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On joskus kiehtovaa ajatella, että kerhon jäsenyys on 
sijoitus. Ei sanan taloudellisessa mielessä – vai olisiko 
se sitäkin?

Tavanomaisesti sijoituksen tarkoitus on kasvaa 
korkoa ja tuottaa voittoa. Siihen liittyy myös riski. 
Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai koko-
naan. On kuitenkin tapana, että sijoitusomaisuutta 
hoidetaan ja vaalitaan, sitä järjestellään ja optimoi-
daan. Tavoitellaan suurinta mahdollista voittoa pie-
nimmällä mahdollisella riskillä.

Kerhoon liittyessämme olemme maksaneet liittymismaksun. 
Se on tätä nykyä 800 €. Kerhon reaaliomaisuuden arvo on 1,5-2 
miljoonaa euroa. Kerho on voittoa tuottamaton aatteellinen yhdistys. Sitä ei kukaan omista – 
kuitenkin jokainen omistaa kaiken. Jokaisen jäsenen aatteellinen osuus on n. 3.000 €. Pääoma 
lähes nelinkertaistuu heti sijoituksen syntyhetkellä. Aika mukava sijoitus.

Sijoitusta kerhoon ei voi muuttaa rahaksi. Sen arvo piilee käyttöoikeudessa, jonka jokainen 
jäsen saa. Palvelujen käyttöoikeus on arvotavaraa. Jos saman etuuden ostaa tai vuokraa mark-
kinoilta, hinta on huikeasti enemmän kuin kerhon maksut. Sijoituksen tuotto muodostuu vir-
kistyksestä, vaihtelusta, levosta, elämyksistä, luonnosta, merestä, saaresta. Aika hyvä tuotto.

Riski sijoituksen menettämisestä on olematon, kunhan omaisuutta hoidetaan ja vaalitaan hy-
vin. Olisikin riski jättää hoitamatta. On paljon ihmisiä, jotka ovat niin köyhiä, ettei heillä ole 
muuta kuin rahaa. Meillä on kerho.

Tuottoisaa veneilykesää

Timo Wiiala

Kommodorin puheenvuoro



HooVeeKoo�1�•�2017� 5

Hallitus    hallitus@hooveekoo.fi

Timo Wiiala, kommodori  040 0476 726
Janne Ignatius, 1. varakommodori 050 3819 713
Jari Kahila, 2. varakommodori 040 0311 911
Pasi Hellemaa
Ville Kokkala   050 3695 177
Paula Laasonen   040 7337 909
Eira Lamminen   043 2003 460
Pekka Luomala   040 0823 122
Teemu Survo   050 5004 143

Toimistovastaava
Seija Harju    0400 272 191

HelVene  
Janne Ignatius   050 3819 713

ICT-toimikunta   ict@hooveekoo.fi
Ville Kokkala, puheenjohtaja 050 3695 177
Ritva Hongell   050 3412 211
Janne Ignatius   050 3819 713
Jesse Karjalainen   0500 514 463

Kaavoitustyöryhmä
Timo Wiiala, puheenjohtaja  040 0476 726
Antti Tamminen   040 0454 924

Kahvilatoimikunta  kahvila@hooveekoo.fi
Rauni Liikanen, puheenjohtaja 050 4382 299
Sirkku Isomäki   040 5481 981
Tiina Karjalainen   040 4805 142

Kiinteistötoimikunta  kiinteisto@hooveekoo.fi
Jari Kahila, puheenjohtaja  040 0311 911
Eero Liikanen   040 0386 408
Jyrki Pauloma   040 0681 424
Aulis Pesonen   040 4128 602

Hallitus ja toimikunnat vuonna 2017
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Koulutus- ja venematkailutoimikunta koulutus@hooveekoo.fi
Janne Ignatius, puheenjohtaja 050 3819 713
Jori Kosonen   050 5184 790
Klaus Salkola   040 0385 530

Saari- ja kalastustoimikunta saari@hooveekoo.fi
Eira Lamminen, 
saaren emäntä ja puheenjohtaja 043 2003 460
Jukka Ilmarinen   050 4655 265
Sirkku Isomäki   040 5481 981
Henrik Westerholm  040 5504 766
Timo Willman   040 5527 769

Satamatoimikunta  satama@hooveekoo.fi: 
Pekka Luomala, 
satamakapteeni ja puheenjohtaja 040 0823 122
Pasi Hellemaa, vartiopäällikkö  
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

Sääntötoimikunta
Timo Wiiala, puheenjohtaja  040 0476 726
Janne Ignatius   050 3819 713
Paula Laasonen   040 7337 909

Taloustoimikunta  talous@hooveekoo.fi
Paula Laasonen, 
talouspäällikkö, puheenjohtaja 040 7337 909
Seija Harju   0400 272 191
Jari Kahila   040 0311 911
Pekka Luomala   040 0823 122
Timo Wiiala   040 0476 726

Tulevaisuustoimikunta
Timo Wiiala, puheenjohtaja  040 0476 726
Kaija Bridger   050 5812 255
Juhani Kaskeala   040 8368 787
Ville Kokkala   050 3695 177
Ari Koskinen   0400 444 820
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Pasi Hellemaa

Veneilyturvallisuustoimikunta katsastus@hooveekoo.fi
Timo Wiiala, puheenjohtaja  040 0476 726
Eira Lamminen, sihteeri  043 2003 460
Gustav Broman   050 0800 040
Jan Hedman   040 7095 718
Pertti Kansikas   040 5095 852
Jori Kosonen   050 5184 790
Raimo Lamminen   040 0205 006
Marko Mäkisyrjä   040 0904 355
Wille von Plato   040 7287 256
Hannu Seppänen   050 5521 501
Antti Tamminen   040 0454 924
Jorma Viita   040 0702 520
Michael Waltzer   050 3326 083
Timo Willman   040 5527 769

Viestintätoimikunta  viestinta@hooveekoo.fi
Eira Lamminen, puheenjohtaja 043 2003 460
Ville Kokkala   050 3695 177
Tommi Sunikka   040 0948 953

Ympäristövastaava
Jari Kahila   040 0311 911

Eira Lamminen

Janne Ignatius Jari Kahila Ville Kokkala

Teemu Survo

Timo Wiiala

Seija Harju
Toimistovastaava

Paula Laasonen Pekka Luomala
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Sataman kuulumiset

Satamaterveiset
Tätä kirjoittaessani satamatoimikunta on kääntänyt vähitellen katseet tulevaan kauteen. Venei-
den yhteislaskuajat selviävät kalenterista. Sammuttimet, soihdut ja paukkuliivit on syytä hoitaa 
kuntoon ennen veneilykautta ja tähän liittyen on palveluntarjoaja paikalla yhteislaskuissa.

Laituripaikat
Laituripaikat laskutettiin automaattisesti edellisvuoden paikkaan perustuen. Näin jäi taas yksi jo-
kavuotinen muistettava asia pois päiväjärjestyksestä. Laituripaikkahakemus on syytä tehdä jat-
kossa vain muutostilanteissa tai jos haluaa varata paikan vasta myöhemmässä vaiheessa kautta. 
 
Satamassa on joitakin vapaita venepaikkoja kaikissa kokoluokissa. Jos haluat vaihtaa - lyhyemmän 
kävelymatkan, peräkannen ilta-aurinkoon tai mitä tahansa, niin voit olla yhteydessä satamaan. 
 
Vahvistetuista venepaikoista tulee lista kotisivuille suojattuun osioon ja kerholle huhtikuun 
alussa 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. 

Nähdään rannassa!
Pekka Luomala, satamakapteeni
satama@hooveekoo.fi



HooVeeKoo�1�•�2017� 9

Kokouskutsu

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
Aika  Tiistai 25.4.2017 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 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös 
8. tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2016 
 
Päätetään: 
 
9. tilinpäätöksen vahvistamisesta 
10. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Käsitellään: 

11. Hallituksen tiedonanto kerhon taloudellisesta tilanteesta 
12. Muutos saaren kausikortti- ja rantautumismaksuihin 
13. Pitkän tähtäimen investointi- ja korjaussuunnitelma (PTS)
14. Sääntömuutos
15. muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voi-
massa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu 
16. kokouksen päättäminen 
  
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista! 
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Kahvitarjoilu

YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 
 Aika  Tiistai 9.5.2017 klo 18:00   

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 
 
Käsitellään: 

7. Sääntömuutos
8. Kokouksen päättäminen 
 
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista! 
Kahvitarjoilu

Kokouskutsu
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Yleistä
Vuosi 2016 oli yhdistyksen 64. toimintavuosi.

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 611 henkilöä, joista kunniajäseniä 6 henkilöä, ainais-
jäseniä 251 henkilöä, vuosijäseniä 310 henkilöä, puolisojäseniä 41 henkilöä ja nuorisojäseniä 
3 henkilöä.

Kerhon sääntömääräisissä kokouksissa keväällä 19.4 (läsnä 32 jäsentä) ja syksyllä 22.11 (läsnä 
44 jäsentä) käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös (2015). Syyskokouksessa va-
littiin toimintavuoden 2017 hallitus ja maksut vuodelle 2017. Uusien jäsenten infotilaisuudessa 
toukokuussa perehdytettiin uusia jäseniä kerhon käytäntöihin. 

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.

Kotisataman pohjoisalueen kaavamuutosasiassa järjestettiin infotilaisuus omille jäsenille ja 
naapuruston melonta- ja veneseuroille yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Koh-
teesta laadittiin ja jätettiin kaavamuutoshakemus alueen muuttamisesta pysyvästi vapaa-ajan 
veneily- ja venesatamakäyttöön.

Syksyllä toteutettiin kaikkien aikojen ensimmäinen jäsenkysely. Kyselyyn kerhon toiminnoista 
vastasi 142 jäsentä.

Saaren mökkiohjesääntö hyväksyttiin kevät- ja päivitetty vartiosääntö syyskokouksessa.

Talous
Kerhon talous on edelleen vakaalla pohjalla, vaikka tilikauden 2016 tappio oli 27.160,18 €. 

Kuntosuunnitelman mukainen ensimmäinen merkittävä hanke, kerhotalon ja huoltorakennuk-
sen maalaus, toteutettiin kesällä, ja maksoi 27.500 €. 

Laitureiden käyttöaste pysyi tuottoisasta jäsenkampanjasta huolimatta vajaana, ja aiheutti lo-
vea suunniteltuihin tuottoihin.
Hallitus ryhtyi suunnitelmiin ja toimenpiteisiin rakenteellisen kestävyysvajeen korjaamiseksi.
Vakavaraisuus, kassatilanne ja maksuvalmius ovat koko toimintavuoden ajan olleet hyvät. Vel-
kaa ei ole.

Toimintakertomus vuodelta 2016



12� HooVeeKoo�1�•�2017

Viestintä ja tiedotustoiminta

Tiedotuksen painopistettä siirrettiin jäsenistönkin toivomuksesta sähköisiin viestimiin.

HooVeeKoo-lehti ilmestyi toimintavuonna kaksi kertaa.

Kotisivuja päivitettiin uusimmilla tiedoilla ja uutisilla säännöllisesti. Loppuvuodesta sivut päi-
vitettiin perusteellisesti, ja niiden kautta käytävä kerhon palvelujen nettikauppa valmistettiin 
avattavaksi seuraavana toimintavuonna. Vartiovuorovaraukset avattiin nettiin, ja järjestelmä 
toimi erinomaisesti. Paperisesta varauksesta voitiin luopua jo toimintavuoden aikana.Saaren 
mökkivaraukset toteutettiin niin ikään yksinomaan netissä.

Kerholle avattiin suljetun Facebook-sivun rinnalle myös avoin fb-sivu tiedotusta silmällä pitäen.
Jäsenistön parhaaksi katsoma tiedotusväline, kommodorin uutiskirje, lähetettiin suoraan jä-
senten sähköposteihin parikymmentä kertaa toimintavuoden aikana.

ICT-toimikunta
Vuosi 2016 oli erittäin aktiivista tietotekniikkapalvelujen kehittämisessä. ICT-palvelujen kehi-
tyssuunnitelma laadittiin parin vuoden aikajänteelle.

Alkuvuodesta suunniteltiin ja toteutettiin vartiovuorojen nettivarausjärjestelmä. Se oli onnis-
tuneesti tuotantokäytössä koko kauden. Pienempiä alkuvuoden kehityskohteita olivat mm. 
tilapäisen extranet-alueen rakentaminen webbisivuille, uusien sähköpostiosoitteiden käyt-
töönotto ja nettimaksumahdollisuuksien testaaminen.

Syyskuussa toteutettiin sähköinen jäsenkysely, josta saatuja tuloksia ehdittiin osittain toteuttaa 
vielä kuluneen vuoden aikana.

Vuoden suurin uudistus oli webbijärjestelmien arkkitehtuurin perinpohjainen uudistaminen ja 
yhdenmukaistaminen. Syksyllä käyttöönotetut WordPressiin ja sen lisäosiin perustuvat uudet 
sivut ovat mobiililaiteystävälliset. Niihin on rakennettu sisään mm. kalenteripohjainen varaus-
järjestelmä, nettikauppatoiminnallisuus ja lomakkeiden käsittely. Jäsenten käyttäjätiedot päi-
vitetään Suulista puoliautomaattisesti. Vuoden lopulla sekä Hästön mökkien varaukset että 
nettikauppa olivat uuteen järjestelmään nojaavina jo valmiina tuotantoon. Nettisivuille raken-
nettiin viestintää sujuvoittavia toimintoja kuten kerhon tapahtumakalenterin tilausmahdolli-
suus, uusien uutisten sähköposti-ilmoitukset ja niiden automaattinen päivittyminen kerhon 
Facebook-sivulle. Nettisivujen ja sähköpostiosoitteiden domain-nimi muutettiin lyhyempään 
hooveekoo.fi-muotoon.

Kerhorakennuksen sisäisen tietoverkon rakennetta ja kaapelointia päivitettiin, ja internet-yh-
teyden tekniikka ja liittymä vaihdettiin. Käytössä on nyt entistä nopeampi nettiyhteys sekä 
langattomat verkot erikseen toimistolle ja muille. Samassa yhteydessä verkko dokumentoi-
tiin. Kameravalvonnan etäyhteyden tietoturvaa parannettiin ottamalla käyttöön VPN-yhteys, 
ja verkko on nyt kokonaisuudessaan palomuurin takana.
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Valvontakameroiden osalta tehtiin runsaasti töitä linkkiyhteyden ajoittaisen jumiutumisen 
selvittämiseksi, ja ongelmat saatiin ratkaistua syksyn aikana. Kameroiden kuvat tulivat myös 
alusta lähtien uusille nettisivuille jäsenten nähtäville täydessä tarkkuudessa.

Toimiston käyttöön hankittiin oma puhelin ja liittymä kerhon viralliseksi puhelinnumeroksi.

Edellisten lisäksi tehtiin myös lähinnä ICT-toimikunnan omaan toimintaan vaikuttavia uudis-
tuksia. Nettisivujen palveluntarjoaja vaihdettiin paremmin kerhon tarpeita vastaavaksi, säh-
köpostilistat uudistettiin, hallituksen ja toimihenkilöiden käyttämä dokumentinhallinta yhte-
näistettiin ja selkeytettiin. Samoin kerhon ICT-toimintaan liittyvien kymmenien salasanojen 
hallinta uudistettiin.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Koulutuksen osalta toiminta oli vähäistä. Yhtään kurssia tai koulutusta jäsenille ei järjestetty, 
vain parin muualla järjestetyn kurssin tiedot välitettiin jäsenille.

Loppukaudesta alettiin aktiivisesti valmistella kauden 2017 koulutustarjontaa ja muuta toi-
mintaa.

Perinteinen Tallinnan Eskaaderi toteutettiin 9. - 12.6.2017 viiden veneen voimin.

Veneilyturvallisuus
HVK:n katsastajilla on voimassa oleva liiton katsastajalupa. Katsastajien tietoja päivitettiin lii-
ton järjestämissä katsastajakoulutustilaisuuksissa ja kaksi uutta HVK:n katsastajaa kävi katsas-
tajakurssin. Katsastussihteeri osallistui SPV:n koulutuspäivään.Kerholla järjestettiin yhdeksän 
virallista katsastusiltaa 2016, torstaisin ja myös kahtena tiistaina, veneiden ensimmäisen viral-
lisen yhteislaskun jälkeen touko- ja kesäkuussa. Vuosikatsastuksia tehtiin yhteensä 181 kpl ja 
runkokatsastuksia 42 kpl.

Satama- ja kiinteistötoiminta
Laitureiden täyttöaste oli n. 190/242. Laituripaikkoja jäi vapaaksi kaikissa kokoluokissa. A-laitu-
rin pohjoispuoli ei ole ollut enää käytössä ja siitä ei ole maksettu Helsingin kaupungille.

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 kameravalvonta. Kameravalvonnan avulla jäsenet pystyivät seuraamaan valvontaku-
vaa nettiyhteydellä.

Sataman Septi-asema uusittiin, siisteyteen ja ongelmajätteiden käsittelyyn kiinnitettiin huo-
miota mm. ympäristötarkastuksen yhteydessä. Jäsenten käyttöön hankittiin myös Seaboost 
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pohjan puhdistusharjat.

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.

Kerhotaloa alettiin kunnostaa järjestelmällisesti. 

Sisätiloja remontoitiin ja viihtyistettiin mm. seinäkuvilla, sohvakalusteilla, taulu-TV:illä ja uusilla 
jääkaapeilla. Valaistusta ja muuta tekniikkaa uusittiin. Lämmitys- ja vesijärjestelmää peruskor-
jattiin.

Suurimpana hankkeena toteutettiin kerhotalon ja huoltorakennuksen maalaus.

Ympäristö
Kerholle hankittiin kaksi erikoisharjaa ja raappa (SeaBoost) veneen pohjan puhdistamiseen 
näkeistä ja muusta kasvustosta ja näkkien kiinnittymisen estämiseksi ympäristöystävällisellä 
tavalla.

Kahvilatoiminta
Kahvila pidettiin auki kevään toimistoiltoina ja touko-kesäkuun katsastusiltoina sekä kevään ja 
syksyn nosto- ja laskupäivinä sekä siivoustalkoopäivinä. Lipunnostopäivinä kahvilassa tarjottiin 
kakkukahvit kaikille läsnäolijoille. Lisäksi kahvitarjoilu toimi myös yhdistyksen kevät- ja syysko-
kouksissa sekä koulutustapahtumissa.

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.

Saareen hankittiin kesän alussa kaksi SUP – lautaa sekä yhden ja kahden istuttavat kajakit. 
Näistä riittikin riemua nuorisolle ja hiukan varttuneellekin väelle koko kesäksi.

Elokuun puolessa välissä saaressa olijat kerääntyivät Nyyttikesteille, jossa pöydät notkuivat 
HVK: laisten tuomia herkkuruokia. Venetsialaisia vietettiin muinaistulien yönä 26.8.

Perinteistä kalastajien valmistamaa lohisoppaa syötiin lokakuun alkupuolella ja Halloweenia 
vietettiin 31.10
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Kunnostustöinä tehtiin majan itäpäätyyn toinen ovi ja vaihdettiin saunaan uusi ikkuna. Myös 
erilaisia ympäristönhoitotöitä ja pienempiä ”talkoita” tehtiin pitkin kesää saaren kunnossa pi-
tämiseksi.

Majoitusmökit olivat ahkerassa käytössä ja saivat kovasti kiitoksia yöpyjiltä. Myös majojen 
varaaminen netissä sai kiitosta vuokraajilta.

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

Toimihenkilöt vuonna 2016
Hallitus
Timo Wiiala  kommodori
Pekka Lieppinen  1. varakommodori
René Ollberg  2. varakommodori
Erja Antell
Pasi Hellemaa
Jan Ignatius
Pekka Luomala
Teemu Survo
Mikael Tammi

Toimistovastaava
Seija Harju
 
Tilintarkastajat
KHT Yrjö Haukatsalo sekä varalla 
erikseen nimetty henkilö Pauli Aaltosen 
tilintarkastusyhteisöstä  

Taloustoimikunta
Pekka Lieppinen   puheenjohtaja, 
  talouspäällikkö
Seija Harju
Pekka Luomala
René Ollberg
Timo Wiiala
Paula Laasonen  6.6 alkaen

Satamatoimikunta
Pekka Luomala  satamakapteeni
Pasi Hellemaa  vartiopäällikkö
Kai Vikberg  johtava telakka
  mestari
Otto Lahti   telakkamestari 
Pekka Marttila  telakkamestari
Henrik Westerholm  telakkamestari

Ml kahvila
Mikael Tammi  puheenjohtaja
Eero Liikanen
René Ollberg
Teemu Survo
Antti Tamminen

Kahvilatoimikunta
Rauni Liikanen  puheenjohtaja
Sirkku Isomäki
Tiina Karjalainen

Juhlatilan vuokraus
Seija Harju

Katsastustoimikunta
Gustav Broman  puheenjohtaja
Erja Antell  katsastussihteeri
Eija Aronniemi 
Jan Hedman
Pertti Kansikas
Jori Kosonen
Raimo Lamminen
Marko Mäkisyrjä
Wille von Plato
Hannu Seppänen
Antti Tamminen
Jari Vartiainen
Jorma Viita
Michael Waltzer
Timo Wiiala
Timo Willman
Ville Wiro 
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Koulutus- ja venematkailutoimikunta 
Mikael Tammi   puheenjohtaja
Janne Ignatius
Jori Kosonen
Klaus Salkola
Erja Antell (3/2016 saakka)
 
ICT-toimikunta
Janne Ignatius puheenjohtaja
Ritva Hongell
Jesse Karjalainen
Ville Kokkala
Sami Vaateri

Viestintätoimikunta
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Seija Harju  
Ville Kokkala
Tommi Sunikka

Saari- ja kalastustoimikunta
René Ollberg  puheenjohtaja, 
  saaren isäntä
Eira Lamminen  saaren emäntä
Jukka Ilmarinen
Jesse Karjalainen
Pekka Lieppinen  kalastusvastaava
Teemu Survo
 
Sääntötyöryhmä
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Pekka Lieppinen 
Rene Ollberg

Tulevaisuustoimikunta
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Kaija Bridger
Juhani Kaskeala
Ari Koskinen
Antti Tamminen

Kaavoitustyöryhmä
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Antti Tamminen
Erja Antell

Ympäristövastaava
Erja Antell

Edustukset muissa järjestöissä

Mikael Tammi   Helvene
Raimo Lamminen  Espoon Meripelasta 
  jat ry
Gustav Broman   SPV:n veneilyturvalli 
  suustoimikunta
Pekka Lieppinen  Suomenlahden Meri 
  vartiokilta
Hannu Seppänen   SPV:n koulutustoi 
  minto
Jori Kosonen  SPV:n veneilykoulu 
  tusjaos 
Timo Wiiala  SPV:n liittokokou 
  sedustus

KIITOKSET
HVK:n hallitus kiittää kaikkia jäseniä, puoli-
soita ja toimihenkilöitä, jotka vapaaehtoisel-
la osallistumisella ja työllään ovat edesautta-
neet HVK:n toiminnan jatkuvuutta ja kerhon 
kehittämistä. 

-

-

-

-

-

-
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Hallituksen esitys muutoksista Hästön maksuihin

Esitys Hästön maksuiksi kaudelle 2017

Hallitus esittää Hästön tuleviksi maksuiksi seuraavaa.
Kausikortti nyt 50€ nostetaan 80€:oon.

Lisäksi otetaan käyttöön vuorokausimaksu niille jäsenille, jotka eivät halua hankkia kausikorttia 
vähäisen Hästön käytön vuoksi. Jäsenten kertamaksu on 10€/vrk ja vierasvenemaksu 20€/vrk. 
Ilmaisia tutustumiskäyntejä ei ole.

Yksityissauna, mökkivuokra, kalastuskortti ja jollamaksu entisellään.

KUVITUSTA ?



HooVeeKoo�1�•�2017� 23

Sääntömuutosesitys

Säännöt
1 §  Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Humallahden Vene kerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry ja kotipaikka 
Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen kieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä veneilyharrastuksessa sekä ke-
hittää ja edistää jäsentensä vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja.

2�§��Tarkoituksen�toteutus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa jäsenille ja heidän veneilleen tarpeellista 
satama-, retkisaari- ja telakkatoimintaa, järjestää ko kouksia, luentoja, esitelmä- ja juhlatilai-
suuksia sekä veneily- ja merenkulkutaitojen kehittämi seen täh täävää muuta toimintaa. 

3�§��Lahjoitukset�ja�omistusoikeudet

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omista maan kiin-
teää ja irtainta omaisuutta.

4�§��Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, puolisojäseniä, nuorisojäseniä, ainaisjäseniä, 
kunniajäseniä, kutsuttuja jäseniä tai kannattajajäseniä.

Kaikkien jäsenten jäseneksi pääsyn edellytyksenä on sitoutuminen noudattamaan yhdistyksen 
sääntöjä.  Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.  Varsinaiseksi, puoliso- ja nuorisojäseneksi 
pääsy edellyttää lisäksi hyväksytyn liittymismaksun suorittamista.

Varsinainen jäsen maksaa hyväksytyn liittymismaksun sekä vuosimaksut.

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä ennen näiden sääntöjen voimaantuloa 14.08.2013 yhdis-
tyksen jäseneksi liittynyt henkilö, joka ilmoittaa hallitukselle halunsa liittyä ainaisjäseneksi 
ja maksamalla ainaisjäsenmaksun.  Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti 25 vuotta jäsene-
nä ja on tullut yhdistyksen jäseneksi ennen näiden sääntöjen voimaantuloa 14.08.2013, voi-
daan hyväksyä ainaisjäseneksi maksamatta ainaisjäsenmaksua. Henkilö, joka on ollut yhtä-
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jaksoisesti yhteensä 25 vuotta puoliso- tai nuorisojäsenenä ja varsinaisena jäsenenä, josta 
vähintään 10 vuotta varsinaisena jäsenenä, ja on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sään-
töjen voimaantuloa 14.08.2013, voidaan hyväksyä ainaisjäseneksi ilman ainaisjäsenmaksua.  

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä erityisen an-
sioituneen jäsenensä.  Muilta osin yhdistyksen myöntämistä huomionosoituksis-
ta määrätään yhdistyksen kokouksen vahvistamassa huomionosoitusohjesäännössä. 

Puolisojäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen, ainaisjäsenen tai kunniajäsenen puo-
liso. Hallitus voi hyväksyä puolisojäsenen, hänen ilmoituksen mukaan, varsinaisek-
si jäseneksi tämän maksettua hyväksytyn liittymismaksun tai, jos hän on liittynyt 
yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaantuloa 14.08.2013, ainaisjäseneksi tämän mak-
settua hyväksytyn liittymismaksun ja ainaisjäsenmaksun.  Hallitus voi hyväksyä puolisojäse-
nen varsinaiseksi jäseneksi henkilön oltua puolisojäsenenä yhtäjaksoisesti yhteensä 25 vuotta. 

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen, puolisojäsenen, ainaisjäsenen 
tai kunniajäsenen alle 19-vuotias lapsi.  Nuorisojäsenen tulee erota yhdistyksestä täyt-
täessään 29 vuotta tai hakea muuta jäsenyyttä.  Täysi-ikäinen nuorisojäsen voi, oltuaan 
nuorisojäsen vähintään 5 vuotta, ilmoittamalla asiasta hallitukselle milloin tahansa ha-
kea varsinaista jäsenyyttä tai, jos hän on liittynyt yhdistykseen ennen näiden sääntöjen 
voimaantuloa 14.08.2013, ainaisjäsenyyttä maksamalla hyväksytyn ainaisjäsenmaksun. 

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yhteisön tai henkilön, joka haluaa kannattaa ja tukea 
yhdistyksen toimintaa. 

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kutsutuksi jäseneksi henkilön, joka on veneilyn puitteissa tai 
yhteiskunnallisesti ansioitunut.

Yhdistyksen kaikista jäsenistä pidetään luetteloa, johon merkitään heitä koskevat tiedot.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5�§��Jäsenmaksut

Vuosittain suoritettavan jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun samoin kuin seuraavana 
vuonna voimassa olevan ainaisjäsenmaksun ja liittymismaksun päättää syyskokous. Varsinai-
sen jäsenen ja puolisojäsenen jäsenmaksu on samansuuruinen.  Nuoriso- ja kannattajajäsen-
maksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisen jäsenen ja puolisojäsenen jäsenmaksu.  Puoli-
sojäsenen liittymismaksu on neljä (4) prosenttia pienempi jokaista vuotta kohti, jolta hän on 
siihen mennessä maksanut jäsenmaksun. Ainais- ja kunnia- ja kutsujäsenet ovat vapautetut 
vuosittaisesta jäsenmaksusta.
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Hallitus voi perustellusta anomuksesta myöntää lykkäystä vuosittaisesta jäsenmaksusta jäse-
nelle.

6�§��Ohjesäännöt,�laituripaikat�ja�veneluettelot

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta vahvistaa jäsenten noudatettavaksi järjestys-, 
satama-, telakointi-, laituripaikka-, palvelu- ja maksuperuste- yms. ohjesääntöjä.

Yhdistys voi antaa laituripaikan varsinaiselle jäsenelle, ainaisjäsenelle ja kunniajäsenelle.  Saa-
dakseen laituripaikan veneelleen jäsenen pitää vuosittain katsastuttaa se yhdistyksen vah-
vistaman katsastusohjesäännön mukaan. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen, ainaisjäsenen ja 
kunniajäsenen hallinnassa olevalla, katsastetulla veneellä on yhdistyksen retkisataman käyt-
töoikeus.

Kaikista yhdistyksen laituripaikan saaneista veneistä sekä kaikista yhdistyksen toimesta katsas-
tetuista veneistä pidetään luetteloa, johon merkitään näitä koskevat tiedot. Luetteloa pidetään 
myös muista yhdistykselle ilmoitetuista yhdistyksen jäsenten katsastetuista veneistä.

7�§��Jäsenyydestä�eroaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon asian kirjallisesti hallitukselle tai sen pu-
heenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu kaikista 
muista velvollisuuksista paitsi erääntyneiden maksujen suorittamisesta.

8�§��Jäsenyydestä�erottaminen

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai 
sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai muuten toiminut 
yhdistyksen vahvistamien sääntöjen vastaisesti.

Jos jäsen on tyytymätön yhdistyksen hallituksen häntä koskevaan erottamispäätökseen, hän 
voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Vaatimus tästä on esitet-
tävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun hän on saanut 
tiedon erottamispäätöksestä.

Jos vaatimusta ei esitetä em. järjestyksessä, tulee erottamispäätös voimaan heti määräajan 
päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, 
kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsen-
maksunsa maksamatta vuoden ajan. Jäsenyys päättyy vuoden päättyessä, mikäli jäsenmaksu 
ei siihen mennessä ole tullut yhdistyksen pankkitilille.
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Ainaisjäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole vastannut kerhon yhteydenot-
topyyntöön yhden vuoden kuluessa yhteydenotosta.

9�§��Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja 
(kommodori) ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa.  Hallituksen jäseneksi voidaan valita 
varsinainen jäsen, ainaisjäsen, puoilisojäsen, täysi-ikäinen nuorisojäsen tai kunniajäsen.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen.  Puheenjohtaja voidaan valita 
yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan 1. varapuheenjohtajan (1. varakommodorin) ja 2. varapuheen-
johtajan (2. varakommodorin).  

Hallitus valitsee satamakapteenin sekä sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

10�§��Hallituksen�kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa 1. tai 2. varapuheenjohtajan 
kutsusta. Kokous on myös kutsuttava koolle aina, milloin vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä 
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

11�§�Toimikunnat

Yhdistyksen kokous voi velvoittaa hallituksen asettamaan toiminta- ja tilikaudeksi toimikuntia 
huolehtimaan hallituksen valvonnassa eri osa-alueiden toiminnasta. Yhdistyksen kokous voi 
vahvistaa toimikunnille hallituksen ehdotuksesta tarpeellisiksi katsomiaan ohjesääntöjä.

12�§��Kevätkokous

Kevätkokouksessa 
valitaan kokoukselle:
 puheenjohtaja
 sihteeri
 kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 kaksi ääntenlaskijaa
esitellään edelliseltä toimintakaudelta:
 toimintakertomus ja tilinpäätös
 tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta
päätetään:
 tilinpäätöksen vahvistamisesta
 vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
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käsitellään:
 hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voi 
 massa olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

13�§��Syyskokous

Syyskokouksessa 
valitaan kokoukselle:
 puheenjohtaja
 sihteeri
 kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 kaksi ääntenlaskijaa

valitaan seuraavalle toimintakaudelle:
 puheenjohtaja (kommodori) joka toinen vuosi
 hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 tilintarkastaja ja tälle varamies

päätetään:
 varsinaisten ja puolisojäsenten jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannattajajäsen 
 maksun sekä varsinaisten jäsenten, puoliso- ja nuorisojäsenten liittymismaksun 
 suuruudesta

 niistä mahdollisista toimikunnista, jotka hallitus velvoitetaan 11 §:n perusteella aset 
 tamaan mahdollisista kokouskutsujen ilmoitusvälineistä

käsitellään:
 hallituksen tai jäsen ten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voi 
 massa olevan yhdistyslain 23 §: ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu.

 jäsenille tarjotuista palveluista perittävät maksut sekä peruskorjauksista, 
 perusparannuksista ja uushankinnoista perittävä maksu.

 toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toiminta- ja tilikaudeksi

14�§��Päätösvalta

Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntävaltaa viisitoista (15) vuotta täyttäneet, henkilö-
kohtaisesti läsnä olevat, jäsenmaksunsa suorittaneet varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, kun-
niajäsenet, puolisojäsenet ja nuorisojäsenet. Kutsu- ja kannattavilla jäsenillä on kokouksissa 
läsnäolo- ja puheoikeus.  Äänestykset toimitetaan avoimesti, ellei ole kyseessä henkilövaali, 
joka suoritetaan aina suljetuin lipuin. Milloin vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä sitä vaatii, 
toimitetaan muukin äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjoh-

-
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tajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestykses sä, joissa arpa ratkaisee. Kokouksessa tehtyjä 
ehdotuksia ei tarvitse kannattaa, jotta ne tulisivat huomioonotetuiksi.

15�§��Yhdistyskokousajat�ja�-kutsut

Yhdistys kokoontuu kevätkokoukseen huhtikuussa ja syyskokoukseen marraskuussa.  Ylimääräi-
nen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta vaatii sen kokoon kutsumista käsittelemään ilmoitet-
tua asiaa.

Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja sen lisäksi yhdistyksen tiedotuslehdes-
sä tai yhdistyksen syyskokouksen päättämässä tiedotusvälineessä.

16�§�Toiminta-�ja�tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina viimeis-
tään 15. maaliskuuta jätettäväksi tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle 
viimeistään 31. maaliskuuta.

17�§��Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja 1. tai 2. varapuheenjohtaja yhdessä tai joku 
heistä yhdessä sihteerin kanssa.

18�§��Sääntöjen�muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos niitä kannattaa kahdessa vähintään kahden 
viikon väliajoin pidettävässä ko kouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyk sessä annetuista ää-
nistä. 

19�§��Yhdistyksen�purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 4/5 yhdistyksen kokouksessa 
annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua 
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään samansuuruisella ääntenenemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuu sen omaisuus Suomen meripelastus työn tai 
yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämän tahon hyväksi.

20�§��Oikeuspaikka

Näiden sääntöjen soveltamisesta ja muista yhdistyksen toiminnoista johtuvat riita-asiat kä-
sittelee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin Käräjäoikeus, elleivät riidan osapuolet pääse 
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asiassa sovintoon.

21�§��Yhdistyslain�määräykset

Muissa suhteissa noudatettakoon kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt korvaavat 14.8.2013 PRH:ssa rekisteröidyt säännöt.

Jäsenasiat
Toivotamme seuraavat uudet jäsenemme lämpimästi tervetulleiksi kerhoomme.

Jokinen Tomi  Paakki Erno  Vähämäki Kari
Routamo Tero  Syrjänen Pauli
Patrikka Lotta  Laakso Mikko
Korhonen Timo  Joki Kalle
Polsa Christer  Sallinen Emil

Uusien jäsenten info-tilaisuus pidetään kerholla tiistaina 9.5 klo 19:00.

Siellä saat kaiken tarvitsemasi yksityiskohtaisenkin tiedon sekä tapaat HVK:n
avainhenkilöt ja sinulla on myös tilaisuus tutustua muihinkin uusiin jäseniin.

Myös edellisenä vuonna liittyneet jäsenet, jotka eivät päässeet viime kevään tilaisuuteen, ovat 
lämpimästi tervetulleita.

Tilaisuuteen ilmoittautumiset 4.5. mennessä osoitteessa toimisto@hooveekoo.fi.
 
Yhdistyskokoukset

Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa tehdään toimintaa koskevia päätöksiä. Mikäli haluat 
vaikuttaa kerhon asioihin, tule aktiivisesti mukaan, osallistumalla voit vaikuttaa.

Seuraava yhdistyksen kevätkokous on tiistaina 25.4., klo 19:00. Mahdollinen ylimääräinen 
yhdistyskokous 9.5., klo 18:00.

Toimiston aukioloajat 

Toimisto avoinna touko- ja kesäkuussa sekä syyskuussa tiistaisin klo 17:00–19:00.

Seija Harju
toimistovastaava
toimisto@hooveekoo.fi



30� HooVeeKoo�1�•�2017

Tapahtumakalenteri 2017
Huhtikuu 
Ti  4.4. 18:00 Veneen kunnostus –teemailta
Ti  4.4. 18:00 Katsastajien palaveri
Su 9.4. 14:00 Ylimääräiset satamatalkoot
Su 9.4. 12:00 Vartiovuorojen varaus alkaa
Su 23.4. 21:00 Jäsenvartiointi alkaa
Ti  25.4. 19:00  Yhdistyksen kevätkokous 
La 29.4. 12:00 Veneiden 1. yhteislasku
Toukokuu
Ma 1.5. 12:00 Lipun nosto HVK:lla – 

wappukahvit
  Viirin nosto Hästöuddenissa
Ti   2.5. 17:00 Toimistoilta 
To  4.5. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
Ti   9.5. 18:00       Yhdistyksen ylimääräinen 

kokous
Ti  9.5. 19:00  Uusien jäsenten infotilaisuus
To 11.5. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
Su 14.5. 12:00 Veneiden 2. yhteislasku
To 18.5. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
Ti  23.5. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
To 25.5.  Ei toimistoiltaa eikä 

katsastusta
La 27.5. 10:00 Siivoustalkoot Hästössä
Ti 30.5. 17:00 Toimistoilta
Kesäkuu
To 1.6. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
Ma 5.6. 17:30 Siivoustalkoot 

telakointialueilla (pakollinen 
kaikille niille jäsenille, joilla 
vene on ollut telakoituna 
kerhon alueilla joko 
säilytyspukeilla tai trailerilla)    

To 8.6. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta 

To-Su 8.6. – 11.6. Tallinnan eskadeeri
To 15.6. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
Ti  20.6. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta
To 22.6.  Ei toimistoiltaa eikä 

katsastusta 
Pe 23. – 25.6. Juhannus Hästössä
To 29.6. 17:00 Toimisto- ja katsastusilta 

(viimeinen virallinen 
katsastus) 

Heinäkuu Toimisto suljettu
Elokuu Toimisto suljettu  
Syyskuu
Ti 5.9. 17:00  Toimistoilta
Ti 12.9. 17:00  Toimistoilta
To 15.9.   Sitovien  telakkapaik 

 ka varausten   
 viimeinen jättöpäivä

La 16.9. 18:00  Nyyttikestit Hästössä
Ti 19.9. 17:00  Toimistoilta
Ma 25.9.17:30  Siivoustalkoot  

 telakointialueilla  
 (pukit ja trailerit)

Ti 26.9. 7:00  Toimistoilta

Lokakuu
  Veneiden 1. Yhteisnosto **
La 7.10. 15:00 Lohisoppapäivä Hästössä
                                 Veneiden 2. Yhteisnosto **
  Lipunlasku HVK:lla
  
** merkittyjen päivämäärät ja ajat tarkentuvat 

myöhemmin

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2017

Ti  25.04. 17:00 ennen yhdistyksen 
kevätkokousta

Ma 05.06. 19:00 siivoustalkoiden jälkeen
Ti  15.08. 17:00
Ti  03.10. 17:00
Ti  21.11. 17:00, ennen yhdistyksen 

syyskokousta
Ti  12.12. 17:00

Tapahtumakalenterin ajantasaisemmat 
tiedot näet nettisivuilta

hooveekoo.fi

-



Katsastajilta
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Veneen kevätkunnostukseen, varustamiseen ja vesillelaskuun liittyy oleellisesti katsastus.

HVK:n laitureissa ja saaressa saavat olla vain katsastetut veneet. 
Katsastus on toimitettava kesäkuun loppuun mennessä.
Tarkista venetodistuksesta, onko veneesi runkokatsastus vielä voimassa (5 v).
Runkokatsastus tehdään veneen ollessa vielä ylhäällä.

Katsastusillat ovat touko-kesäkuussa yleensä torstaisin klo 17-19, muutamin poikkeuksin. 
Helatorstaina 25.5. ja juhannuksen aatonaattona 22.6. ei ole katsastusta, samojen viikkojen 
tiistaina eli 23.5. ja 20.6. on katsastukset. Ilmoitus katsastukseen saapumisesta pyydetään 
tekemään etukäteen.
Voit painavasta syystä sopia katsastuksesta myös näiden aikojen ulkopuolella, ja jopa muualla-
kin kuin kerhon alueella, suoraan katsastusmiehen kanssa (katsastus@hooveekoo.fi). 

Säännöt hätämerkinantovälineistä ovat muuttuneet. Painopiste siirtyy elektronisiin välineisiin.
Kaikki�entiset�välineet�kelpaavat�edelleen,�jos�niiden�voimassaoloaika�ei�ole�umpeutunut�(voi-
massa�kolme�vuotta).
Tarkempaa tietoa mm. kännykän ja VHF:n käytöstä hätämerkinantovälineenä saa kevään mit-
taan kerhon tiedotteista ja netistä  – ja tietysti suoraan katsastajilta.

Katsastuksessa siirrytään sähköiseen katsastukseen. Katsastusmiehet käyttävät älypuhelinta, 
tablettia tai läppäriä, joilla tiedot viedään suoraan Suulin venerekisteriin. Veneen omistaja voi 
tarkistaa ja tarvittaessa tulostaa tiedot suoraan sieltä. Itse katsastustoimitukseen, veneen ja 
varusteiden tarkastukseen, tämä ei vaikuta.

Terveisin
Timo Wiiala
katsastuspäällikkö
katsastus@hooveekoo.fi

-
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Nettikauppa otettu käyttöön 

Talven aikana on muutamaan otteeseen tiedotettu kerhon uudesta nettikaupasta, jonka tar-
koitus on tuoda joustavuutta jäsentuotteiden ja lupien ostamiseen sekä vähentää käsityötä. 
Kauppa on toteutettu osana laajempaa kerhon sivuston uudistusta, ja samaa toiminnallisuutta 
hyödynnetään myös niissä kurssi-ilmoittautumisissa, jotka ovat maksullisia.

Myös Hästön mökkivaraukset tehdään kaupan kautta, ja ensimmäiset ovatkin ehtineet jo 
varata mökkimajoituksia juhannuksen tienoilta. 

Kerhon kauppa toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa muu nettikauppa, joten jos on joskus 
ostanut jotain netistä, toiminta on tuttua. Ja jos ei ole, kauppasivulla on yksityiskohtaiset oh-
jeet, ja toimistosta saa apua kuten ennenkin. Maksutapoja on useita: perinteisten verkkopan-
kin tai luottokortin rinnalla on mobiilimaksaminen, joka onnistuu vaikka toimistossa asioidessa.

Ostetut tuotteet voi hakea ilmoitustaulun alla olevasta noutolaatikosta, johon käy kerhon 
avain. 

Kauppaan pääsee kerhon nettisivujen https://hooveekoo.fi ylävalikosta: Jäsenille / Kauppa.

Tervetuloa!

Nettikauppa



HooVeeKoo�1�•�2017� 33

Koulutuskuulumisia

Koulutuskuulumisia: avoimuutta ja yhteistyötä 
Kuluva vuosi on alkanut kerhossamme aktiivisesti koulutustoiminnan 
saralla.

Omia kurssejamme on useissa tapauksissa alettu avata myös ulkopuo-
lisille osallistujille. Pääsääntöisesti tämä toteutetaan siten, että ensim-
mäisessä vaiheessa vain omat jäsenet saavat ilmoittautua. Toisessa 
vaiheessa myös ulkopuoliset saavat ilmoittautua, jos tilaa vielä riittää. 
Ulkopuolisille avaamisesta päätetään kunkin kurssin kohdalla erikseen 
etukäteen. Perusteet tähän uuteen käytäntöön ovat mm. veneilyturvallisuuden edistäminen, 
yhteistyö muiden seurojen kanssa ja sisäänheittotuotteus jäsenyyteen.

Kevättalven hienosta kurssitarjonnastamme vastaavat useimmissa tapauksissa kerhomme va-
paaehtoiset kouluttajat. Iso kiitos heille! SPV:n ohjelman mukaisen Venepäällikkökurssin vetää 
Jori Kosonen, Solmukurssin Hannu ”Solmu” Seppänen ja Veneen kevätkunnostus –teemaillan 
Klaus Salkola. Klasu pitää myös Marinerien matkaveneilyn valmennuskurssin, jolle HVK tar-
joaa tilat. Ulkopuolinen opettaja on Veneilysään koulutusillassa, Sari Hartonen Ilmatieteen 
laitokselta.

Syksyn kurssiohjelmaan on alustavasti kaavailtu ainakin Veneilijäkurssia. Se on SPV:n pätevyys-
vaatimusten mukainen kurssi, joka yhdessä Venepäällikkökurssin ja käytännön veneilytaidon 
todistuksen kanssa antaa kelpoisuuden kansainväliseen huviveneenkuljettajankirjaan.

Koulutuksen maailmalle avoimet verkkosivut löytyvät kotisivujemme kohdasta
Jäsenille / Koulutus. 

Olen hieman ennen tämän kirjoittamista lähestynyt kaikkia helsinkiläisiä veneseuroja ehdot-
taen yhteistyötä koulutuksessa. Yhteistyön kautta voitaisiin parantaa koulutustarjontaa omille 
jäsenillemme. Sekä antaa että saada.

Koulutus- ja venematkailutoimikunnassa toivoisimme tuoretta verta riveihimme, jotka tällä 
hetkellä koostuvat Jori Kososesta, Klaus Salkolasta ja itsestäni. Esimerkiksi seuraavat osa-alueet 
kaipaisivat vahvennusta: ehkä käynnistettävän uusien jäsenten kummitoiminnan koordinointi, 
vene-eskaaderin vetäminen, koulutuksen verkkosivujen tietotekniikka, kouluttajana tai apu-
kouluttajana toimiminen. Yksi osa-alue voisi riittää sinulle – tervetuloa mukaan yhteistä hyvää 
edistävään toimintaan!

Veneilykauden odotusterveisin,
Janne Ignatius Koulutus- ja venematkailutoimikunnan pj, 1. varakommodori
janne.ignatius@iki.fi  &  koulutus@hooveekoo.fi
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Kerhon ICT-toiminta vuonna 2017 
HVK:n tietotekniikkapuolella vuosi 2016 oli suurten muutosten aikaa. Tässä lehdessä olevasta toi-
mintakertomuksesta voi lukea uudistuksista tarkemmin. Vuoden 2017 teema tulee olemaan uusien 
toimintojen saaminen sujuvasti käyttöön, niiden ohjeistaminen sekä myös viilaus siten, että ne pal-
velevat jäsenistöä parhaalla tavalla.

Keväällä HVK:n toimintojen pariin palailevat kerholaiset huomaavat uudistuneiden nettisivujen lisäk-
si, että koulutuksiin ja muihin tapahtumiin ilmoittaudutaan lisääntyvässä määrin sähköisesti netissä. 
Kerhotalon varauskalenteri ja valvontakamerat ovat jäsenten nähtävissä, ja toimiston tarvikkeet ja 
luvat ostetaan nettikaupasta ja noudetaan silloin kuin itselle parhaiten sopii. Kaiken tämän tarkoitus 
on helpottaa sekä jäsenten asiointia että kerhon toimihenkilöiden työtä. Apua ja opastusta saa toki 
entiseen tapaan sekä sähköpostitse että paikan päällä toimistoiltoina.

Nettisivuille kannattaa asettaa oma henkilökohtainen salasana. Suuri osa toiminnoista onnistuu yh-
teiselläkin salasanalla, mutta kirjautumisen jälkeen esimerkiksi omia ilmoittautumisia pystyy hallin-
noimaan ja perumaan tarvittaessa, ja vain jäsenille oleva aineisto, kuten valvontakamerat ja doku-
mentit, näkyvät ilman erillistä salasanan syöttämistä.

Sähköistä ilmoittautumista, nettikauppaa ja muita uusia toimintoja on testattu ja käytetty rajoite-
tussa määrin jo talvella. Ne tulevat kuitenkin sisäänajetuksi kunnolla vasta nyt alkavan veneilykau-
den aikana, joten pyydänkin kaikilta ymmärtäväistä mutta samalla kriittistä mieltä: onko jokin asia 
nettisivuilla hankala löytää, epäselvästi ohjeistettu tai suoranaisesti virheellinen tai toimimaton? 
Huomiot vastaan tulleista ongelmista, kehitysehdotukset ja muukin palaute kannattaa lähettää joko 
nettisivujen alareunasta löytyvällä palautelomakkeella tai suoraan osoitteeseen ict@hooveekoo.fi. 
Yleisimmistä ongelmista on tarkoitus tehdä samanlaiset video-ohjeet kuin sivujen alalaidassa näky-
västä ”Kalenterin tilaus”-linkistä voi katsoa.

Terveisin,

Ville Kokkala
ICT-toimikunnan pj
ict@hooveekoo.fi

ICT-toimikunnan toiminta



Matkaveneilyvalmennusta Klaus Salkolan vetämänä.



BOAT WORLD HELSINKI
Veneentekijäntie 5 Puh: 0207 756 520

boatworld.fi 

INVESTOI ELÄMÄÄN!
TOTEUTAMME KAIKENKOKOISET TOIVEET

Vuonna 1905 perustettu Otto Brandt - konserni on suomalainen perheyritys, 
joka toimii jo viidennessä sukupolvessa. Konsernin myynti on noin 90 miljoonaa 
euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee n. 200 henkilöä. Otto Brandt 
-konserni toimii kokonaisvaltaisesti laadukkaiden moottoripyörien, veneiden, 
vapaa-ajan ajoneuvojen sekä muiden kestohyödykkeiden myynnissä ja palve-
luissa. Konserni edustaa maailmanluokan tuotemerkkejä kuten Honda, Polaris, 
Victory, Indian, Ligier, Arai ja Yanmar. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi Suomes-
sa toimivaa venetehdasta jotka valmistavat Terhi- ja Silver-merkkisiä veneitä. 
Konserniin kuuluva vähittäiskauppaketju Bike & Boat World on Suomen suurin 
moottoripyörä-, vene- ja mönkijäkauppa.


