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Seitsemän meren palkinto

HVK:ssa on Seitsemän meren palkinto, jäljempänä ”palkinto”. Palkinnon tarkoitus on edistää myönteistä 
veneilyhenkeä ja matkaveneilykulttuuria kerhon piirissä.

Palkinnolla palkitaan normaalisti vuosittain ne HVK:n jäsenet (tai se jäsen), joille on kauden aikana 
kipparoidessaan kertynyt eniten meripeninkulmia (matkaa) huviveneillessään. 

Tässä dokumentissa ”palkintolautakunta” tarkoittaa yhtä tai useampaa jäsentä, jotka Koulutus- ja 
venematkailutoimikunta (vast), tässä dokumentissa ”toimikunta”, on valinnut tehtävään, normaalisti 
keskuudestaan mutta tarvittaessa muiden jäsenten tai ulkopuolisten joukosta. Vastuu palkinnosta on 
toimikunnalla ja käytännön toimenpiteitä hoitaa palkintolautakunta.

Yksityiskohtaisempia ohjeita:

• Normaalisti 1-3 parasta suoritusta palkitaan, mutta tarvittaessa myös muu määrä, 
palkintolautakunnan tai toimikunnan harkinnan mukaan.

• Kausi on normaalisti 1.1.-31.12, mutta palkintolautakunta tai toimikunta voi halutessaan muuttaa
kautta, esim. lyhentää sitä.

• Veneen ei tarvitse olla omassa omistuksessa tai hallinnassa, vaan myös mm. lainavene ja itselle
huvivenekäyttöön vuokralle otettu vene hyväksytään. Veneen tulee olla jäsenen 
huvivenekäytössä, ts. veneellä liikkumiseen ei liity jäsenelle tai hänen lähipiirilleen tai yhtiölleen 
tulevaa tuloa niiden matkojen osalta jotka luetaan mukaan. Veneitä luetaan yhdeltä jäseneltä 
mukaan useampi kuin yksi ilman ylärajaa, jos jäsen on kauden aikana huviveneillessään 
kipparoinut useampaa venettä.

• Venematkat ovat voineet alkaa mistä päin maailmaa tahansa ja päättyä minne tahansa. Mukaan
lasketaan kaikki hyvin lyhyetkin venematkat, kunhan ne täyttävät muut kelpoisuusehdot. Vain 
veneellä vedessä kuljetut matkat luetaan mukaan. Maakuljetukset ovat sallittuja, mutta ne eivät 
tietenkään kerrytä matkaa.

• Vedessä liikkuva vesikulkuneuvo, tässä dokumentissa ”vene”, hyväksytään, mutta vesiskootteria
kuitenkaan ei. Esim. hydrofoilialus ja purjelauta hyväksytään, pintaefektialusta ja jääjahtia ei 
hyväksytä.

• Palkittavan jäsenen tulee olla määriteltynä päivänä, tyypillisesti kauden lopussa, HVK:n jäsen. 
Kaikki jäsenyyskategoriat hyväksytään (puoliso-, nuoriso-, jne). Sen sijaan veneiden ei tarvitse 
olla eikä olla ollut HVK:n rekisterissä.

• Palkintolautakunta voi, niin tarpeelliseksi arvioidessaan, pyytää palkinnonsaajaksi ehdolla 
olevalta jäseneltä varmennusta esitettyyn mailimäärään, kuten esimerkiksi lokitietoja. 
(Pääsääntöisesti tällaista ei kuitenkaan tarvittane, vaan jäsenen oma ilmoitus tai muu 
luotettavaksi arvioitu tieto riittänee.)
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Suositellut käytännön toimenpiteet:

• Palkinnosta tiedotetaan sopivassa määrin, jotta jäsenet ovat tietoisia siitä

• Kauden lopussa palkintolautakunta tiedustelee runsaasti matkaveneilleiden jäsenten 
mailimääriä. Tämä voi tapahtua webissä, sähköpostissa, tiedustelemalla suoraan runsaasti 
veneilleiksi tiedetyiltä jäseniltä, pyytämällä ”ilmiantoa” kaverilta, jne.

• Harkinnan mukaan kysytyt mpk-määrät voidaan rajata alkamaan jonkin ko. kaudella järkeväksi 
tunnetun minimirajan yläpuolelta (esim. 500 tai 1000 M).

• Hygieenisyyssyistä suositellaan että palkintolautakunnan jäsenet eivät voisi saada palkintoa. 
Sen sijaan toimikunnan muut jäsenet eivät olisi esteellisiä saamaan palkintoa.

• Itse fyysinen palkinto voi olla pokaali tai muu palkinto. Ainakin alkuvuosina käytettäneen 
pokaaleja, jotka jäävät voittajien omiksi. Käytännön syistä pokaaliin ei kaiverrettane palkitun 
nimeä.

• Alkuvuosina kannattanee jakaa 3 palkintoa vuodessa.

• Palkinto tai palkinnot jaetaan asianmukaisella juhlavuudella sopivaksi katsotussa tilaisuudessa 
(johon palkinnonsaajat on syytä erikseen henkilökohtaisesti kutsua), kuten yhdistyksen 
kevätkokouksen yhteydessä, klubi-illassa, tms.

Muuta:

Palkinnon rahallinen pesämuna muodostuu Janne Ignatiuksen tähän tarkoitukseen lahjoittamista vuosien
2016-2017 palkkioistaan HVK:n luottamustoimissa, yhteensä 800 EUR. (Em. vuosien veneilykausien 
osalta Janne Ignatius on itse jäävi saamaan palkintoa.)

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa HVK:n hallituksen päätöksellä, normaalisti Koulutus- ja 
venematkailutoimikunnan (vast.) esityksestä. 

Palkinto on perustettu ja tämä dokumentti hyväksytty HVK:n hallituksen päätöksellä 12.12.2017, 
Koulutus- ja venematkailutoimikunnan esityksestä.


