila
San. Sirpa Kahila, Rauni Liikanen, Eeva-Leena Pokela, Johanna Kahila

Hästö-valssi



Humallahden Venekerho ‐ Hummelvikens Båtklubb HVK ry
Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki
www.humallahdenvenekerho.fi

TELAKKAPAIKKA
VARAUS 2015 – 2016 

Jäsenen nimi      

Puhelinnumero       Email      

Veneen nimi       Rekisterinumero      

Veneen pituus       m Leveys       m

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

Nostan veneeni ensimmäisessä yhteisnostossa 3.10.2015 (alkaen klo 07:00)

Nostan veneen toisessa yhteisnostossa 18.10.2015 (alkaen klo 07:00)

Oma nosto, ei yhteisnostojen välillä Nostosta on ehdottomasti sovittava 
telakkamestarin kanssa

Lasken keväällä 2016 veneeni ensimmäisessä laskussa

toisessa laskussa

Jos vene on sijoitettu telakkamestarin ohjeesta poiketen tai ilman lupaa, tullaan vene 
tarvittaessa yhteisnostossa siirtämään omistajan vastuulla ja kustannuksella.

Paikkavaraus on jätettävä 14.9.2015 mennessä satamatoimistoon tai sähköpostilla
satama@humallahdenvenekerho.fi. 

Varaus on sitova, ellei sitä ole kirjallisesti peruutettu 9.10.2015 mennessä.

Varatessasi telakointipaikan sitoudun osallistumaan syksyllä ja keväällä pukkitalkoisiin 
kerhon alueella. 
Veneen nimi, rekisterinumero tai omistajan nimi on ehdottomasti merkittävä pukkiin tai 
pressuun.
Veneellä on oltava vakuutus, mikä sisältää vahinko‐ ja vastuuvakuutuksen.
Päiväys      

Allekirjoitus ja nimen
selvennys

     


