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Kerhomme on uudistunut monella tavalla viime vuosina. 
Rutiinitoimintoja ollaan siirtämässä jokaisen ulottuville 
nettiin ja näin resursseja voidaan käyttää paremmin 
esimerkiksi koulutukseen ja muuhun kerhon ydintoi-
mintaan.

Monilla toiminnoilla on myös oma ansaintalogiik-
kansa, laituripaikat ja talvisäilytyspaikat maksaa 
käyttäjä, kerhon vuokran vuokraaja ja niin edel-
leen.  Yleiset tilat, kuten kerhorakennus ja saari 
ovat kaikkien käytettävissä ja näin pääsääntöisesti 
käyttökustannukset katetaan jäsenmaksuista ja 
pienistä kohdistetuista korvauksista.

Kerhon mittavan omaisuuden hoito on kuitenkin jäänyt 
lähinnä talkoiden varaan. Omaisuus kaipaa kuitenkin jatkuvaa ja 
suunnitelmallista hoitoa, korjausta ja korvausinvestointeja. Hallitus teetti 2015 
kuntokartoitukset kerhorakennukselle ja Hästön tuvalle. Tällä perusteella on suoritettu kerho-
rakennuksen ulkomaalaus. Seuraavana ovat vuorossa jätesäiliö / liittyminen kaupungin jäte-
huollon piiriin, peltikaton maalaus, ilmastoinnin korjaus (lämmön talteenoton puuttuminen) 
Hästön tuvan homeongelmien korjaukset sekä laitureiden uusinta ja korjaus. Tulevaisuudessa 
myös Pohjoispuolen laitureiden uusinta ja maisemointi tulevat ajankohtaiseksi.

Omaisuuden ylläpito vaatii jatkuvia investointeja rakennusten ja laitureiden kuntoon. Näille 
investoinneille kerhon järjestelmässä ei ole kuitenkaan minkäänlaista tulonlähdettä. Monissa 
naapurikerhoissamme on käytössä kaikkia jäseniä koskeva maksu, jolla katetaan omaisuuden 
ylläpito ja investoinnit. 

Meidän HVK:n jäsenien on myös aika miettiä muutaman kympin vuotuista maksua, jolla 
mittava omaisuus saadaan säilymään vuosikymmeniä eteenpäin. 

Pekka Lieppinen
Talousvastaava 

Kerhon mittava omaisuus hallintaan
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Satamaterveiset

Veneet ovat siirtyneet satamasta talvisäilytysalueelle ja tänä vuonna 
ensimmäisessä yhteisnostossa nostettiin liki ennätysmäärä veneitä. 
Sujuvasta operaatiosta kiitos satamatoimikunnan vapaaehtoisille te-
lakkamestareille! Tänä syksynä taimeniakin on noussut, niin Helsingistä 
kuin retkisaaren vesialueelta – kalamiehille ja – naisille, ei ole vielä liian 
myöhäistä!

Telakalla
Muistakaa merkitä telakoituna olevat veneet yhteystietolapulla, johon 
kirjoitetaan veneenomistajan nimi ja puhelinnumero. Mikäli jotain epä-
tavallista huomataan ollaan ensisijaisesti yhteydessä veneen omistajaan. Muuten tietenkin 
satama@ osoitteeseen on hyvä ilmoittaa huomioista telakka-alueella. Huolehditaan myös 
ylimääräiset romut roska-astioihin ja suuremmat sortti-asemalle, niin ympäristö pysyy kun-
nossa. Jäsenkyselyssä satamaa pidettiin viihtyisänä (3/4 vastaajista) joten pidetään se myös 
sellaisena.

Uusi laituripaikkamaksukäytäntö
Laituripaikkavaraus käytäntöä muutettiin jo keväällä niin, että maksettu lasku oikeuttaa tuo-
maan veneen satamaan vanhan ”prikan” sijaan. Nyt seuraava askel on varatun laituripaikan 
pysyvyys, jos maksaa olemassa olevien laituripaikkatietojen mukaisen laskun keväällä eräpäi-
vään mennessä, laituripaikka säilyy. Jäsenvartiointiin, varausehtoihin ja satamaohjesääntöön 
jokainen on sitoutunut tehdessään laituripaikkavarauksen. Käytännöstä ja laskujen lähettämi-
sestä tiedotetaan edelleen, mutta nyt siis lasku tulee automaattisesti ja laituripaikkahakemusta 
ei tarvitse tehdä! Maksamaton lasku katsotaan laituripaikan peruutukseksi.
Periaatteena kuitenkin että muutokset ilmoitetaan! Jos veneesi vaihtuu tai tiedät jo, ettet tar-
vitse laituripaikkaa kaudelle 2017, niin ilmoita siitä nettisivujen jäsenille osion lomakkeella tai 
sähköpostilla satama@humallahdenvenekerho.fi osoitteeseen.

Korotuksia laituripaikkamaksuihin
Humallahden venekerho vuokraa kotisataman laituripaikat Helsingin kaupungilta. Viime 
vuosista poiketen näihin vuokrahintoihin on tulossa korotus kaudelle 2017. Tämän mukaan 
tarkistetut laituripaikkahinnat tullaan käsittelemään kerhon syyskokouksessa. Laituripaik-
kahinnoittelua pyritään muutenkin yksinkertaistamaan. Satamien ylläpito tehdään rajallisin 
määrärahoin, mutta pientä parannusta kunnostustoimiin voimme toivoa kun liikuntaviraston 
tukikohta muuttaa naapuriimme Rajasaareen – arviolta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.
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Vaihda kerhoavaimen paristo säännöllisesti taataksesi häiriöttömän kulun satamassa.
Pariston voi vaihdattaa lukkoliikkeessä tai seuraavan ohjeen avulla itse.
 1. Avaa avaimen muovikuoren kaksi pientä Torx-ruuvia.
 Sopiva ruuvarilöytyy esim. sataman verstashuoneesta.
 2. Liu'uta kuorta n. 3mm avaimen pinnassa eteenpäin ja nosta kuori ylös.
 3. Vaihda paristo varoen. Pariston malli on CR2032.
 4. Kiinnitä kuori päinvastaisessa järjestyksessä.
 Jos avaimesi on viallinen, niin vaihda se kerholla toimiston aukioloaikana.

Muistakaahan käydä telakalla!

Pekka Luomala, satamakapteeni 
satama@humallahdenvenekerho.fi
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Kokouskutsu

Sääntömääräinen syyskokous
Aika Tiistai 22.11.2016 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

Kokouksessa käsiteltävät asiat:)
7. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies vuodelle 2017
9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2017:
10. Päätetään muista maksuista
11. Päätetään Vartiointisäännöstä
12. Päätetään niistä toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan yhdistyksen sääntöjen 
       11 § perusteella asettamaan   
13. Päätetään mahdollisista kokouskutsujen ilmoitusvälineistä
14. Päätetään jäsenille tarjotuista palveluista perittävät maksut vuonna 2017
15. Päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi
16. Kokouksen päättäminen

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

Kahvitarjoilu
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Toimintasuunnitelma 2017

Yleistä

Vuosi 2017 on yhdistyksen 65. toimintavuosi.

Jäsenmäärää pyritään nostamaan ja kotisataman laituripaikkojen käyttöastetta parantamaan. 
Painopiste on keskikokoisten ja pienempien laituripaikkojen, ja sitä kautta myös talvialueen 
täyttämisessä.

Toimikuntien työ aloitetaan aktiivisesti heti alkuvuodesta. Uudistetulla tehtäväjaolla ja hen-
kilövalinnoilla kaikkien toimialojen työskentelyä ja keskinäistä yhteistyötä terävöitetään. Hal-
linnossa, tiedotuksessa ja taloudenhoidossa hyödynnetään entistä enemmän tietoteknisiä 
järjestelyjä.

Hyvin toimivaa yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun venekerhojen kanssa jatketaan Hel-
veneen puitteissa, alan kattojärjestön Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV), eri meripelastus-
yhdistyksien sekä muiden alan järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Kerhon talvipaikka-alueen asemakaava pyritään muuttamaan veneilykäyttöön. Helsingin kau-
pungin Yleiskaavan sisältöä ja toteutusta seurataan tarkasti. Kerhon toimintaan vaikuttaviin 
asioihin puututaan edunvalvonnan keinoin.

Strategia
Yhteisesti sovitussa strategiassa määritetyt arvot ja visiot huomioidaan kaikessa päätöksen-
teossa. Tulevaisuustoimikunta kiinnittää erityistä huomiota maa- ja laiturialueiden käytön 
jatkumiseen nykyiseen tapaan talvipaikkojen turvaamiseksi. Mahdollisesti tulevan veneveron 
vaikutukset kerhoon ja jäsenistöön selvitetään.

Hallinto
Erilaiset jäsenten tarvitsemat varaukset ja palvelut hoidetaan pääosin nettijärjestelyihin. 
Toimisto- ja katsastuspalveluja ylläpidetään entiseen tapaan.

Talous
Kerhon rakennusten ja rakennelmien kestävä ylläpito toteutetaan pitkäjänteisesti kuntosel-
vitysten mukaisesti. Tähän tarkoitukseen jäseniltä kerätään omaisuudenhoitomaksu. Muut 
maksut riittävät vuosihuoltoihin ja muiden tavanmukaisten kulujen hoitoon.

Viestintä
Kerhon viestintä keskitetään laajaan ja ajankohtaiseen kotisivustoon.
Ajankohtaiset tiedotteet lähetetään tasaisin välein sähköpostilla helposti ja nopeasti.
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Jäsenistöä informoidaan sähköisten medioiden lisäksi myös HooVeeKoo-lehdellä, kerhoraken-
nuksen ilmoitustaulun tiedotteilla sekä tarvittaessa postitse ja kerhon lehdessä.

HooVeeKoo-lehti ilmestyy alkuvuodesta tukevana tietopakettina.

Koulutus- ja venematkailu
Kevätkaudella järjestetään monipuolisesti koulutuksia. Suunnitelmissa on venepäällikön kurssi, 
hätäensiapu- ja solmukurssi.  Veneen telakointi- ja vesillelasku -opastusta, veneenkäsittely-
koulutusta ja yleistä tietoa satamassa ja saaressa toimimisesta annetaan halukkaille uusille 
veneilijöille ja jäsenille kummijärjestelmän avulla.

Koulutusten tarkemmat ajankohdat pidetään näkyvillä kotisivuilla.

Veneilyturvallisuus
HVK:lla on omat, valtakunnallisiin määräyksiin perustuvat katsastusohjesäännöt, joita nouda-
tetaan. Kaikkien kerhon laitureissa olevien ja saaressa käyvien veneiden tulee olla katsastettuja 
liiton katsastusohjeiden mukaisesti. Katsastusiltoja järjestetään kerholla torstaisin veneiden 
ensimmäisen yhteislaskun jälkeen touko- ja kesäkuussa. Runkokatsastukset tulee suorittaa 
ennen veneiden vesillelaskua.

Katsastamattomasta veneestä peritään vuosikokouksen hyväksymä katsastuksen laiminlyön-
timaksu.

Kaikilla HVK:n katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa. Katsastajien tietoja päivite-
tään liiton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa, joissa myös uudet katsastajat saavat 
koulutuksen.

Satama- ja kiinteistö
Veneiden talvisäilytystä jatketaan pohjoisen laiturialueen kentällä. Kesäisin alue toimii autojen 
ja trailereiden paikoitusalueena. Purjehduskauden aikana sekä etelä- että pohjoispuolen laitu-
rialueilla on sähkö-, vesi- ja jätehuolto. Eteläpuolella on septi imutyhjennyslaite.

Satama-alueen vartiointi suoritetaan purjehduskauden aikana jäsenvartiona. Vartiointivuoron 
laiminlyönnistä laskutetaan yhdistyksen kokouksen päättämän sanktiomaksun mukaisesti. Jä-
senvartioinnin tukena on kameravalvonta.

Talvisäilytysalueen maisemointisuunnitelma  esitetään Helsingin kaupungille pohjoispuolen 
laitureiden uudistussuunnitelman yhteydessä kaavamuutoshakemuksen tueksi.

Laituripaikkojen varausta pyritään yksinkertaistamaan niin, että entinen laituripaikka säilyy 
automaattisesti, ellei siihen haluta muutosta. Sääntöjen mukaiset varaukset, maksut ja paikan 
saaminen eivät välttämättä edellytä satamatoimistossa käyntiä.
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Satamatoimisto palvelee jäseniä varausasioissa sekä lupien ja jäsentuotteiden myynnissä.

Kiinteistön korjauksia jatketaan kiinteistöselvityksen viitoittamalla tavalla. 

Kerhorakennuksessa vietetään jäsenistölle tarkoitettuja erilaisia tilaisuuksia, kuten koulutusil-
toja, toimikuntien jäsenten yhteistapaamisia, uusien jäsenten informaatiotilaisuus ja yhdistyk-
sen kokouksia. Kerhorakennusta vuokrataan jäsenistön omaan käyttöön sekä kannatusjäsenille 
juhlapaikaksi ja kokoustilaksi.

ICT
Jäsenpalveluja ja hallinnon toimintaa kehitetään edelleen ottamalla käyttöön uusia 
tietoteknisiä ratkaisuja. Yksityiskohtaisempi kehityssuunnitelma on laadittu ICT-toimikunnassa.

Seuraavassa vaiheessa toteutetaan www-sivuston alustan ja rakenteen uusiminen sekä 
nettikauppa jäsenille. 

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

Muista kahvilan aukioloajoista tiedotetaan erikseen. Kerhorakennuksessa järjestetään tarpeen 
tullen myös muuta ohjelmaa ja koulutusta kerholaisille.

Saari ja kalastus
Perinteisesti saaren kesäkausi alkaa retkisataman siivoustalkoilla toukokuun lopussa. Juhan-
nuksena vaalitaan perinteitä eli paistetaan lettuja ja  poltetaan juhannuskokko. Syksyllä järjes-
tetään lohisoppapäivä ja nyyttikestit, jolloin on oiva tilaisuus tyhjentää veneiden perusruoka-
varasto talven alta pois.

Saareen on pystytetty kaksi majoitusmökkiä venekuntien miehistön ja vieraiden käyttöön. 
Tupa- ja saunarakennuksessa toteutetaan suunnitelma uuden terassin rakentamisesta ja van-
han korjaamisesta. Vanhan yhdyslaiturin uusimiseen varaudutaan. Pienet huoltotyöt tehdään 
edelleen talkoovoimin.
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Kalastusalueiden vuokraustoiminta jatkuu aikaisempien vuosien mukaisesti. Saaressa käyviä 
kalastusta harrastavia jäseniä opastetaan ja valistetaan kalastusalueiden oikeaan ja sopimuk-
sen mukaiseen käyttöön. Vain HVK:n kalastusmaksun maksanut jäsen voi kalastaa venekerhon 
vuokravesillä.
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Maksut 2017

Hallituksen esittämät maksut vuodelle 2017

Jäsenmaksut 

 varsinaisen jäsenen liittymismaksu 800 €
 jäsenmaksu 80 €
 puolisojäsenmaksu 80 €
 nuorisojäsenmaksu 20 €
 kannatusjäsenmaksu 300 €

Jäsenmaksulaskut lähetetään vuodelle 2017 tämän vuoden joulukuussa.
Jäsenkausi on kalenterivuosi, joten vuosimaksu erääntyy tammikuun 2017 alussa

 Muut maksut
 omaisuudenhoitomaksu 30 €

Venepaikkamaksut

Laituri  Leveys helsinki-   Pituus  ei helsinkiläinen 
                                  läinen 

A  2,5  330 €  <6 m         425 € 
B  2,5  330 €  <6 m         435 € 
C  3,0  450 €  <6 - 8 m         575 € 
D  3,0  450 €  <6 - 8 m         575 € 
D, E  4,0  655 €  <8 - 10  m      805 € 
E  4,5  825 €  <10 -12 m    1015 € 
K  3,0  440 €           555 € 
K  4,0  610 €           765 € 
P1-7  4,0  610 €           765 € 
P8-12  4,5  780 €           970 € 
P13-16  5,0  830 €                        1045 €

Helsingin kaupunki on ilmoittanut laituripaikkojen maksujen korotuksista vuodelle 2017  

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

Hallituksen esittämät maksut vuodelle 2017

Jäsenmaksut 

 varsinaisen jäsenen liittymismaksu 800 €
 jäsenmaksu 80 €
 puolisojäsenmaksu 80 €
 nuorisojäsenmaksu 20 €
 kannatusjäsenmaksu 300 €

Jäsenmaksulaskut lähetetään vuodelle 2017 tämän vuoden joulukuussa.
Jäsenkausi on kalenterivuosi, joten vuosimaksu erääntyy tammikuun 2017 alussa

Muut maksut
 omaisuudenhoitomaksu 30 €

Venepaikkamaksut

Laituri  Leveys helsinki-   Pituus  ei helsinkiläinen 
                                         läinen 

A, B  2,5  325 €  <6 m          425 € 
C, D  3,0  450 €  6 - 8 m          575 € 
D, E  4,0  655 €  8 - 10 m          805 € 
E  4,5  825 €  10 -12 m      1015 € 

K  3,0  440 €            555 € 
K, P1-7  4,0  610 €            765 € 
P8-12  4,5  780 €            970 € 
P13-16  5,0  830 €         1045 €

Helsingin kaupunki on ilmoittanut laituripaikkojen maksujen korotuksista vuodelle 2017  

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

2. veneen <6m toisesta laituripaikasta maksu on 105 €
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Jollamaksu 
A -laiturista varatusta toisesta laituripaikasta maksu on 105 €
Telakkapaikkamaksu 50 € /vene ja lisäksi 9 € / m² käytetystä alueesta 
(veneen tai katteen suurin pituus x leveys +10 %)
 
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 (pöytiin mahtuu 60 henkeä, max 80 henkeä) 
Vuorokausi, jolloin vuokrausaika on klo 12.00 – 12:00 400 € 
Alle neljä (4) tuntia, jolloin vuokrausaika on klo 9:00 ja 22:00 
välisenä aikana (maanantai – torstai, pääasiassa kokouksiin) 100 € 
Lisämaksu lämmityksestä lämmityskaudella (1.11 – 30.4) 100 € 
Vuorokauden vuokrauksessa siivouksesta laskutetaan erikseen HVK:n käyttämän ulkopuolisen 
sopimussiivoojan laskutuksen mukaisesti (vuonna 2016: 80 € / 2 h)
 
Kerhon avainmaksu 50 € / avain

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

Trailerimaksu 120 €
Veneiden toisen laskun ja ensimmäisen noston välisenä aikana pohjoisella telakointialueella 
säilytettävästä venetrailerista 

Varastokopin vuokrausmaksu 30 €

Tuotemaksut
Veneenomistajan viiri, sinivalkoinen 30 €
Kerhoviiri, mustavihreä 30 €
Lippu 0 33 x 54 cm  30 €
Lippu 1 44 x 72 cm  35 €
Lippu 2 55 x 90 cm  40 €
Lippu 3 66 x 108 cm 45 €
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Maksut Hästössä

Kausimaksu rantautumisesta 50 €, sisältää laiturisähkön ja saunan yleisillä saunavuoroilla 
pe-su
Yksi käynti saarella kauden aikana veloituksetta

Perhe- / yhteissauna muina aikoina 10 € / tunti

Kalastusmaksu (henkilökohtainen) 60 € / vuosi

Apuveneen säilytysmaksu 85 € 

Majoitusmökin vuokra 20 € / vrk

Laiminlyöntimaksut
Telakointi- ja laiturialueen siivoustalkoiden laiminlyönnistä 150 €
Katsastamattomasta veneestä, jolla on laituripaikka kerhon laiturissa 150 €
Veneen tai irtaimiston säilyttäminen satamassa tai telakalla ilman varausta 300 €, lisäksi
peritään kerholle syntyvät kustannukset
Vartiointivuoron laiminlyönnistä 300 € / vuoro 
(ellei vartioi ollenkaan on maksu yhteensä 600 €)
Maksumuistutus 1. 10 €
Maksumuistutus 2. 25 €
 Vuosi- ja kausikortit ostetaan etukäteen joko netissä tai toimistolta

Hallituksen ja toimihenkilöiden korvaukset 2017

Kommodori    400 €
Hallituksen jäsenet  200 €
Yhdistyssihteeri   400 €
Satamakapteeni   400 €
Johtava telakkamestari  400 €
Vartiointipäällikkö   400 €
Päätoimittaja   400 €
Toimikuntien vetäjät  400 € (ICT, Kiinteistö, Koulutus, Saari, Talous, Viestintä, Katsastus)
Katsastussihteeri   200 €
Kahvion emännät    200 €

Korvaus maksetaan yhdelle henkilölle vain yhdestä tehtävästä.
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Katsastajat  8 € / katsastettu vene
   lisäksi luottamushenkilöille maksettava kilometrikorvaus 
   katsastusilloilta, korvaushakemuksessa matkan lisäksi
   on oltava katsastusmäärä ja erittely.
          
Toimihenkilöt  Kerhotilan vuokraus kerran vuodessa omaan käyttöön
   ilman vuokrausmaksua (siivous ja mahdolliset lämmi-
     tyskulut peritään)

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

Mikäli osallistutaan joihinkin hallituksen erikseen hyväksymiin 
kerhon tilaisuuksiin pääkaupunki-
seudun 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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 VARTIOINTISÄÄNTÖ 
1.
Näillä säännöillä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK ry:n 
yövartijoiden tehtävät ja velvollisuudet.

Vartiointia koordinoi yhdistyksen vartiointipäällikkö. Kaikista vartiointiin 
liittyvistä asioista sovitaan hänen kanssaan ja noudatetaan hänen antamiaan 
ohjeita.

Kirjalliset toimintaohjeet ovat vartiohuoneessa.

2.
Vartiointivelvollisuus on jokaisella venepaikan haltijalla. Velvoitteeseen kuuluu vartioida kaksi 
yötä vartiointikauden aikana.
Vartiointi suoritetaan ensisijaisesti parivartiona. 
Vartioinnin voi suorittaa myös yksin.
Vartiointi parivartiossa toisen HVK:n venepaikan haltijan kanssa täyttää yhden vartioidun yön 
velvoitteen.
Velvoitteen voi hoitaa myös siten, että pyytää parikseen perheenjäsenen tai 
muun luotettavan ystävän, jolla ei ole HVK:ssa omaa venepaikkaa. Tällöin pari 
suorittaa yhden venepaikan vartiointivelvoitteen yhdellä parivartioinnilla.
Jäsen voi vapaaehtoisesti vartioida toisen jäsenen puolesta.

3.
Vartiointikausi on huhtikuusta marraskuuhun.

4.
Vartiovuorot varataan yhdistyksen kotisivuilla.

5.
Vartiointivelvoite syntyy riippumatta siitä onko vene laiturissa vain osan 
veneilykautta, ja siitä onko laituripaikkahakemus tehty keskellä 
veneilykautta.

Vartiointisääntö
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6.
Varattu vartiovuoro on sitova. 

7.
Vartiointiaika on kello 21.00.- 06.00. 

8.
Vartiointivelvoitteen laiminlyönnistä seuraa laiminlyöntimaksu. Maksun suuruus määritellään 
yhdistyskokouksessa vuosittain.

9.
Vartiointitivelvollisuudesta vapautettuja ovat:

 a. Yli 70-vuotiaat jäsenet. 
  Ensimmäinen vapaa  
  vuosi on jäsenen täyttäessä 70 vuotta.
 b. Kunniajäsenet
 c. Hallituksen jäsenet
 d. Hallituksen päätöksellä vartiointivelvollisuudesta erityisistä syistä 
  vapautetut 
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JÄSENKYSELYN ARVIOINTI

JÄSENKYSELYN ARVIOINTI
Yleistä

HVK:n syyskuussa tekemään jäsenkyselyyn vastasi n. 140 jäsentä. Otos on kohtuullisen hyvä. 
Kysely tullaan uusimaan parin-kolmen vuoden välein.

Jäsenten arviot kerhon toiminnasta ovat hyvät, paikoin jopa erinomaiset.
Tämä kannustaa luottamushenkilöitä jatkamaan ponnistelujaan kerhon parhaaksi.

Tärkein kysymys, yleinen palaute, eli oletko valmis suosittelemaan kerhoa, sai asteikolla 0-10 
ylivoimaisesti eniten arvosanoja 8, 9 ja 10.

Satamaa, saarta, telakointia, toimistoa ja vartiointia pidettiin pääosin onnistuneina. Niin 
näissä kuin muissakin osioissa myös kirjallisesti annettu sanallinen palaute oli antoisaa. Jot-
kin ajatukset ovat toteuttamiskelpisia sellaisenaan.

Tulokset�kokonaisuudessaan�kotisivulla�Jäsenille��Sisäinen��Jäsenkyselyn�2016�tulokset.

Viestintä

Viestinnän ja tiedotuksen yleensä toivotaan voimakkaimmin painottuvan nettisivuille ja uu-
tiskirjeeseen sähköpostitse.

Koulutus

Koulutusta toivottiin paljon, ja sitä lisätään. Ensi vuodelle on jo otettu ohjelmaan 3-5 eri 
kurssia, mm. Venepäällikön kurssi, Veneilysää –koulutus sekä solmukurssi. Mahdollisesti 
myös Veneen kunnostus ja Hätäensiapu tulevat ohjelmaan.
Mentorointi eli kummitoiminta näyttää olevan tarpeen, ja toteutetaan uusille veneilijöille ja 
uusille jäsenille – myös kummiksi ryhtyviä on riittävästi
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Tietotekniikka eli ICT

Uusia sähköisiä palveluja on käytetty varsin mukavasti ja niitä pidettiin hyvinä. Kerhon netti-
sivuja pidettiin tärkeänä tiedotuskanavana. Kehitteillä olevan nettikaupan toimitusmuodoista 
noutolaatikkoa ja itsetulostusta pidettiin tärkeinä, postitusta ei.
Joten nettikaupan itsetulostus pidetään selkeästi mukana ICT-kehityssuunnitelmassa, 
ensi vaiheessa tulevan noutolaatikon lisäksi. 

Timo Wiiala 
Kommodori, esikuntineen
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Jäsenasiaa

Jäsenasiaa
Toivotamme seuraavat uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi venekerhoomme

Rissanen Heikki  Väisänen Esko  Mäkisyrjä Marko 
Lukander Pertti  Kaksonen Henri  Talasvuori Mika
Sinisalo Markku  Sinisalo Maija  Laasonen Jussi
Kuittinen Timo  Koskinen Tomi  Immonen Ilkka
Nikulainen Henriikka Ignatiev Alexander  Leppänen Antti
Kovanen Tommi  Voutilainen Antti  Lehtinen Timo
Koskinen Kimmo

Uusille jäsenille lähetämme kutsun huhtikuun aikana 9.5. järjestettävään Uusien jäsenten 
info-tilaisuuteen. Siellä saatte kattavasti tietoa kerhostamme ja kerhon toiminnasta.

Yhdistyskokoukset
Yhdistyksen kevät- Ja syyskokouksissa tehdään kerhon toimintaa koskevia päätöksiä. Mikäli 
haluat vaikuttaa kerhon asioihin, tule aktiivisesti mukaan, osallistumalla pääset vaikuttamaan. 
Myös eri toimikunnissa pääset antamaan panoksesi kerhon hyväksi.

Seuraava yhdistyksen syyskokous on tiistaina 22.11. klo 19:00, kokouskutsu sivulla 5.

Jäsenrekisteri Suuli
Suulin jäsenrekisterissä voi jokainen jäsen käydä tarkistamassa omat yhteystietonsa ja 
tarvittaessa muuttaa niitä.

Osoitteessa https://suuli.spv.fi
Liiton jäsennumerosi toimii käyttäjätunnuksena. Jäsennumerosi löytyy HVK:n laskusta (laskun 
asiakasnumero on liiton jäsennumerosi) tai kysyä toimistolta,
toimisto@humallahdenvenekerho.fi
Jäsennumeron laitettuasi, klikkaa unohtuiko salasana, 
saat sähköpostiisi ohjeet salasanan luomiseen. 
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Syksyn aikana on kirjattu jäsenrekisteriimme 122 uutta sähköpostiosoitteita, kiitos kaikille
lähettäjille. Saadaksesi ajankohtaista tietoa kerhon asioista, huolehdithan siitä, 
että ilmoittamasi yhteystiedot ovat ajan tasalla.
Samoin voit käydä tarkistamassa venetietojasi Suulissa. Näitä tietoja et voi muuttaa, mutta 
voit ilmoittaa osoitteeseen satama@humallahdenvenekerho.fi jos huomaat venetiedoissasi 
virheitä.

Toimiston aukioloajat
Toimisto on suljettu talvikauden ajan, lokakuusta- huhtikuun loppuun.
Toimistovastaavan tavoittaa osoitteesta toimisto@humallahdenvenekerho.fi

Toimihenkilöt tavoittaa parhaiten sähköpostitse ks. osoitteet löytyvät nettisivuilta
Hallitus (http:// humallahdenvenekerho.fi/hallitus ) tai
Toimikunnat (http://humallahdenvenekerho.fi/jasenet/toimikunnat)

Seija Harju
toimistovastaava
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Kerhotilan vuokraus 

HVK:n kerhotila on vuokrattavissa jäsenille erilaisia tilaisuuksia varten ympäri vuoden. Upea 
sijainti antaa loistavat puitteet jopa 80 hengen tilaisuuksiin. Pöytien ääreen mahtuu istumaan 
60 henkeä. Kuluneena vuonna on ollut kiitettävästi vuokraajia ja vuodelle 2017 on jo muutamia 
varauksia.

Kuva eräästä juhlatilaisuudesta kerholla, täällä voit järjestää oman näköisesi juhlat.

Vuokraustiedustelut- ja varaukset toimisto@humallahdenvenekerho.fi
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www.humallahdenvenekerho.fi
Kerhon nettisivut uudistuvat lähiaikoina perusteellisesti. Muutoksia 
tulee paitsi ulkoasuun, myös toiminnallisuuteen ja sisältöön. Sivujen 
rakenne on lukijan kannalta kuitenkin suunnilleen sama kuin ennen, eli 
yhteystiedot, kalenteri, vartiointi ja muut löytyvät valikoista edelleen.

Suurin käytettävyyteen liittyvä muutos on tuki mobiililaitteille, eli sivus-
to mukautuu puhelimeen, tablettiin ja tietokoneen ruudulle parhaalla 
mahdollisella tavalla. Ajatuksena on ollut selkeys ja visuaalisuus, eli yhteen aiheeseen liittyvät 
tiedot on pyritty keräämään aina samaan paikkaan. Kuvat ovat suurempia, niitä on enemmän, 
ja mukana on ympäri katseltavia panoraamakuvia sekä videoita. 

Jäsenille suunnatusta nettikaupasta ICT-toimikunnan vetäjä Janne Ignatius onkin kertonut jo 
aiemmin. Sen tarkoitus on vähentää toimistosta ostettaviin tarvikkeisiin liittyvää työtä ja siten 
säästää niin jäsenten, toimistovastaavan, taloustoimikunnan kuin kirjanpitäjänkin aikaa. Se 
liittyy osaltaan sivuston "konepellin alle" tehtyyn uudistukseen, jonka ansiosta meillä on nyt 
entistä paremmat työkalut rakentaa jäsenten veneilyharrastusta helpottavia toimintoja. Yksi 
näkyvä muutos on kalenteri: Sivulla näkyy perinteisen kuukausilehden lisäksi automaattisesti 
päivittyvä lista tapahtumista, ja ne voi myös lisätä omaan kalenteriinsa. Kalenterin kautta voi 
ilmoittautua tapahtumiin, jos järjestäjä niin haluaa (esimerkiksi yhteisnostot, katsastusillat). 
Kerhotilan vuokrausta varten on oma kalenterinsa, josta näkee helposti, milloin se on varattu. 
Uusien toimintojen käytöstä tulee myöhemmin omat ohjeensa.

Monet muutokset ovat käyttäjälle näkymättömiä: sivut sijaitsevat kokonaan uudella palvelun-
tarjoajalla, ja esimerkiksi jäsenhakemukseen liittyvät toiminnot on tehty kokonaan uudelleen 
entistä yksinkertaisemmin.

Kommodorin uutiskirje tulee sähköpostitse jatkossakin kuten ennen, joskin sen ulkoasu saattaa 
hieman muuttua. Sen lisäksi voi halutessaan tilata muut sivulle tulevat uutiset suoraan omaan 
sähköpostiinsa. Jäsenten ei siis tarvitse käydä erikseen katsomassa, onko julkaistu uusia uutisia 
tai juttuja.

Koska uutta toiminnallisuutta on paljon, ja uusi ilme vasta muotoutumassa, nettisivuista kan-
nattaa antaa palautetta. Se on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi sivuilla olevalla 
pysyvällä palautelomakkeella.

Verkkosivut
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Sisältöön tulee muun muassa seuraavia lisäyksiä:

 • Sääsivu, jossa on Helsingin Melontakeskuksen sääkameran kuva 
   sekä ilmatieteenlaitoksen tuuli-, aalto- ja vedenkorkeusennusteet.
 • Jäsenet pääsevät katsomaan sataman valvontakameroiden kuvia täydessä koossa. 
   Pysäytyskuva päivittyy muutaman minuutin välein. Talvimyrskyn jälkeen näkee siis,  
   onko pressu vielä veneen päällä.
 • Polttoaineen hintatiedot ovat alueen meriasemilta. Lista on tiivistetty näkymä 
   Vene-lehden vastaavasta julkisesta palvelusta.
 • Merikartat Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelun kautta
 • HooVeeKoo-lehden arkisto vuodesta 2009 lähtien sekä 60-vuotisjuhlalehti ovat 
   ladattavissa sähköisessä muodossa.
 • Karttoja on ajanmukaistettu ja niihin on lisätty toimintoja 
   (kalastuksen vuokravedet, pysäköintikartta vierailijoille, yhden klikkauksen 
   navigointiohjeet kotisatamaan ja Hästön mantereen puolen parkkipaikoille).
	 • Sosiaalinen media on huomioitu erityisesti. Tarkoituksena on, että suljetun 
   Facebook-ryhmän lisäksi jäsenet voivat itse jakaa kuviaan helposti Instagram- ja 
   Flickr-palveluiden kautta sivujen yhteydessä. Näin sekä oma väki että vierailijat 
   näkevät kerhon toimintaa kuvien ja miksei videoidenkin kautta.

 
    terveisin,
    Ville Kokkala, ICT-toimikunta  
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Tapahtumakalenteri 
TAPAHTUMAKALENTERI 2017 
 
Tammikuu  
päivä    klo tapahtuma 
La  21 – su 29  Boot 2016 Dusseldorf, venenäyttely  
   
Helmikuu 
Pe 10 – su 19   Vene 16 Båt, Helsingin venemessut 
La   25 – su 26  Venepäällikkökurssi 
 
Maaliskuu 
Pe   03 – su 12   Allt för Sjön, Tukholman venenäyttely 
     Vartiovuorojen varaus alkaa netissä 
     Veneilysääkurssi 
Ti    21  18.00   Toimihenkilötapaaminen  
Ti    28  18.00    Solmukurssi 
 
Huhtikuu   
Ti    11  18.00   Veneen kevätkunnostus -teemailta 
Su   23  21.00  Jäsenvartiointi alkaa 
Ti 25  19.00 Yhdistyksen kevätkokous 
To 27  19.00 Katsastajien yhteispalaveri 
To   27  17.00 Toimistoilta 
     Veneiden 1. yhteislasku 
       
Toukokuu 
Ma 1  12.00 Lipun nosto HVK:lla - wappukahvit 
    Viirin nosto Hästöuddenissa 
Ti   2      17.00 Toimistoillat ti ja to, touko-kesäkuun ajan 
    Veneiden 2. yhteislasku 
To 4  17.00 Katsastusilta  
Ti 9  19.00 Uusien jäsenten infotilaisuus 
To 11  17.00 Katsastusilta   
To 18  17.00 Katsastusilta   
Ti    23  17.00 Katsastusilta 
To   25   Ei toimistoiltaa eikä katsastusta 
La 27  10.00 Siivoustalkoot ja tutustumista Hästössä  
 
Kesäkuu 
To 1  17.00 Katsastusilta  
Ma 5  17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pakollinen kaikille niille jäsenille, joilla  
    vene on ollut telakoituna kerhon alueilla joko säilytyspukeilla tai   
    trailereilla) 
To 8  17.00 Katsastusilta  
To 15  17.00 Katsastusilta  
Ti 20  17.00 Katsastusilta  
To 22   Ei toimistoiltaa eikä katsastusta 
Pe 23 - 25  Juhannus Hästössä 
To     17.00 Katsastusilta  (viimeinen virallinen) 
Heinäkuu 
    Toimisto suljettu 
 
Elokuu 
Ti 8.8.  17.00  Toimisto auki tiistaisin syyskuun loppuun 



28� HooVeeKoo�2�•�2016

 
    Hätäensiapukurssi 
 
Syyskuu 
Pe 15.9.   Sitovien telakkapaikkavarausten viimeinen jättöpäivä 
La 16.9.  18.00 Nyyttikestit Hästössä  
Ma 25.9.  17.30 Siivoustalkoot telakointialueilla (pukit ja trailerit) 
 
Lokakuu 
    Veneiden 1. Yhteisnosto 
La 7.10.  15.00 Lohisoppapäivä Hästössä 
    Veneiden 2. Yhteisnosto 
    Lipunlasku HVK:lla 
 
Marraskuu 
    Viirin lasku Hästössä 
Ti 21.11. 19.00 Yhdistyksen syyskokous 
 
Joulukuu 
    Joululoma! 
 
Ne tapahtumat, joissa ei ole päivämääriä, tarkentuvat myöhemmin. 
 
HALLITUKSEN KOKOUKSET vuonna 2017 
Ti 17.1.  17:00 
Ti 07.3.  17:00 
Ti 25.4.  17:00, ennen yhdistyksen kevätkokousta 
Ma 05.6.  19:00, siivoustalkoiden jälkeen 
Ti 15.8.  17:00  
Ti 03.10. 17:00  
Ti 21.11 17:00, ennen yhdistyksen syyskokousta 
Ti 12.12. 17:00 
 
 
Tapahtumakalenterin ajantasaisimmat tiedot näet 
nettisivuilta www.humallahdenvenekerho.fi / Jäsenille / Kalenteri 
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Luulajan saaristossa

Teksti ja kuvat: Janne Ignatius

Kesällä 2016 ajoin ODAlla mahdollisimman ison kahdeksikon muotoisen 
reitin Pohjanlahdella. Vai näyttääkö reitti pikemminkin epämuodostu-
neilta silmälaseilta? Perämeren kiersin myötäpäivään ja Selkämeren 
kahdessa osassa vastapäivään. HVK:n kotisatamasta takaisin kotisatamaan matkaa kertyi 1551 
mpk ja venepäiviä 35, mihin lukuihin sisältyy viikon laiskottelu Oulussa mutta välipiipahdukset 
ei.

Reissun kohokohta oli itselleni entuudestaan tuntematon Luulajan saaristo eli Perämeren luo-
teisosa, alue joka ulottuu lännessä Piteåsta eli Piitimestä Tornio-Haaparantaan pohjoisessa. 
Luulajan saaristo on aivan omanlaisensa. Välillä tulee mieleen pienemmät Viron saaret mutta 
paljon runsaslukuisempina, välillä jonkinlainen Suomen Merenkurkun ja Ruotsin Höga Kuste-
nin välimuoto – mutta vain välillä. Saaristo on runsaslukuinen ja saaristovyöhyke varsin leveä, 
tarjoten sekä suojaisaa sisäsaaristoa että karumpia ulkomeren saaria. Veneilykohteita on useita 
kymmeniä ja monista löytyy sauna.

Ajamani reitti näkyy punaisena satelliittikuvakartassa; karttaplotterin gps-jäljet siirrän säännöl-
lisesti Google Earth ohjelmaan gpx-formaatissa. Tähän lehtijuttuun olen valinnut kuvan neljästä 
kohteesta, jotka on merkitty karttaan vaaleansinisellä.  

Luulajan saaristossa
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1. Gåsören. Vasemmalla etäämpänä näkyy perinteinen majakka vuodelta 
1881 ja keskellä etualalla on betoniloisto vuodelta 1921. Skellefteån 
edustan saari sijaitsee etelään Luulajan saaristosta ja sitä hallinnoi 
Svenska Kryssarklubben, hieno veneilyjärjestö.

2. Pite-Rönnskär. Ruotsin toiseksi korkein majakka ja korkein rautamajakka 
(37 m) vuodelta 1862 siirrettiin tänne Etelä-Ruotsista vuonna 1905. 
Satama oli illansuussa täynnä, poikkeuksellista Perämerellä, mutta tilaa 
kuitenkin järjestyi vielä yhdelle veneelle. 
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3. Töre. Itämeren pohjoisin veneilykohde, 65 astetta 54.07 minuuttia poh-
joista leveyttä. Tässä Itämeri on ymmärretty sanan laajassa merkityksessä, 
tarkoittaen koko Itämeren allasta. Rautapoijussa ei enää ole postilaatikkoa, 
vaan diplomin saisi kotiinsa postitettuna viereisen camping-alueen 
toimistosta.

4. Malören, suomeksi Maluri. Saari sijaitsee keskellä ulkomerta ja on yksi 
Itämeren helmistä. Majakka vuodelta 1851 pilkottaa korkean laiturin takaa. 
Rantautuminen on vaikeaa. Kesäasukkaat jättävät veneen henkilökohtai-
seen poijuunsa ja rantautuvat jollalla. Vielä jykevämpi suojattoman 
pohjoispuolen laituri oli murskautunut heti.
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Balkan tutuksi

Balkan tutuksi

Jo pidempää oli ollut mielessä tutustua Balkanin maihin kunnolla ja syyskuussa 2016 suunni-
telma toteutui kolmen viikon matkalla. Tutuiksi tuli Kroatian ja Montenegron mahtava saaristo 
ja rannikko sekä upeat kansallispuistot. Tämän lisäksi tutustuimme Bosnia ja Hertsegovinan, 
Serbian ja Slovenian nähtävyyksiin. Kaupungeista tuli tutuiksi mm. Dubrovnik, Sarajevo, Split, 
Ljubljana, Zagreb ja Belgrad. Yhteenvetona voi todeta alueen olevan erittäin mielenkiintoinen 
matkakohde ja Adrianmeren Saariston olevan aivan mieletön kohde myös pidemmälle vene-
matkalle. Elafitin-saaret Dubrovnikin edustalla edustaa ehkä saaristosta vaatimattomampaa, 
mutta kuitenkin mielenkiintoista aluetta. Päivässä kiersimme Lopudin, Kolocepin sekä Sipanin 
saaria Dubrovnikista käsin. Splitista käsin pääsi taasen käymään Bracin ja Hvarin saarissa, jotka 
sitten olivatkin todellisia jet-set kohteita. Kädet syyhysi jatkuvasti päästä RIB-veneen ruoriin 
ja itse tutustumaan saariston moniin poukamiin, purjeveneitä oli ehkä RIV-veneiden lisäksi 
eniten liikkeellä. Kroatiassa on myös erittäin toimiva sekä edullinen saariston julkinen liikenne 
Jadrolinijan toimesta.
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Reissun kohokohtia oli saariston lisäksi Krkan ja Plitvickan alueen järvet sekä monet vesipu-
toukset. Sloveniassa myös Bledin kaupungin hieno järvimaisemineen teki vaikutuksen. Slo-
venian ja Kroatian tiet olivat erittäin hyvässä kunnossa, mitä ei aina muiden maiden teistä 
pystynyt sanomaa. Splitin, Trogirin ja Dubrovnikin vanhojen kaupunkien lisäksi Ljubljana teki 
minuun vaikutuksen erityisesti.
 
Matkat Balkanille tulee varmaan jatkumaan tulevaisuudessa. Kroatiassa riittää nähtävää  
useammalle reissulle ja tämän lisäksi Albania ja Makedonia jäi vielä kokematta.

 
Teksti ja kuvat: Tommi Sunikka
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