
HooVEEKoo
Humallahden venekerhon tiedotuslehti 1 • 2016



Julkaisija
HUMALLAHDEN VENEKERHO-
HUMMELVIKENS BÅTKLUBB HVK ry
www.humallahdenvenekerho.fi

Osoite
Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Tiedotuslehti 1/2016 (46. vuosikerta)
Ilmestyy 2 kertaa vuodessa

Julkaisu- ja tiedotustoimikunta
puheenjohtaja   Timo Wiiala
jäsenet      Seija Harju  
      Mikael Tammi  

Ilmoitushinnat
1/1 sivua  250,00 €

Toimistovastaava & osoitteenmuutokset
Seija Harju
toimisto@humallahdenvenekerho.fi

Muutokset venetiedoissa
satama@humallahdenvenekerho.fi

Talousasiat
talous@humallahdenvenekerho.fi

Kansikuva
Ari-Matti Helkapalo

Taitto ja painatus
Picaset Oy

ISBN 1239-7172

Sisällysluettelo
 

Pääkirjoitus      3 

Satamaterveiset      4

Terveisiä telakalta     5 

Katsastustoiminta     6 

Tietotekniikan kuulumisia  7

Hallitus ja toimikunnat 2016   8 

Hallituksen jäsenet 2016     10

Tapahtumakalenteri 2016 11

Maksut 2016  13 

Jäsenasiaa     14

Kokouskutsu     15

Toimintakertomus 2015    16

Esitys mökkisäännöistä    21

Esitys Hästön maksuista    21

Laituripaikkahakemus 22



HooVeeKoo 1 • 2016 3

Kommodorin puheenvuoro

Veneilyturvallisuus kohenee vuosi vuodelta. Veneiden ja 
apulaitteiden laatu paranee. Veneseurat edellyttävät 
jäsenten veneiden katsastusta edellytyksenä palvelu-
jen tarjoamiselle, kuten mekin teemme. Katsastus 
– joka on itse asiassa välineiden teknisen asianmu-
kaisuuden tarkastamisen lisäksi turvallisuusneu-
vontaa – antaa lisäturvaa veneilijälle itselleen, 
muille veneessä matkustaville, kuin myös vesilii-
kenteen muille kulkijoille.

Entäpä tärkein turvallisuustekijä, veneilijän asen-
ne? Se onkin vaikeampi pala katsastettavaksi ja 
muokattavaksi. Useimmat hankkivat veneilykoke-
musta harkiten, pienin ja varovaisin askelin, täydentäen 
osaamistaan alan koulutuksella. Vain tätä kautta taidot kart-
tuvat, valmistahan ei tule koskaan – jos niin luulee, se asenne on 
pielessä.

Vaikka venekauppa ei ainakaan vielä ota elpyäkseen takavuosien myyntilukuihin, on alan tun-
tijoiden mielestä jonkinlainen trendi havaittavissa; vaikka meitä kippareita ja sen mukaisia 
mieltymyksiä erilaisiin tapoihin viihtyä vesillä on joka lähtöön, näyttäisi uusien veneilijöiden 
uuden veneen hankinta painottuvan keskikokoisiin ”daycruisereihin”. Sellaisiin, joilla on muka-
va käydä päiväreissulla sopivassa kohteessa, kenties yöpyäkin kohtalaisin mukavuuksin, mutta 
joissa ei vietetä viikkokaupalla lomia saarten tai mantereiden väliä risteillen. Harrastuksia kun 
on muitakin, ja veneily on ”vain” yksi niistä.

Näiden uusien harrastajien valinta onkin hyvin looginen. Sopivan kompakti vene on helppo 
hallita ja ylläpitää. Nykyaikaiset veneet ovat sangen turvallisesti rakennettuja, ja laadukkaita 
varusteita ja apuvälineitä on tarjolla. Kun huomioidaan ne rajat, joita ei tietyn kokoisella ja 
tyyppisellä veneellä pidä ylittää, ja otetaan myös kaikki vallitsevat olosuhteet ja muuttuvat 
tekijät huomioon, saadaan liikkeelle hyvinkin merikelpoinen paketti. Kunhan kipparin ja mie-
histön asenne on kohdallaan.

Turvallista matkaa

Timo Wiiala
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Mennyt veneilykausi jatkui pitkään, innokkaimmilla yli joulun, ja nyt pie-
nen hengähdystauon jälkeen voidaan taas ennustella jäiden lähtöä. Tätä 
kirjoittaessani satamatoimikunta ja toimiston väki on ehtinyt jo kokoon-
tua ja valmistella tulevaa kautta. Satamassa tullaan taas järjestämään 
talkoot (ajankohta kalenterissa 10.4. klo 10.30-) ja tällä on mahdollisuus 
hoitaa telakkapaikkaan liittyvä kevään talkoovelvoite, jos vaikka vene on 
ollut trailerilla ja omia pukkeja ei ole tarvetta siirrellä siivoustalkoissa 
kesäkuussa.

Muutoksia ja parempaa palvelua 
Laituripaikkojen varausta pyritään yksinkertaistamaan vaiheittain niin, että sääntöjen mukai-
set varaukset, maksut ja paikan saaminen ei välttämättä edellytä satamatoimistossa käyntiä. 
Satamatoimisto kuitenkin palvelee jäseniä varausasioissa sekä lupien ja jäsentuotteiden 
myynnissä. Kaikki ostokset tulisi tehdä kerralla, myös laskutuksen helpottamiseksi.

Sataman kalustoon on tulossa uusi septiasema ja kuivaushuoneeseen setti harjoja veneen 
pohjan puhdistamiseen. Veneiden laskujen yhteydessä olevaa palvelua pyritään laajentamaan 
sammutintarkastuksista myös ajankohtaisiin paukkuliivien huoltoon ja hätämerkinantovälinei-
den myyntiin.

Laituripaikkavaraukset 
Laituripaikkahakemusten takaraja oli 15.3.2016, joten jos et ole vielä hakenut paikkaa – tee 
se välittömästi kerhon kotisivuilla tai paikan päällä. Hakemuksia on yksi per vene. Lomake 
tulee täyttää kokonaisuudessaan ja merkitä jos vene on uusi tai sen tiedot ovat muuten 
muuttuneet. Toivottavasti laiturit saadaan vähintään yhtä täyteen kun viime veneilykaudel-
la! Jos olet vaihtamassa venettä, etenkin suurempaan, niin ota yhteyttä satamakapteeniin 
paikan varmistamiseksi.

Vahvistetuista venepaikoista tulee lista kerholle ennen jäiden lähtöä ja maksettu venepaikka 
oikeuttaa tuomaan veneen satamaan.

Siisteys ja järjestys kerhon alueella 
Kaikki jätteet ja roskat tulee viedä niiden omiin jätekeräysastioihin. Mitään irtoesineitä ei saa 
jättää jätteenkeräysastioiden viereen. Luvattomasta säilytyksestä voi aiheutua sanktiomaksu. 
Jätekatoksesta löytyy 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 
 satama@humallahdenvenekerho.fi

Satamaterveiset
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Vesillelaskut lähestyvät ja päivämääräthän ovat seuraavat: I lasku su 24.4 
klo 13.00 ja II lasku su 8.5 klo 13.00. 

Syksyllä saatiin veneet nostettua ylös ja järjestettyä palokäytävät siten, 
että minkä veneen tahansa voi nyppäistä vesille vaikka ensimmäisenä. 
Toivomus olisi kuitenkin, että lähimmät veneet saadaan lasketuksi en-
sin. Näin saadaan lisää väljyyttä ja nosturin toiminta sujuvammaksi ja 
vaivattomaksi.

Joten toivottavasti lähinnä vettä olevien veneiden omistajat pystyvät olemaan paikalla ensim-
mäisinä ja reunalla olevien myöhemmin. Näin vältytään hiukan siltä tavalliselta turhan tuntui-
selta odottamiselta. Halutessaan paikalle voi tietysti tulla vaikka aamuvarhaisella.

Muistattehan varata käteistä (80eur) laskun kuluihin. Laskulistat ilmestyvät kerhon tiskille 
tavalliseen tapaan 2 viikkoa ennen veneen laskuja. Huomioikaa myös kaikki kerhon/telakan 
alueen käyttäjät, kevään siivoustalkoot 10.4. ja 6.6. Veneiden omat laskut tulee myös kirjata 
toimiston tiskillä olevaan listaan.

Hyvää kevättä!  Kai Vikberg, Telakkamestari

Terveisiä telakalta
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Kaikkien kerhon laitureissa olevien veneiden 
tulee olla katsastettuja vuosittain.   
Mikäli laiturissa olevaa venettä ei veneily-
kauden aikana ole katsastettu, eikä sen kat-
sastamattomuudesta ole etukäteen sovittu 
Katsastustoimikunnan puheenjohtajan tai 
sihteerin kanssa, lähetetään omistajalle siitä 
laiminlyöntimaksu, jonka suuruudesta päät-
tää yhdistyksen vuosikokous. Mikäli veneen 
katsastus on suoritettu jonkun muun vene-
kerhon toimesta, tulee katsastuspöytäkirjasta 
toimittaa kopio katsastustoimikunnalle viipy-
mättä.

Virallisia katsastusiltoja on tulevana kaute-
na yhdeksän (12.5, 19.5, 26.5, 31.5, 2.6, 9.6, 
14.6, 16.6 ja 30.6). Varsinaiset katsastusillat 
ovat torstai-iltoja, mutta lisäksi on otettu kak-
si tiistai-iltaa (31.5, 14.6), jolloin katsastajat 
päivystävät muutaman edustajan voimin. Vi-
rallinen katsastusajankohta varataan kerholla 
etukäteen, kirjaamalla veneen ja omistajan 
tiedot varauskirjaan halutun katsastusillan 
kohdalle. Varauskirja löytyy toimiston edessä 
olevalla pöydällä.

Mikäli viralliset katsastusillat eivät sovi, tulee 
veneenomistajan sopia katsastajan kanssa 
poikkeavasta ajankohdasta. Sama koskee 
runkokatsastuksia jos ne tehdään muulloin 

kuin virallisena katsastusiltana ja/tai jos ne suoritetaan muualla kuin kerhon alueella. Runkokatsas-
tus suoritetaan 5 vuoden välein tai kun veneeseen on tehty ”suuria muutok-
sia tai korjauksia” – esim. moottorin vaihto.

Mikäli veneen katsastusajankohta on muu kuin virallinen katsastusilta tai 
vene katsastetaan muualla kuin HVK:n alueella, tulee veneen omistaja huo-
lehtia henkilökohtaisesti katsastajalle aiheutuneista matkakuluista.

Gustav Broman, puheenjohtaja 
Katsastustoimikunta / Veneilyturvallisuustoimikunta

HVK Katsastustoiminta
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Tavoite saada vartiovuorojen nettivarausjärjestelmä tuotantoon alka-
valle kaudelle näyttää onnistuneen. Vartiovuorot varataan kerhon koti-
sivuilta www.humallahdenvenekerho.fi, vasemman laidan pystyvalikon 
kohdasta Jäsenille / Vartiovuorot. Varausjärjestelmä on pyritty rakenta-
maan kohtuullisessa määrin itsensä selittäväksi. Ennen kuin järjestelmä 
asetetaan kausittain käyttöön, ei varauksia voi tehdä. Tällä kaudella va-
raamaan pääsee sunnuntaina 3.4.2016 alkaen klo 12:00. Näin ensim-
mäisellä kerralla varata voi netin lisäksi samanaikaisesti myös kerho-
rakennuksessa, jossa vartiopäällikkö ja pari muuta toimihenkilöä ovat 
lupautuneet kirjaamaan varauksia nettijärjestelmään, sinänsä aivan sa-

malla tavalla kuin sen tekisi itse kotisohvaltaan.       
Varausjärjestelmä on turvasyistä suojattu salasanalla. Salasana toimitetaan jäsenille sähkö-
postitse.

Kannattaakin huolehtia siitä että oma ajantasainen sähköpostiosoite on kerhon tiedossa. Muuten 
jää paitsi uusista sähköisistä palveluista, joista tyypillisesti tiedotetaan kommodorin yhteissäh-
köpostilla kaikille jäsenille.

Jäsenten sähköpostiosoitteiden lähde on SPV-liittomme uusi Suuli-rekisteri, joka löytyy osoittees-
ta https://suuli.spv.fi/. Suuli-käyttäjätunnuksena toimii liiton jäsennumero, joita yhdellä henki-
löllä on yksi jokaista SPV:n alaisen yhdistyksen jäsenyyttään kohti. Jos omaa sähköpostiosoitetta 
ei ole lainkaan tallennettuna rekisterin HVK-osioon (jos ei ole saanut mitään HVK-sähköpostia 
tänä vuonna), kannattaa pyytää toimistovastaavaamme Seija Harjua lisäämään se, toimisto@
humallahdenvenekerho.fi.

Nk. extranet-osio on nyt saatu rakennettua kotisivujen kohtaan Jäsenille / Sisäinen. Tähän sa-
lasanalla suojattuun osioon voidaan lisätä sellaista jäsenmateriaalia, jonka ei haluta näkyvän 
ulkopuolisille. Sisäinen-osion salasana toimitetaan jäsenille sähköpostitse sen jälkeen kun sinne 
on laitettu jotakin todellista materiaalia.

Muita alkuvuoden asioita, joista osa edelleen ainakin osin työn alla, ovat olleet laituripaikkalo-
makkeen viilaaminen, jäsenhakemuslomakkeen buginpoisto, webbialustamme toimivuuden ana-
lysointi, postilistapalvelumme siirron valmistelu ylläpidollisesti helpommalle alustalle ja joidenkin 
uusien kerhon sisäisten sähköpostiosoitteiden käyttöönotto. Uusi hieman isompi kehityskohde 
on nettikauppamahdollisuuden tutkiminen.

Linkki Hästön mökkien varausjärjestelmään ja ohjeet sen käytöstä julkaistiin edellisessä HooVee-
Koossa. Ne löytyvät päivitettyinä myös kerhon kotisivuilta, kohdasta Jäsenille / Hästön mökit.

Veneilykauden odotusterveisin, 
Janne Ignatius, ICT-toimikunta

Tietotekniikan kuulumisia
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Hallitus 
hallitus@humallahdenvenekerho.fi 

Timo Wiiala, kommodori      040 0476 726 
Pekka Lieppinen, I varakommodori  050 5022 100 
René Ollberg, II varakommodori   040 8387 629 
Erja Antell     050 3092 603 
Pasi Hellemaa    040 0419 414 
Janne Ignatius    050 3819 713 
Pekka Luomala    040 0823 122 
Teemu Survo    050 5004 143 
Mikael Tammi    040 7313 584 

Seija Harju, toimistovastaava   040 5074 146 

HelVene
Mikael Tammi   040 7313 584

ICT -työryhmä 
ict@humallahdenvenekerho.fi

Janne Ignatius, puheenjohtaja  050 3819 713 
Ritva Hongell     050 3412 211 
Jesse Karjalainen    0500 514 463 
Sami Vaateri     040 0579 358
   

Julkaisu- ja tiedotustoimikunta 
tiedotus@humallahdenvenekerho.fi 

Timo Wiiala, puheenjohtaja   040 0476 726 
Seija Harju     040 5074 146 
Mikael Tammi    040 7313 584
 
Kaavoitustyöryhmä
Timo Wiiala, puheenjohtaja   040 0476 726 
Erja Antell    050 3092 603 
Antti Tamminen    040 0454 924 

Veneilyturvallisuustoimikunta 
katsastus@humallahdenvenekerho.fi
 
Gustav Broman, puheenjohtaja   050 0800 040
Erja Antell, katsastussihteeri   050 3092 603
Eija Aronniemi    050 5053 643 
Jan Hedman     040 7095 718 
Pertti Kansikas    040 5095 852 
Raimo Lamminen    040 0205 006 
Wille von Plato    040 7287 256 
Hannu Seppänen    050 5521 501
Jari Vartiainen    050 3048 662 
Jorma Viita   040 0702 520 
Ville Wiro     040 7545 275 
Michael Waltzer    050 3326 083
Jori Kosonen    050 5184 790
Timo Willman    040 5527 769
Timo Wiiala    040 0476 726

Kiinteistötoimikunta (ml Kahvilatoimikunta) 
kiinteisto@humallahdenvenekerho.fi 

Mikael Tammi, puheenjohtaja   040 7313 584 
Eero Liikanen    040 0386 408 
René Ollberg    040 8387 629 

Teemu Survo    050 5004 143 
Antti Tamminen    040 0454 924

Kahvilatoimikunta
Rauni Liikanen, puheenjohtaja   050 4382 299
Tiina Karjalainen    040 4805 142 
Sirkku Isomäki    040 5481 981 

Kiinteistön/juhlatilan vuokraus 
toimisto@humallahdenvenekerho.fi

Seija Harju, toimistovastaava   040 5074 146 

Koulutus- ja venematkailutoimikunta (ml Nuorisotoiminta) 
koulutus@humallahdenvenekerho.fi

Mikael Tammi, puheenjohtaja   040 7313 584 
Janne Ignatius    050 3819 713 
Jori Kosonen    050 5184 790 
Klaus Salkola    040 0385 530
 
Saari- ja kalastustoimikunta 
saari@humallahdenvenekerho.fi
 
René Ollberg, saaren isäntä, puheenjohtaja  040 8387 629 
Eira Lamminen, saaren emäntä   043 2003 460 
Jukka Ilmarinen    050 4655 265 
Pekka Lieppinen, kalastusvastaava  050 5022 100 
Teemu Survo    050 5004 143
Jesse Karjalainen    050 0514 463
 
Satamatoimikunta (kotisatamatoiminta) 
satama@humallahdenvenekerho.fi
 
Pekka Luomala, satamakapteeni, puheenjohtaja  040 0823 122
Pasi Hellemaa, vartiointipäällikkö   040 0419 414
Kai Vikberg, johtava telakkamestari  040 0848 607
Otto Lahti, telakkamestari  040 1818 333
Pekka Marttila, telakkamestari   040 7382 595
Henrik Westerholm, telakkamestari  040 5504 766
 
Sääntötyöryhmä 
Timo Wiiala, puheenjohtaja   040 0476 726 
Pekka Lieppinen    050 5022 100 
René Ollberg    040 8387 629
 
Taloustoimikunta 
talous@humallahdenvenekerho.fi
 
Pekka Lieppinen, puheenjohtaja, talouspäällikkö  050 5022 100 
Seija Harju     040 5074 146 
Pekka Luomala    040 0823 122 
René Ollberg    040 8387 629 
Timo Wiiala    040 0476 726 

Tulevaisuustoimikunta 
Timo Wiiala, puheenjohtaja   040 0476 726 
Kaija Bridger    050 5812 255 
Juhani Kaskeala    040 8368 787 
Antti Tamminen    040 0454 924
 
Ympäristövastaava 
Erja Antell     050 3092 603

Hallitus ja toimikunnat 2016
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       Veneveistämöitä  ja Telakoita

                        Helsingissä
                                Jorma Rautapää

             Kuka veneet rakensi ja missä ?  
               Helsingin veneveistämöt ja telakat ennen ja nyt  
                         Tarinaa ja totta Helsingin rannoilta 
                          80 sivua, paljon harvinaisia kuvia.
                            Saatavana HVK:n toimistosta ja
                         tekijältä:  jorma.rautapaa@pp.inet.Þ

                                          Hinta  10 euroa

Vartiovaraukset voi tehdä kerhon toimistossa 3.4., sen jälkeen toimistoiltoina, ja nyt myös 
kotisivuilla - eli kotisohvalla. Toimistossa on avuliasta henkilökuntaa paikalla 3.4.

Aloitat nettivarauksen menemällä kerhon www-sivuilla vasemman laidan valikossa kohtaan 
”Jäsenille”, ja sen alikohtaan ”Vartiovuorot”, suora linkki on humallahdenvenekerho.fi/jasenet/
vartiovuorot . Turvallisuussyistä varausjärjestelmä on suojattu salasanalla, joka on annettu 
kaikille sähköpostinsa ilmoittaneille jäsenille.

Varausjärjestelmä on pyritty rakentamaan selkeäksi ja sen sisällä on opastustekstiä. Valmiista 
varauksesta tulee vahvistus varatessa antamaasi sähköpostiin.

Huomaa että varausjärjestelmä avataan käyttöön 3.4.2016 klo 12.00, eli sitä aikaisemmin et 
voi tehdä varausta.

Vartiovuorovaraukset 3.4. klo 12 alkaen
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Hallituksen jäsenet 2016
hallitus@humallahdenvenekerho.fi

Timo Wiiala  
Hallinto, yhteydet 
viranomaisiin ja 
järjestöihin, sopimus-, 
sääntö- ja oikeudelliset 
asiat, tiedotus       

Pekka Lieppinen
Puheenjohtajan 
I varamies, 
taloushallinto, jäsen- 
ja varainhankinta, 
kalastus

Janne Ignatius
Nettipalvelujen 
kehitys, tietoturva

Renè Ollberg
Puheenjohtajan II 
varamies, retkisaari

Erja Antell
Katsastussihteeri, 
ympäristövastaava

Pekka Luomala
Satama, telakointi

Pasi Hellemaa
Vartiointi

Teemu Survo
Kiinteistö, retkisaari

Mikael Tammi
Kiinteistö, koulutus- ja 
venematkailu
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Huhtikuu
Pe 1   HooVeeKoo lehti ilmestyy
Su 3 12:00 Vartiovuorovaraukset alkaa
Su 10 10:30 Siivoustalkoot kerhoalueella 

Ti  19 19:00 Yhdistyksen kevätkokous
To 21 19:00 Katsastajien yhteispalaveri
To 21 17:00 Toimistoilta
Su 24 13:00 Veneiden 1. yhteislasku
Su 24 21:00 Jäsenvartiointi alkaa
To 28 17:00 Toimistoilta

Toukokuu
Su 1 12:00 Lipun nosto HVK:lla – wappukahvit
  Viirin nosto Hästöuddenissa
Ti 3 17:00 Toimistoillat ti ja to, touko- ja 

kesäkuussa (paitsi 5.5 ja 23.6)
Su 8 13:00 Veneiden 2. yhteislasku
To 12 17:00 Katsastusilta
Ti 17 19:00  Uusien jäsenten infotilaisuus
To 19 17:00 Katsastusilta
To 26 17:00 Katsastusilta
La 28 10:00 Siivoustalkoot ja tutustumista 

Hästössä
Ti 31 17:00 Katsastusilta

Kesäkuu
To 2 17:00 Katsastusilta
Ma 6 17:30 Siivoustalkoot telakointialueilla 

(pakollinen kaikille niille jäsenille, 
  joilla vene on ollut telakoituna 

kerhon alueilla joko säilytyspukeilla 
  tai trailerilla)
To 9 – 12  Eskaaderiretki Tallinnaan
To 9 17:00 Katsastusilta
Ti 14 17:00 Katsastusilta
To 16 17:00 Katsastusilta
Pe 24 – 26  Juhannus Hästössä
To 30 17:00 Katsastusilta (viimeinen virallinen) 

Heinäkuu  
Toimisto suljettu

Elokuu 
Ti 9.8 17:00 alkaen toimisto auki tiistaisin 

syyskuun loppuun
Syyskuu
To 15.9.  Sitovien telakkapaikkavarausten 

viimeinen jättöpäivä

Tapahtumakalenteri 2016

La 17.9. 18:00 Nyyttikestit Hästössä
Ma 16.9. 17:30 Siivoustalkoot telakointialueilla

Lokakuu
La 8.10. 15:00 Lohisoppapäivä Hästössä
  Veneiden 2. Yhteisnosto
  Lipunlasku HVK:lla

  HooVeeKoo lehti 2/2016 ilmestyy 
loka/marraskuussa

Marraskuu
  Viirin lasku Hästössä
Ti 22.11. 19:00 Yhdistyksen syyskokous, 

kahvitarjoilu

Joulukuu  
  Joululoma
 
Ne tapahtumat, joissa ei ole päivämäärää, tarkentuvat 
myöhemmin.

Hallituksen kokoukset
Ke 13.1. 17:00
Ti 8.3. 17:00
Ti 19.4. 17:00  ennen yhdistyksen kevätkokousta
Ma 6.6. 19:00  siivoustalkoiden jälkeen
Ti 9.8. 17:00
Ti 4.10. 17:00
Ti 22.11. 17:00  ennen yhdistyksen syyskokousta
Ti 13.12. 17:00

Tapahtumakalenterin ajantasaisemmat 
tiedot näet nettisivuilta

www.humallahdenvenekerho.fi/
jasenille/kalenteri
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Venepaikkamaksut
Laituri  Leveys Hinta € Pituus  Hinta €, ei helsinkiläinen 
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 liikunta-
viraston määräämällä 50 %:n lisällä kaupungin perimään maksuun. Mikäli Helsingin kaupunki 
nostaa laituripaikkamaksuja vuodelle 2016, hallituksella on oikeus päättää venepaikkamaksu-
jen korotuksista vastaavilla summilla. 

Jollamaksu A -laiturista varatusta toisesta laituripaikasta maksu on 100 € 
Laiturisähkömaksu (ei lämmitykseen)  35 €
Telakkapaikkamaksu    50 € /vene ja lisäksi 9 € / m² 
(veneen tai katteen suurin pituus x leveys +10 %) käytetystä alueesta 
Telakointivälineiden säilytysmaksu 50 € (ellei ole traileripaikkaa)
Katsastusmaksu
 
Kirjaus- ja perusmaksu 
Ennen 1.7.2016 (sisältyy laituripaikkamaksuun) 15 € 
Lisämaksu 1.7 - 31.7 2016 50 € 
Lisämaksu 31.7.2016 jälkeen 100 € 

Kerhorakennuksen vuokrausmaksut jäsenille:
Vuorokausi, jolloin vuokrausaika on klo 12:00 – 12:00    400 €
Alle neljä (4) tuntia, jolloin vuokrausaika on klo 9:00 ja 22:00       65 € 
välisenä aikana (maanantai – torstai, pääasiassa kokouksiin)   100 € 
Lisämaksu lämmityksestä lämmityskaudella (1.11 – 30.4)   100 € 
Vuorokauden vuokrauksessa siivouksesta laskutetaan lisäksi     80 € 
 
Kerhon avainmaksu   50 € / avain

Autopaikkamaksu* 70 € 
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella telakointialueella 
pysäköidystä autosta.

Maksut 2016
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TOIMISTO 
Toimisto on avoinna huhtikuussa kahtena torstaina 21.4. ja 28.4. klo 17:00 – 19:00 
Touko-ja kesäkuussa tiistait ja torstait klo 17:00 – 19:00, paitsi 5.5. ja 23.6. jolloin toimisto on 
suljettu. 

Jäsenasioissa, kerhotilanvuokrauksissa ym. palvellaan myös sähköisesti osoitteessa toimisto@
humallahdenvenekerho.fi

TIEDOTUKSET 
Kerhon tiedotus tulee keskittymään
- suoraan tiedotukseen sähköpostitse
- kotisivuilla tiedottamiseen osoitteessa www.humallahdenvenekerho.fi
Ilmoitathan uudesta tai muuttuneesta sähköpostiosoitteestasi joko rekisterissä https://suuli.
sps.fi tai toimisto@humallahdenvenekerho.fi

NETTIOSAAJA
Etsimme kerhon vapaaehtoistoimintaan mukaan innostunutta some- ja Facebook taitajaa. 
Jos kiinnostuit, lisätietoja, tiedotus@humallahdenvenekerho.fi

FACEBOOK
Kerholla on oma Facebook – sivu jäsenille, liity mukaan.

Jäsenasiat

Toivotamme seuraavat uudet 
jäsenet lämpimästi 

tervetulleiksi kerhoomme!

Ville Kokkala
Mikael Santala

Henrikki Kallio-Soukainen
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika  Tiistai 19.4.2016 klo 19:00
Paikka  HVK:n kerhorakennus, Rajasaarenpenger 6, 00250 Helsinki

Käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Esitellään edelliseltä toimintakaudelta:
7. toimintavuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös
8. tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2015

Päätetään:
  9. tilinpäätöksestä vahvistamista
10. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Käsitellään:
11. Saaren mökkiohjesääntö
12. Saaren käyttömaksun muutos
13. Katsastustoimikunnan nimen muutos Veneilytoimikunnaksi
14. Jäsen erottamisen vahvistaminen
15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa päättämään kerhon asioista!

Kahvitarjoilu

Kokouskutsu
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Yleistä
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 63. toimintavuosi.

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 637 henkilöä. 

Hallinnon ja talouden uudistaminen jatkui digitaalisten palveluiden käyttöönotolla ja kehityk-
sellä. Kaikkea päätöksentekoa ohjasivat kerhon arvot, joiden myötä esim. talouden seuranta 
oli hallituksessa ajantasaista.

Kerhon sääntömääräisissä kokouksissa keväällä 21.4 (läsnä 28 jäsentä) ja syksyllä 24.11 (läsnä 
29 jäsentä) käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös (2014) ja kuluneen toimin-
takauden suunnitelmat, sekä vahvistettiin maksut vuodelle 2015. Syyskokouksessa valittiin 
toimintavuoden 2016 hallitus. 

Kevätkokouksessa ja yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 5.5. (läsnä 12 jäsentä) päätettiin 
sääntömuutoksesta. Myös uusi Talousohjesääntö hyväksyttiin.

Yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin yhdistysrekisterissä. 

Uusien jäsenten infotilaisuudessa toukokuussa perehdytettiin uusia jäseniä kerhon käytän-
töihin. 

Hyvin toimivaa yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun venekerhojen kanssa jatkettiin Helve-
neen, alan kattojärjestön Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV), eri meripelastusyhdistyksien 
sekä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten, lähinnä Helsingin kaupungin Liikuntaviraston 
ja Kaupunkisuunnitteluviraston, kanssa.

Talous
Kerhon talous on vakaalla pohjalla. Kassatilanne ja maksuvalmius ovat koko toimintavuoden 
ajan olleet erittäin hyvät. 

Velkaa ei ole.

Talouden seuranta on ollut reaaliaikaista, päivittäin tehtävää kontrollia, joten taloudellinen 
päätöksenteko on voinut aina tapahtua luotettavan tiedon varassa.

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
HooVeeKoo -tiedotuslehti ilmestyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolme kertaa ja viimei-
nen, neljäs lehti marraskuussa. Numeroissa kaksi ja neljä julkaistiin kokouskutsut yhdistyksen 
kevät- ja syyskokoukseen, numerossa kolme jäsen- ja venerekisterit.

HVK:n kotisivujen päivitys oli yhdistyssihteerillä, 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 posti-
tuksen välityksellä silloin, kun tarvittiin nopeaa tiedottamista. 

Myös kerhon Facebook – sivuilla jäsenet saivat kertoa kuulumisiaan, ja tarpeen mukaan siellä 
tiedotettiin myös kerhon asioita.

Toimintakertomus vuodelta 2015
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ICT-työryhmän toiminta
Hallitukselle ja toimikunnille perustettiin dokumentteja varten pilvipohjaiset alueet. Jäsenille 
suunniteltiin ja toteutettiin Hästön mökkien varausjärjestelmä, ja myös muita varausjärjestel-
miä kartoitettiin.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Toimintavuoden aikana järjestettiin kerholla erilaisia koulutuksia mm. Tutustuminen veneen 
katsastukseen ja Solmukurssi. 

Perinteinen Tallinnan eskaaderiretki järjestettiin kesäkuun alussa.

Katsastustoiminta
Kaikilla HVK:n katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa ja tarvittaessa katsastajien 
tietoja päivitettiin liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa. 

Katsastusiltoja kerholla järjestettiin torstaisin veneiden ensimmäisen virallisen yhteislaskun 
jälkeen touko- ja kesäkuussa. Vuosikatsastuksia tehtiin yhteensä 177 kpl ja runkokatsastuksia 
34 kpl.

Satama- ja kiinteistötoiminta
Laitureiden täyttöaste oli n. 200/243. Keskikokoisten ja niitä pienempien veneiden paikkoja 
on edelleen vapaana.

A-laiturin pohjoispuoli poistettiin käytöstä, koska se ei ollut enää laiturointiin käyttökelpoinen 
rannan pengerrystyön jälkeen.

Veneiden talvisäilytys hoitui pääasiassa pohjoispuolen kentällä, joka kesäisin toimii autojen ja 
trailereiden paikoitusalueena. Purjehduskauden aikana sekä etelä- että pohjoispuolen laituri-
alueilla oli sähkö-, vesi- ja jätehuolto.

Satama-alueen vartiointi suoritettiin purjehduskauden aikana perinteisesti jäsenvartiona, jota 
täydensi käyttöönotettu kameravalvonta. Kameravalvonnan avulla jäsenet pystyivät seuraa-
maan valvontakuvaa nettiyhteydellä.

Kerhorakennuksessa pidettiin jäsenistölle erilaisia tilaisuuksia (koulutusillat, toimikuntien jä-
senten yhteistapaamiset, uusien jäsenten informaatiotilaisuus, yhdistyksen vuosikokous).

Kerhorakennusta vuokrattiin jäsenistön omaan käyttöön sekä kannatusjäsenille juhlapaikaksi 
enenevässä määrin yhdistyskokouksen hyväksymän vuokrausohjesäännön mukaisesti.

Kerho laaditutti kuntoselvityksen kerhotalon, huoltorakennuksen ja saaren rakennusten raken-
teiden ja laitteiden kunnosta. Kerhotaloa alettiin kunnostaa järjestelmällisesti.

Kahvilatoiminta
Kahvila pidettiin auki kevään toimistoiltoina ja touko-kesäkuun katsastusiltoina sekä kevään ja 
syksyn nosto- ja laskupäivinä sekä siivoustalkoopäivinä. Lipunnosto ja -laskupäivinä kahvilassa 
tarjottiin kakkukahvit kaikille läsnäolijoille.
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Kahvilan emännät antoivat panoksensa myös saaren tilaisuuksissa, mm. siivoustalkoissa, nyyt-
tikesteissä ja lohisoppapäivässä.

Saari- ja kalastustoiminta
Perinteinen purjehduskausi aloitettiin retkisataman siivoustalkoilla Hästössä toukokuun lopus-
sa. Juhannuksena vaalittiin perinteitä eli paistettiin lettuja ja poltettiin juhannuskokko. Syksyllä 
järjestettiin lohisoppapäivä ja nyyttikestit. 

Saareen rakennettiin talkoovoimin kaksi majoitusmökkiä jäsenistön käyttöön. Ne saivat heti 
valmistuttuaan innostuneen vastaanoton, ja käyttöaste oli elo- syyskuussa erinomainen.

Kalastusalueiden vuokraustoiminta jatkui aikaisempien vuosien mukaisesti, joten HVK:n kalas-
tusmaksun maksaneet jäsenet saivat kalastaa venekerhon vuokravesillä. 

Toimihenkilöt vuonna 2015
Hallitus
Timo Wiiala kommodori
Pekka Lieppinen 1. varakommodori
René Ollberg 2. varakommodori
Erja Antell
Pasi Hellemaa
Pekka Luomala
Teemu Survo
Mikael Tammi
Sami Vaateri

Yhdistyssihteeri

Ritva Hongell   

Tilintarkastajat

Pauli Aaltosen tilintarkastusyhteisö sekä varalla 
erikseen nimetty henkilö Pauli Aaltosen  
tilintarkastusyhteisöstä  

Satamatoimikunta

Pekka Luomala satamakapteeni
Pasi Hellemaa vartiopäällikkö
Kai Vikberg johtava telakkamestari
Pertti Kansikas telakkamestari
Otto Lahti   telakkamestari
Pekka Marttila telakkamestari
Henrik Westerholm telakkamestari

Kiinteistötoimikunta (ml kahvila)

Mikael Tammi puheenjohtaja
Eero Liikanen
Pekka Luomala
René Ollberg
Teemu Survo
Antti Tamminen

Kahvilatoimikunta

Eira Lamminen  puheenjohtaja
Rauni Liikanen
Tiina Karjalainen

Juhlatilan vuokraus

Ritva Hongell

Katsastustoimikunta

Raimo Lamminen puheenjohtaja
Anu Hyppönen katsastussihteeri
Eija Aronniemi 
Gustav Broman
Jan Hedman
Pertti Kansikas
Wille von Plato
Hannu Seppänen
Antti Tamminen
Jari Vartiainen
Jorma Viita
Ville Wiro 

Koulutus- ja venematkailutoimikunta (ml nuoriso)

Sami Vaateri  puheenjohtaja
Jori Kosonen
Raimo Lamminen
Klaus Salkola
Mikael Tammi 

ICT-työryhmä

Sami Vaateri puheenjohtaja
Ritva Hongell
Jesse Karjalainen
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Julkaisu- ja tiedotustoimikunta

Ritva Hongell puheenjohtaja
Erja Antell  päätoimittaja 1.1.–5.6.
Ari-Matti Helkapalo
Mikael Tammi

Saari- ja kalastustoimikunta

René Ollberg puheenjohtaja
Jukka Ilmarinen
Pekka Lieppinen kalastusvastaava
Teemu Survo 

Sääntötyöryhmä

Timo Wiiala puheenjohtaja
Erja Antell  1.1.–5.6.
Pekka Lieppinen 
Rene Ollberg

Tulevaisuustoimikunta

Timo Wiiala puheenjohtaja
Kaija Bridger
Juhani Kaskeala
Tommi Outinen
Antti Tamminen

KIITOKSET
HVK:n hallitus kiittää kaikkia jäseniä, puolisoita ja toimihenkilöitä, jotka vapaaehtoisella osallis-
tumisella ja työllään ovat edesauttaneet HVK:n toiminnan jatkuvuutta ja kerhon kehittämistä. 

Kaavoitustyöryhmä

Timo Wiiala puheenjohtaja
Antti Tamminen
Erja Antell

Edustukset muissa järjestöissä

Mikael Tammi  Helvene
Raimo Lamminen SPV:n veneilyturvallisuustoimi- 
  kunta ja Espoon Meripelastajat ry
Pekka Lieppinen Suomenlahden Merivartiokilta
Jori Kosonen SPV:n veneilykoulutusjaos 
Hannu Seppänen  SPV:n koulutustoiminto
Timo Wiiala SPV:n liittokokousedustus 
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1. Tällä ohjesäännöllä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb 
HVK ry:n Hästö –saaressa sijaitsevien kahden majoitusmökin – Telkkä ja Tiira - käyttöä 
koskevat ohjeet.  

Mökkien käyttöä koordinoi saaren isäntä. Hänen antamiaan ohjeita tulee noudattaa 
kaikissa mökkiasioissa.

2. Mökit varataan Humallahden Venekerhon www-kotisivuilta osoitteesta  
http://evaraus.fi/humallahdenvenekerho.

3. Mökki varataan yhdelle venekunnalle (eli jäsenelle) kerrallaan. Vuokra-aika on yksi vuo-
rokausi klo 12.00 - klo 12.00. Peräkkäisiä vuorokausia voi olla useampia, ei kuitenkaan 
kauempaa, kuin “isäntävene” on saaressa miehitettynä.

4. Mökkien maksuperusteista päätetään yhdistyksen kokouksessa.  

Hinta on riippumaton henkilömäärästä, joka on siis 1 – 4. Hintaan sisältyy ilmainen sau-
na yleisten saunavuorojen aikana. Tieto vuokrauksesta merkitään saunavihkoon.  

Veneen päällikkö vastaa siitä, että mökin käytöstä tehdään asianmukainen merkintä 
mökkikirjaan. Mökkimaksut laskutetaan erikseen jälkikäteen.

5. Mökit on tarkoitettu pääasiassa yöpymiseen – ruokailuja ja illanviettoja varten ovat 
grillit ja tuparakennus käytettävissä.

6. Yöpyjät tuovat oman tyynyn sekä vuodevaatteet tai makuupussin.

7.  Joko Tupakointi mökeissä ja kotieläinten vienti mökkiin on kielletty.  
Tai Tupakointi mökeissä on kielletty. Kotieläimiä saa viedä mökkiin ”Telkkä”, mutta ei 
mökkiin ”Tiira”.

8. Mökki jätetään seuraavalle käyttäjälle siivottuna, tuuletettuna, sähkölaitteet sammutet-
tuna ja ovi lukittuna. 

Mökkiohjesääntö

Hallitus esittää kevätkokouksen päätettäväksi Hästön kausimaksuksi 50 € / vuosi.
Maksu korvaa aikaisemmin päätetyt kausimaksun, rantautumismaksun, sähkömaksun ja yleis-
ten saunojen maksut, jotka siis sisältyvät kausimaksuun.

Jokaisella jäsenellä/venekunnalla on oikeus yhteen ilmaiseen käyntiin saaressa (ns. tutustu-
miskäynti).

Hästön kausimaksu



HUOM! KAIKKI, JOTKA TARVITSEVAT LAITURIPAIKAN VENEELLEEN VUONNA 2016
TÄYTTÄVÄT LAITURIPAIKKAVARAUSLOMAKKEEN!
Laituripaikkavaraus 2016  Muutos venetiedoissa Uusi vene 

Jäsenen nimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin numero Sähköposti

Veneen nimi Rekisterinumero

Veneen tyyppi/malli

Veneen pituus Leveys m

Koneteho kW

Veneeni on vakuutettu
(vakuutusyhtiö)
Laituripaikkavarauksen viimeinen hakuaika oli 15.3.2016. Jos et ole tehnyt sitä, nyt on vielä mahdollisuus tehdä se 
pikaisesti. Varaus on sitova, jollei sitä ole kirjallisesti peruttu 30.4. mennessä. Varatessani venepaikan sitoudun kahteen 
vartiovuoroon purjehduskauden aikana kevätkokouksen päätöksen mukaisesti vartiovuoron laiminlyöntimaksun uhalla. 
Ennen kuin tuot veneen laituriin, käy satamatoimistossa hakemassa veneprikkasi ja varmistamassa oikea venepaikkasi.  
Laituripaikka annetaan käyttöön, kun se on maksettu.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

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


