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Väriset Oy
Hakamäenkuja 11
01510 Vantaa

020 7344 766
info@variset.fi
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Tervehdys,

Pyydä 
arvio!

Talo on syytä maalata, 
mikäli joku seuraavista 
ehdoista täyttyy:

Katto on syytä pinnoittaa 
tai maalata, mikäli joku 
seuraavista ehdoista täyttyy:

Me Värisettiläiset haluaisimme maalata talosi tai pinnoittaa kattosi.

Kevään ja kesän 2018 ulkomaalaukset ja katon pinnoitukset on syytä 
varata nyt, jotta saat ajan parhaiden maalauskelien aikaan.

Se ei maksa mitään. Selvitämme talosi ja kattosi 
maalaustarpeen ja annamme tarjouksen 
mahdollisesta remontista.

Tilaa arviointikäynti sähköpostitse 
info@variset.fi tai puhelimitse 020 7344 766

Terveisin, Konsta Peltokorpi
ja Jeremias Peltokorpi

Ulkomaalauksesta on yli 10 vuotta
Ulkopinta on epäsiistin näköinen
Maali hilseilee
Maalipinnassa on mustia pilkkuja
Haluat uutta ilmettä talollesi















 







Kattosi on yli 10 vuotta vanha
Kattoa ei ole huollettu yli 6 vuoteen
Katollasi on sammalta tai muuta 
kasvustoa
Katollasi on rikkinäisiä tiiliä
Maali hilseilee katollasi
Haluat uutta ilmettä talollesi

Tilaa 
maksuton 
arviointi- 

käynti
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Kohti tulevia haasteita
Kuluvana vuonna on kerhon 65. toimintavuosi. Aktiivisen toi-
mintansa ansiosta Humallahden Venekerhosta on tullut yksi 
suomen suurimmista venekerhoista. Myös kerhon taloudel-
linen tilanne on tällä hetkellä erinomainen. Tästä kaikesta 
kiitos aktiiviselle jäsenistöllemme ja vapaaehtoistoimijoil-
lemme kautta aikain.

Toimintaympäristömme muuttuu, Helsingin kaupunki 
suunnittelee ranta-alueitaan uudelleen merellisen Helsin-
gin hengessä. Pohjoisen puoleisen maa-alueemme vuok-
rasopimusta saatiin jatkettua taas kaksi vuotta eteenpäin. 
Olemme varovaisen optimistisia kaavamuutosesityksemme 
etenemisestä ja tulevaisuudessa pidempiaikaisesta vuokrasopimuk-
sesta, joka mahdollistaisi pohjoisen alueemme kehittämisen.

Veneily muuttuu, veneet ja veneissä oleva elektroninen välineistö kehittyy ja mahdollistaa entis-
tä pidempien venematkojen turvallisen toteuttamisen. Edelliselläkin veneilykaudellamme useampi 
venekunta suuntasi kulkunsa Viroon, Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan ja hurjapäisin jopa Pohjoiselle 
jäämerelle saakka. Tällaisiin retkiin tarvitaan sähköisten välineistöjen lisäksi myös paljon tietoa ja 
osaamista, jota on kerhotoimintamme ansiosta koko jäsenistöllemme entistä enemmän tarjolla. 
Veneen teknisessä turvallisuudessa auttaa katsastustoimintamme, jossa koulutetut venekatsastajat 
ovat tukemassa ja auttamassa veneilijäämme veneen teknisten ongelmakohtien havaitsemisessa.

Vapaa-ajan veneily moninaistuu. Ei ole yhtä oikeaa tapaa veneillä, yksi käy veneellään vain kalassa, 
ehkä ongella, toinen käyttää venettään mökkimatkoihinsa, kolmas käy mielellään hiukan ajelulla, 
neljäs viettää mielellään aikaansa veneessä hyvien ystäviensä kanssa, viides lähtee viikonlopuksi 
johonkin retki- tai vierassatamaan jne. 

Erilaisuus on meille rikkaus, joten sen hyväksyminen ja suvaitsevaisuus toisenlaistakin veneilyta-
paa harrastavien välillä on ensiarvoisen tärkeää. Yhteisiä vesialueita on paljon ja kaikki me mahdum-
me sinne sujuvasti liikkumaan. Hyvät merimiestavat ja erilaisten vesillä liikkumistapojen huomioimi-
nen omassa veneilyssämme ovat kunniaksi koko Humallahden Venekerholle ja näin voimme ylpeänä 
kantaa HVK:n perälippua liikkuessamme.

Sähköinen asiointi kerhossamme lisääntyy ja tulee jatkossa lähes syrjäyttämään muut asiointi-
muodot. Asiointi niin ostosten kuin varaustenkin osalta on jo siirtynyt kokonaan jäsenten sisään-
kirjautumista vaativille nettisivuillemme. On huoli niistä jäsenistämme, joiden sähköpostiosoitteita 
ei löydy jäsenrekisteristämme, koska silloin ei mikään viestimme heitä tavoita. Mikäli et ole saanut 
HVK:n sähköisiä tiedotteita, ota pikaisesti yhteyttä osoitteeseen toimisto@hooveekoo.fi ja tarkista 
yhteystietosi. 

Pidetään huolta toisistamme. Hyvää ja turvallista veneilykesää kaikille.
Paula Laasonen
kommodori

Kommodorin mietteitä
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Vuodet vierivät siihen tahtiin, että Humallahden Venekerho 
täyttää tänä vuonna jo 65 vuotta. Itse melko uutena jäsene-
nä päätin tätä lehteä varten tehdä katsauksen kerhon his-
toriaan, ja kävin läpi kaikki aiemmat HooVeeKoo-lehdet. 
Ne löytyvät kerhotalon arkistosta sististi niputettuna. 
Matkasta tulikin sangen mielenkiintoinen.

Kerhon virallinen historia onkin jo ansiokkaasti kir-
joitettu arkistosta niin ikään löytyviin juhlajulkaisuihin. 
Annettakoon siis lukusuositus uusille ja miksei vanhoil-
lekin jäsenille: toimistoiltana kannattaa istahtaa hetkeksi 
kerhotalon sohvalle ja vilkaista, mitä kaikkea kerhon histo-
riaan sisältyy.

HooVeeKoo-lehti on ollut perustamisvuodestaan 1971 lähtien 
kerhon pääasiallinen tiedotuskanava viime vuosiin asti. Arkiston vuosikerroissa toistuu toimi-
vaksi havaittu neljän numeron kierto, joka kattaa koko vuoden tapahtumat. Itseäni kiinnosti-
vat kuitenkin virallisia tiedotusasioita enemmän muut lehdessä olevat artikkelit. Poimin niistä 
tähän lehteen muutamia, jotka mielestäni kuvaavat aikaa tai ovat muuten kerhon kannalta 
merkittäviä.

Päätoimittajan puheenvuoro

Kaivopuiston lentonäytös 9.6.2017.

Kuva: Ville Kokkala
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Etenkin 1970-1980-lukujen lehdissä yllättää, miten vahvasti niissä on esillä elämyksellisyys ja 
yhteisöllisyys, ja miten vähän loppujen lopuksi on asiaa veneistä ja kerhosta. Näinhän sen tulee 
toki ollakin, koska kerho on ihmisten eikä veneiden yhteisö. Moni varsinkin luontoa ja historiaa 
käsittelevä artikkeli on myös huomattavan perusteellinen, mistä kunnia silloisille kirjoittajille. 
Kerhon historia on samalla myös Helsingin ja Porkkalan historiaa, ja on ilahduttavaa nähdä, 
ettei se tieto ole kadonnut.

HVK on aina ollut aktiivinen matkaveneilyseura. 1990- ja 2000-luvuilla HooVeeKoo-lehdissä-
kin alkoi näkyä entistä enemmän juttuja matkaveneilystä ja kertomuksia pitkistäkin matkoista. 
Aiemmatkin lehdet huomioiden yksi huikeimmista on tässä lehdessä julkaistu artikkeli Janne 
Ignatiuksen matkasta Jäämerelle Targa 25 -veneellä.

Vanhoista lehdistä näkee myös selvästi, että yhdistyslehtien tekeminen on ollut aikaa vievää 
puuhaa jo vuosikymmeniä sitten. Monet päätoimittajien kirjoitusten huolet voisi nimittäin pai-
naa suoraan uusimpaan lehteen. Lehden toimitusprosessin sähköistyminen ja painotekniikan 
kehittyminen vuosien varrella eivät ole muuttaneet sitä tosiasiaa, että sisältöä on sen verran 
kuin mitä jäseniltä saadaan ja paljonko he pystyvät siihen käyttämään aikaa. Loppujen lopuksi 
kyse on siitä, koetaanko veneilyn tuomat elämykset enemmän yksityisinä vai yhteisöllisinä.

Veneily on entistä harvemmalle ainoa iso harrastus, joten yhteisö pirstaloituu luonnostaan. 
Se ei kuitenkaan ole koko kuva, sillä elämysten jakaminen muiden kanssa on nykytekniikalla 
helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Kerhon viestinnän tehtävä on tukea tätä yhteisöllisyyttä 
siihen kulloinkin parhaiten sopivilla työkaluilla. Esimerkiksi kuvia ja videoita voi lisätä kotisivujen 
Viestintä-sivun vinkeillä Instagramiin, Flickriin, Facebookiin tai lähettää nettilomakkeella yksityi-
sesti suoraan viestintätoimikunnalle. Pitkälle on tultu siitä, kun viestintä oli harvojen etuoikeus 
(tai velvollisuus), ja se suuntautui aina kerhosta jäsenille päin. Siispä seuraavaksi kun koet tai 
näet veneillessä jotain mielenkiintoista, laita se jakoon! Ja muista, että ainoa kuva tilanteesta 
on myös paras.

Ville Kokkala
viestintätoimikunnan puheenjohtaja

Päätoimittajan puheenvuoro
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Veneilijän vuoden yksi taitekohta - Venemessut - ovat tätä kir-
joitettaessa täydessä vauhdissa. Monesta veneestä löytyy 
ensi kesänä taas uusia laitteita tuomassa iloa ja turvalli-
suutta veneilyyn. Venemessujen jälkeen alkaa laskeutu-
minen kevääseen ja uuteen veneilykauteen. 

Vaikka lumi vielä peittääkin telakoilla olevien ve-
neiden pressuja, kevätkunnostus on pikkuhiljaa alka-
massa. Muutamia varhaisia kunnostajia on jo nähty 
myös HVK:n telakka-alueellakin. Veneen keväthuoltoa, 
korjauksia ja laitteiden uusimista ei voi aloittaa liian var-
hain. Ainakin allekirjoittaneelle tulee joka kevät yhtä kiire. 

Tänä vuonna HVK:n ensimmäinen yhteislasku on ennen 
vappua, lauantaina 28.4 ja toinen lasku 19.5. Satamatoimikunta 
uskoo vakaasti siihen, että jäät lähtevät Humallahdesta vappuun mennessä. Niin on ennenkin 
käynyt!

Talven aikana on HVK:n liittyminen Pajalahden veneilykouluun (PAVE) näyttänyt voimansa. 
Olen osallistunut kahdelle kurssille ja kehuttava on. Kurssitarjonta on ollut monipuolinen ja 
kurssijärjestelyt ja opetus erinomaista olipa kyseessä sitten venesähköt tai Ruotsin mansikka-
paikat. Kannattaa käydä katsomassa HVK:n nettisivuilta koulutustarjontaa. 

Tulevaa kautta ajatellen vielä tärkeää infoa kaikille HVK:n laituripaikan haltijoille:
- laituripaikkavaraukset toimivat tänäkin vuonna samoin kun viime vuonna – jos haluat 

pitää vanhan laituripaikan, laituripaikkalasku on maksettava eräpäivään mennessä
- laituripaikkojen muutokset ja uusien veneiden ilmoitukset tehdään nettisivujen kaut-

ta, ilmoita mahdollisimman ajoissa, jos on tarvetta laituripaikan muutoksiin
Keväämmällä, lämpötilan salliessa, pidetään sataman huolto- ja korjaustalkoot, jolloin sa-

taman sähköt ja vesipisteet laitetaan toimintakuntoon sekä siivotaan telakka-alueelta käyt-
tämättömät telakointivarusteet. Tästä tulee kutsu nettisivujen kalenteriin sekä Facebookiin. 
Perinteiset telakka- ja satama-alueen siivoustalkoot pidetään kesäkuun alussa (päivämäärä on 
kalenterissa), tämä on pakollinen niille veneenomistajille joiden vene on ollut HVK:lla telakoi-
tuna.

Satamatoimikuntaan saa helpoiten yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen satama@hooveekoo.fi. 
Pyrimme auttamaan jäseniä kaikkiin satamaan- ja veneilyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kohti kevättä ja uutta veneilykautta!

Markku Riekkinen
satamakapteeni

Satamakapteenin terveiset
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Vuosi on lähtenyt jo hyvään vauhtiin ja on aika tiedottaa muuta-
mista vartiointiin liittyvistä muutoksista ja muistuttaa muis-
takin vartiointiin liittyvistä asioista. 

Vartiointiohjesääntömme on aiheuttanut paljon epä-
tietoisuutta, joten siihen on tehty yhdistyksen kevätko-
koukselle muutosesitys, missä yksinkertaistetaan teks-
tiä, ilman toimintatavan muutosta.

Vartiointivelvollisuus on jokaisen venepaikan haltijal-
la. Velvoitteeseen kuuluu vartioida yksi yö/venepaikka, 
parivartiointina vartiointikauden aikana. Jäsen voi vapaa- 
ehtoisesti vartioida toisen jäsenen puolesta.
Toisena muutoksena viimevuoteen on huomioitava vartiovuoro-
jen varaukseen seuraavat kaksi asiaa:

• Vartiovuorojen varaus on siirretty nyt kirjautumisen taakse eli varauksen pääsee tekemään 
vain kirjautumalla kotisivuille. Tämä on tehty yksinomaan turvallisuuden takia. 
• Muutoksena se, että vuorot on varattava 15.5. mennessä, minkä jälkeen varaamattomat 
vuorot arvotaan vartiopäällikön toimesta. Arvotuista vuoroista ilmoitetaan kerhon kotisivujen 
suojatussa, satamaa koskevassa osassa, josta jokaisen, joka ei vuoroa ole varannut määrä-
päivään mennessä on syytä käydä oma vuoronsa toteamassa. Tekemättömästä vartiointivel-
voitteesta seuraa vuosikokouksen päättämä sanktiomaksu. Myös arvotut vartiovuorot ovat 
sitovia.

Kotisataman vartiointihan on toimi, jolla pyritään suojaamaan niin sinun, kuin muidenkin jä-
senten sekä yhteistä omaisuuttamme. Hoitamalla vartiointivelvoitteesi kunnialla osoitat soli-
daarisuutta seurakavereitasi myös heidän omaisuuttaan kohtaan ja edesautat vahingon tekojen 
ehkäisyä, niin satamassamme ja telakallamme kuin kerhotalossammekin. 

Jokaisella venepaikan haltijalla, lukuun ottamatta erikseen vartioinnista vapautetuilla, on 
velvollisuus vartiosäännön mukaisesti vartioida 1 yö / venepaikka, parivartiona. Vartiointi suo-
ritetaan klo 21 ja klo 06 välisenä aikana. Parivartio edellytys perustuu yksinkertaisesti turval-
lisuuskysymyksiin. Vartioinnissa on kahdenlaisia uhkakuvia: mahdollinen tapaturma, veteen 
putoaminen tai muu tapaturma sekä mahdollisen rötöstelijän aiheuttama vartijaan kohdistuva 
uhka. 

Vaikka mahdollisen rötöstelijän havaitseminen tai kohtaaminen pitääkin ensisijaisesti hoitaa 
virkavallan kanssa, saattaa hyökkäys tapahtua yllättäen, jos rötöstelijä tulee yllätetyksi kesken 
puuhastelunsa. 

Parivartion voi hoitaa siten, että toinen vartija on venepaikan haltija, toinen voi olla vaik-
ka muu perheenjäsen tai ystävä. Kerhon ilmoitustaululla on myös lista henkilöistä, jotka ovat 
valmiita suorittamaan vartiointia sopivaa korvausta vastaan eli jonkinlainen varamiespalvelu. 
Tämä asia on kuitenkin jokaisen hoidettava henkilökohtaisesti kyseisen ”varamiehen” kanssa. 

Vartiopäällikön terveiset
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Varamiehen käyttäminen ei muuta vartiointivelvoitetta. Vartiokirjaan on merkittävä aina mo-
lempien vartioiden nimet.

Vartijan toimenkuva ja tehtävät on selvitetty vartiointi ohjeessa, joka on nähtävänä varti-
joiden huoneessa ja kerhon kotisivuillakin. Perinteisesti vartijan tehtäviin on myös kuulunut, 
kerhon ja telakan alueella, kirjata ilman pysäköintilupaa pysäköityjen moottoriajoneuvojen ja 
perävaunujen tiedot vartiokirjaan. Luvattomasta pysäköinnistä seuraa sanktiona pysäköintilu-
van lunastamispakko. Myös päivisin pysäköinti edellyttää pysäköintilupaa. Tietysti veneen las-
taukseen ja lyhyisiin korjauksiin ja huoltotöihin liittyviin pysäköinteihin ei tietenkään puututa. 
P-lupa näkyvästi esille. P-lupa ostetaan nettikaupasta.

Kaikki vartiointiin liittyvät asiat hoidetaan vartiopäällikön kanssa suoraan. Kaikista muutok-
sista on sovittava vartiopäällikön kanssa. Sovittu muutos on vahvistettava lisäksi sataman säh-
köpostiin satama@hooveekoo.fi.

Antoisia vartiointeja tulevalle kaudelle,

Terveisin
Jari Kahila
vartiopäällikkö

Vartiopäällikön terveiset

Viimeiset sinnittelijät, marraskuu 2017.

Kuva: Ville Kokkala
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Vartiovuoron varaus

Uudistunut vartiovuorojen varaus alkaa 8.4. klo 12

Vuodesta 2016 alkaen vartiovuorojen varaukset on tehty netissä. Valitettavasti tähän asti käyt-
tämämme varausjärjestelmä on uudistunut siten, että varauskalenteria ei enää saa salasanan 
taakse, vaan se olisi julkinen. Tästä sekä kustannussyistä vartiovaraukset tehdään nyt HVK:n 
oman nettikaupan kautta. Käyttö on tuttua niille, jotka ovat aiemmin varanneet Hästön mök-
kejä. Varaaminen näyttää vähän hotellihuoneen varaukselta, mutta vartijoiden ei kuitenkaan 
sovi nukkua... 

Varauslomakkeen löydät kotisivuilta kohdasta "Jäsenille" / "Vartiointi", kun varaaminen on avat-
tu sunnuntaina 8.4. Huomaa, että varauskalenteri näkyy vain, jos olet kirjautuneena sivuille 
omalla henkilökohtaisella tunnuksellasi. Ohjeet siihen löydät sivujen alalaidasta kohdasta "Oh-
jeet salasanan asettamiseen".

Valitse haluamasi päivä, kirjoita venepaikan numero sekä vartijoiden nimet. Mene kassalle ja 
lähetä tilaus. Saat vahvistuksen sähköpostiisi. Kuten muitakin kaupan tilauksia, pääset katso-
maan varausta sivun oikean ylänurkan Oma tili -kohdasta.

KUVITUSTA ?

Kuva: Ville Kokkala
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Hallitus hallitus@hooveekoo.fi
Paula Laasonen, kommodori 040 7337 909
Henrik Westerholm, 1. varakommodori 040 5504 766
Jari Kahila, 2. varakommodori 040 0311 911
Gustav Broman 050 0800 040
Maarit Heiskari 040 0562 179
Ville Kokkala 050 3695 177
Paula Laasonen 040 7337 909
Eira Lamminen 043 2003 460
Jyrki Pauloma 040 0681 424
Markku Riekkinen 045 8002 248

HelVene  
Paula Laasonen 040 7337 909

ICT-toimikunta ict@hooveekoo.fi
Ville Kokkala, puheenjohtaja 050 3695 177
Jesse Karjalainen 050 0514 463
Markku Riekkinen 045 8002 248

Kaavoitustyöryhmä
Paula Laasonen, puheenjohtaja 040 7337 909
Jari Kahila 040 0311 911
Jyrki Pauloma 040 0681 424
Antti Tamminen 040 0454 924

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

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

Hallitus ja toimikunnat vuonna 2018
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Koulutus- ja venematkailutoimikunta koulutus@hooveekoo.fi
Henrik Westerholm, puheenjohtaja 040 5504 766
Janne Ignatius 050 3819 713
Jori Kosonen 050 5184 790
Hannu Kuronen 040 5468 490
Klaus Salkola 040 0385 530
Jukka Wallinheimo 040 4552 456

Saari- ja kalastustoimikunta saari@hooveekoo.fi
Eira Lamminen, saaren emäntä,  
puheenjohtaja 043 2003 460
Maarit Heiskari 040 0562 179
Jukka Ilmarinen 050 4655 265
Sirkku Isomäki 040 5481 981
Timo Willman 040 5527 769

Satamatoimikunta satama@hooveekoo.fi
Markku Riekkinen, satamakapteeni,  
puheenjohtaja 045 8002 248
Jari Kahila, vartiopäällikkö 040 0311 911
Henrik Westerholm,  
johtava telakkamestari 040 5504 766
Otto Lahti, telakkamestari 040 1818 333
Pekka Marttila, telakkamestari 040 7382 595
Gustav Broman 050 0800 040
Jyrki Pauloma 040 0681 424

Sääntötoimikunta
Paula Laasonen, puheenjohtaja 040 7337 909
Henrik Westerholm 040 5504 766

Taloustoimikunta talous@hooveekoo.fi
Paula Laasonen, talouspäällikkö,  
puheenjohtaja 040 7337 909
Jari Kahila 040 0311 911
Eira Lamminen 043 2003 460
Jyrki Pauloma 040 0681 424
Markku Riekkinen 045 8002 248
Henrik Westerholm 040 5504 766

Tulevaisuustoimikunta
Paula Laasonen, puheenjohtaja 040 7337 909
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Gustav Broman

Veneilyturvallisuustoimikunta katsastus@hooveekoo.fi
Gustav Broman, puheenjohtaja 050 0800 040
Maarit Heiskari, katsastussihteeri 040 0562 179
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
Hannu Seppänen 050 5521 501
Jorma Viita 040 0702 520
Michael Waltzer 050 3326 083
Timo Wiiala 040 0476 726
Timo Willman 040 5527 769

Viestintätoimikunta viestinta@hooveekoo.fi
Ville Kokkala, puheenjohtaja 050 3695 177
Maarit Heiskari 040 0562 179
Markku Riekkinen 045 8002 248
Henrik Westerholm 040 5504 766

Ympäristövastaava
Henrik Westerholm 040 5504 766

Eira Lamminen

Henrik Westerholm Jari Kahila Maarit Heiskari

Markku Riekkinen

Paula Laasonen

Ville Kokkala Jyrki Pauloma
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Kokouskutsu
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2018

Aika  Tiistai 17.4.2018 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 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös 
8. tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2017 
 
Päätetään: 
 
9. tilinpäätöksen vahvistamisesta 
10. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

Käsitellään: 

11. Hallituksen esitys vartiointiohjesääntö -muutoksesta
12. muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voi-
massa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu 
13. kokouksen päättäminen 
 
 
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista! 
 
Kahvitarjoilu
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Yleistä

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 65. toimintavuosi.

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 611 henkilöä, joista kunniajäseniä 6 henkilöä, ainaisjäseniä 
246 henkilöä, vuosijäseniä 316 henkilöä, puolisojäseniä 39 henkilöä ja nuorisojäseniä 4 henkilöä.

Kerhon sääntömääräisissä kokouksissa keväällä 25.4 (läsnä 35 jäsentä) ja syksyllä 21.11 (läsnä 65 
jäsentä) käsiteltiin ja hyväksyttiin edellisen vuoden tilinpäätös (2016). Syyskokouksessa valittiin 
toimintavuoden 2018 hallitus ja maksut vuodelle 2018. 
Uusien jäsenten infotilaisuudessa toukokuussa perehdytettiin uusia jäseniä kerhon käytäntöihin. 

Nimetyt toimikunnat toteuttivat alansa tehtäviä aktiivisesti operatiivisten tarpeiden mukaan.

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

Syksyllä toteutettiin suppea jäsenkysely. Kyselyyn kerhon toiminnoista vastasi 89 jäsentä.

Talous
Yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 2016 antaman ohjeistuksen mukaisesti HVK:lle teh-
tiin pitkäntähtäimen suunnitelma omaisuudenhoitoa ja -ylläpitoa varten. Tämä sekä hallituskäyt-
töön tehty ohjeellinen työbudjetti esiteltiin yhdistyksen kevätkokoukselle 2017. Työbudjetin toi-
minnan tulos oli yhteenveto eri toimikuntien näkemyksestä toimintasuunnitelman toteuttamisesta 
aiheutuvista tuotoista ja kuluista. Vuodelle 2017 hyväksytty budjetti olisi antanut mahdollisuuden 
- 27.545 € alijäämään. Työbudjetissa alijäämä oli saatu pienennettyä – 4.249 €.

Toimintavuoden 2017 tulos muodostui ylijäämäiseksi 16.843,90 €, sisältäen vanhojen saatavien 
alaskirjauksia -5.294,35 €, sekä normaalien vuosipoistojen lisäksi, ennen vuotta 2014 hankittujen 
ja seuraavien vuosien kuluiksi aktivoitujen kalustohankintojen loppuarvojen poistot – 6.713,90 €. 
Vuoden 2017 kaikki korjaukset ja kalustojen hankinnat on kirjattu toimintavuoden 2017 kuluiksi. 

Vuoden 2017 tilikauden tulos oli 16.843,92 € ylijäämäinen. 

Uusien jäsenten hankintakampanja onnistui ennakoitua paremmin, saimme 32 uutta vuosijäsentä 
ja liittymismaksutuotot ylittivätkin vuosibudjetin 9.600 €. 

Vakavaraisuus, kassatilanne ja maksuvalmius ovat koko toimintavuoden ajan olleet hyvät. Kerhon 
talous on vahva, eikä velkaa ole.

Toimintakertomus vuodelta 2017
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Viestintä 

Nettisivut uudistettiin syystalvella 2016, ja vuoden mittaan saatujen käyttökokemusten myötä 
tehtiin pientä säätöä ulkoasuun, valikoihin ja nettikaupan puolelle. Sisältöä järjesteltiin kevyesti ja 
ohjeita lisättiin, jotta varsinkin uudet jäsenet löytäisivät tietoa entistä helpommin. Heti vuodenvaih-
teessa siirrettiin kommodorin uutiskirjeen lähetystoiminnallisuus Suulista omalle sivustolle, jolloin 
saatiin myös uutiskirjeiden arkisto kerhon omille sivuille. Toinen suurempi asia oli blogitoiminnon 
käyttöönotto.

HooVeeKoo-lehti ilmestyi vain kerran. Tähän olivat suurimpana syynä kustannussäästöt sekä pula 
lehden tekijöistä ja kirjoittajista. Takavuosien lehdissä oli usein pitkiäkin jäsenien kirjoittamia kerto-
muksia kuvien kera, mutta nykyisin kerhon Facebook-ryhmä toimii suositumpana kanavana niille.

Kerhon sisäisen Facebook-ryhmään oli ajan mittaan hyväksytty myös täysin kerhon ulkopuolisia jä-
seniksi, ja ryhmästä poistettiin kesällä muut kuin kerhon jäsenet. 

Kauden loppupuolella jäsenet pääsivät kertomaan mielipiteitään ajankohtaisista asioista syyskyselyssä. 
Vastanneita oli 89, ja monivalintojen lisäksi ilahduttavan moni oli myös kirjoittanut kommentteja.

Jäsenhankintaa ja kerhon tunnettavuutta edistettiin usealla eri tavalla: vuoden alkupuolen ajan 
oli käynnissä mainoskampanja Googlessa, minkä lisäksi parannettiin muutenkin näkyvyyttä netin 

Hästön ulkorantaa 2017.

Kuva: Ville Kokkala
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hakukoneissa. Kaupungin sivuilla olleet puutteelliset kerhon yhteystiedot korjattiin. Keväällä ollut 
venepaikkakampanja tuotti paljon näkyvyyttä netissä sekä lähiseudun kauppojen ja julkisten tilojen 
ilmoitustauluilla. Myös venemessuilla oli jaossa samoja kampanjaesitteitä.

ICT-toimikunta
Vuonna 2017 moni edellisvuoden suurista ICT-muutoksista oli ensimmäistä kertaa käytössä laajem-
min: nettikauppa, sähköiset ilmoittautumiset sekä päivitettysivuston rakenne ja sisältö. Palvelun-
tarjoajalla tuli saataville erityisesti meidän julkaisujärjestelmäämme tukeva paketti, joten saimme 
sillä lisää tehoa sivustolle samalla rahalla. Vuonna 2016 tehty siirtyminen 4G-yhteyteen osoittautui 
toimivaksi ratkaisuksi, joten kerhon vanha, hidas ja nykyään myös kallis ADSL-yhteys irtisanottiin.

Nettikauppa sekä siihen liittyvä noutolaatikko keräsivät kehuja, ja toimistovastaava Seija auttoi käy-
tännön asioinnissa. Muutamat jäsenet olisivat halunneet maksaa tavarat heti toimistolla kortilla, 
mutta valitettavasti erillisen korttimaksupäätteen hankkiminen pelkästään näitä tapauksia varten 
tulisi liian kalliiksi. Tämä oli tiedossa, ja siksi nettikaupan maksutavoissa onkin tuki useammalle eri 
mobiilimaksutavalle.

Laskuihin, nostoihin ja katsastuksiin otettiin käyttöön nettilomakkeet, joiden ansiosta kerhon toimi-
henkilöt näkevät heti netistä todellisen tilanteen ja henkilötarpeen.

Kerhotalon ja pohjoispuolen telakka-alueen tietoliikenneyhteysongelmat saatiin suurimmaksi osaksi 

Iltaliikennettä Helsingin edustalla syyskuussa 2017.

Kuva: Ville Kokkala
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ratkaistua jo edellisenä syksynä, mutta laitteita piti silti käydä ajoittain käynnistämässä uudelleen. 
Siksi niihin ajastettiin joka päivä uudelleenkäynnistys, minkä jälkeen ne ovat olleet huoltovapaita. 
Toimikunta selvitti alustavasti myös mahdollisuutta korvata telakan kameroiden langaton yhteys 
sähköjohtoja hyödyntävällä ratkaisulla, mutta siihen palataan, mikäli tarvetta ilmenee.

Kerhon keräämistä ja ylläpitämistä tiedoista muodostuu useita erilaisia henkilörekistereitä, joiden 
rekisteri- ja tietosuojaselosteet päivitettiin ja laitettiin ladattaviksi nettisivuille. Valvontakameraku-
villa avustettiin poliisia useita kertoja vuoden mittaan. Osa tapauksista ei edes ollut HVK:n alueella, 
mutta näkyi silti kuvissa.

Koulutus- ja venematkailutoiminta
Täytenä kontrastina edelliselle vuodelle, vuosi 2017 oli aktiivisen ja aikaansaavan toiminnan aikaa.

Kursseja pidettiin kevätkaudella viisi, joista yksi oli yhteistyössä Marinerien kanssa. Erityisesti mai-
nittakoon tauon jälkeen jälleen pidetty SPV:n venepäällikkökurssi. Kurssien osallistujamäärät olivat 
hyviä.

Kauaskantoisimmat toimet liittyivät koulutusyhteistyöhön. Ensin omat kurssit avattiin pääsääntöi-
sesti myös ulkopuolisille. Seuraavaksi tmk:n pj lähestyi kaikkia helsinkiläisiä veneseuroja ja muitakin 
tahoja konkreettisella yhteistyöehdotuksella. Lupaavin reaktio saatiin Pajalahden Veneilykoulun eli 
PaVen suunnalta. Keskustelujen ja vierailun jälkeen HVK jätti hakemuksen PaVen jäsenseuraksi, min-
kä kaikki PaVen silloiset kuusi jäsenseuraa hyväksyivät hallituksissaan kesän aikana. HVK:n vahvuute-

Hästön saunapuut.

Kuva: Ville Kokkala
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na olivat omat aktiiviset kouluttajat ja koulutukseen mainiosti soveltuva kerhorakennus.
Näin HVK:n koulutustoiminnasta tuli loppuvuodesta 2017 alkaen osa PaVen toimintaa. Tämä monin-
kertaistaa pysyvästi jäsentemme saatavilla olevan koulutustarjonnan!
Perinteinen Tallinnan eskaaderi toteutettiin 8.-11.6.2017.

Kauden lopussa alustettiin uusi matkaveneilyn saralla jaettavaksi kaavailtu palkinto.

Tulevia kausia jäivät odottamaan mahdolliset uusien jäsenten kummitoiminnan käynnistäminen ja 
syyskuun pienimuotoisempi eskaaderi.

Toimikunnan kokoonpano täydentyi loppukaudesta Hannu Kurosella. Muut, koko vuoden toimineet 
jäsenet tmk:ssa olivat Janne Ignatius (pj), Jori Kosonen ja Klaus Salkola.

Veneilyturvallisuus
Siirryttiin sähköiseen katsastukseen yhdellä kertaa. Pienistä komplikaatioista huolimatta systeemi 
toimii ja otettiin lähes kaikkien katsastusmiesten osalta hyvin käyttöön. Itse katsastustapahtuma 
nopeutuu, kun aikaa vaativa paperityö jää pois. 

Kirjaamis- ja rekisteröintitapahtumiin saatiin tämän myötä lisää nopeutta ja automaatiota. Lisäksi 
ne ovat kattavampia ja luotettavampia, koska kaikki tieto tulee kerralla ja keskitetysti Suuliin. Ve-
neenhaltija voi myös itse tarkistaa veneen tiedot Suulista sekä tulostaa vaikka katsastustodistuksen 
vakuutusyhtiötä varten.

Kaparen, heinäkuu 2017.

Kuva: Ville Kokkala
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Katsastuksiin ilmoittautuminen tehtiin netissä, mikä nopeuttaa itse katsastustapahtumaa (katsas-
tusilloissa) merkittävästi, kun katsastusmiesten määrä voidaan optimoida katsastettavien veneiden 
määrään. Turha odottelu puolin ja toisin jää pois ja katsastusten määrä jakaantuu tasaisemmin kat-
sastajien kesken.

Katsastuksia (esim. runko-) hoidettiin paljon myös varsinaisten katsastusiltojen ulkopuolella. No-
pealla, avoimella ja kattavalla tiedotuksella katsastajien verkko löytää nopeasti vapaan katsastajan 
jäsenen tarpeisiin.

Katsastusmiehille on kehitetty oma viiri (SPV:n toimittama oman veneen saalinkiin merkiksi siitä, 
mistä löytyy katsastaja).

Satamatoiminta
Laitureiden täyttöaste oli n. 192/240. Laituripaikkoja jäi vapaaksi kaikissa kokoluokissa, ei vain pie-
nemmissä.

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

Satama-alueen vartiointi suoritettiin purjehduskauden aikana perinteisesti jäsenvartiona, jota täy-
densi kameravalvonta. Kameravalvonnan avulla jäsenet pystyivät näkemään viimeisimmät valvon-
takuvat kerhon kotisivuilla
Suurimmat ylläpitotoimet tehtiin talkoovoimin. Siisteyteen ja ongelmajätteiden käsittelyyn kiinnitet-
tiin huomiota. Satamaan hankittiin rantatraileri jäsenten vapaaseen käyttöön.

Kiinteistötoiminta

Kiinteistön kunnossapitoa on tehty kuntoselvityksen pohjalta sekä muiden todettujen tarpeiden 
pohjalta pääosin toimikunnan jäsenten työnä ja käyttäen ammattipätevyyttä vaativissa töissä ulko-
puolista ammattityövoimaa.

Lämmitys järjestelmien käyttöä on optimoitu ja yksi rikkoutunut ilmalämpöpumppu uusittu. Lo-
kasäiliöön on asennettu uusi etäluettava pinnanmittaus ja hälytysjärjestelmä, joka on jo kevään 
2017 aikana maksanut itsensä säästöinä. Säiliön tyhjennys tarvetta pyrittiin optimoimaan saatujen 
kokemusten pohjalta, vaikka kerhotiloissa järjestettyjen tilaisuuksien erityyppiset luonteet vaikeut-
tavat tarpeiden arviointia. Mainittavina asioina on inva WC:n korjattu kaakelointi ja sinne asennettu 
suihkuverho.

Syksyn aikana uusitiin myös kiinteän lämmitysjärjestelmän termostaatit ja WC tilojen sähköpatterit, 
myös patterien sijoitukset muutettiin järkevimmiksi. Lukkoja on korjattu ja uusittu tarpeen mukaan. 
Huoltorakennuksen WC:n lukko muutettiin ilman avainta toimivaksi. Osa kerhotalon lukoista sarjoi-
tettiin uudelleen palautumattomista avaimista johtuen. 
Kerholle asennettiin verkkokaupan tarpeisiin noutolaatikko, johon asennettiin kerhon avaimella 
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toimiva lukko. 
Tilojen siisteydestä on huolehdittu perussiivouksilla sekä erikseen tilaisuuksien vaatimuksien mu-
kaisesti.

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

Kerhorakennusta vuokrattiin jäsenistön omaan käyttöön sekä kannatusjäsenille juhlapaikaksi ene-
nevässä määrin yhdistyskokouksen hyväksymän vuokrausohjesäännön mukaisesti.

Ympäristö
Kerholle hankittuja kahta erikoisharjaa ja raappa (SeaBoost) veneen pohjan puhdistamiseen nä-
keistä ja muusta kasvustosta ja näkkien kiinnittymisen estämiseksi ympäristöystävällisellä tavalla, 
on käytetty jossain määrin.  Käyttöä kannattaisi harrastaa enemmänkin kaikissa veneissä joiden 
puhdistukseen harjat suinkin soveltuvat.

Septipumppua on korjailtu, imuletkut vaihdettu. 

Jätteiden käsittelyssä löytyy parannettavaa seuraavissa asioissa, näihin asioihin on kiinnitetty huo-
miota ja niin tullaan jatkossakin tekemään.

• Jätehuoneeseen on kauden aikana tuotu sinne kuulumatonta kodinkoneromua, jatkossa sopi-
mattomien jätteiden tuojat selvitetään valvontakameroista ja ryhdytään tarvittaviin toimenpitei-
siin. 
• Myös ongelmajätteiden, öljykanistereiden, öljysuodattimien ym.  jättämisessä on havaittu jon-
kin asteista leväperäisyyttä. Kanisterit ja suodattimet tulisi tyhjentää jäteöljy säiliöön. 
• Myös kaikenlaisen muun telakoinnista ja veneiden kunnostuksesta syntyvä jäte tulee asianomai-
sen siirtää niille tarkoitettuihin paikkoihin.

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

Kahvilan emännät antoivat panoksensa myös saaren tilaisuuksissa, mm. siivoustalkoissa, nyyttikes-
teissä ja lohisoppapäivässä.

Saari- ja kalastustoiminta
Purjehduskausi aloitettiin toukokuun lopussa retkisataman siivoustalkoilla ja polttopuiden rahtaa-
misella saareen. Toki kiireisimmät veneilijät olivat kerinneet ennen sitä jo laittamaan saaren käynti-
kuntoon mm. vetämällä sähköt, puhdistamalla saostuskaivon, purkamalla vanhan terassin ja paljon 
muuta. Talkooviikonloppuna purettiin majan alapohjan villat. Majan alapohja lattioineen osoittautui 
täysin kuivaksi, eikä mitään kosteusongelmiin viittaavaa tullut esille. Majan sisäilma raikastui huo-
mattavasti, kun saatiin vielä vuosien hiirenjätöksetkin pois sisälattian alta. Myöskin rauta- ja muu 
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romu saatiin kuljetettua saaresta puukuorman tuoneen Tonin avustuksella.
Juhannuksena vaalittiin perinteitä eli paistettiin lettuja ja poltettiin juhannuskokko.
SUP-lautailua voi nyt saaressa harrastaa koko perhe, koska saareen saatiin hankittua kesäkuussa 
aikuistakin kannatteleva uusi SUP-lauta.

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

Perinteistä kalastajien valmistamaa lohisoppaa syötiin lokakuun alkupuolella.

Suurimpana korjaustyönä valmistui majan uusi upea terassi, jonne hankittiin myös kaksi pöytäko-
konaisuutta.
Myös erilaisia ympäristönhoitotöitä ja pienempiä ”talkoita” tehtiin pitkin kesää saaren kunnossa 
pitämiseksi.

Kesän sateisista säistä johtuen saaren käyttöaste jäi hieman aikaisemmista vuosista, mutta siitä huo-
limatta paljon saatiin aikaan

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

Toimihenkilöt vuonna 2017

Hallitus
Timo Wiiala kommodori
Janne Ignatius 1. varakommodori
Jari Kahila 2. varakommodori
Pasi Hellemaa
Ville Kokkala
Paula Laasonen
Eira Lamminen
Pekka Luomala
Teemu Survo

Toimistovastaava 
Seija Harju T:mi Seija Harju,  
 ulkoistettu ostopalvelu

Tilintarkastajat 
KHT Yrjö Haukatsalo sekä tilintarkastajan vara-
mies Pauli Aaltonen, molemmat AuditPlan Oy 
HTMyhteisöstä.

Taloustoimikunta
Paula Laasonen   puheenjohtaja,  
   talouspäällikkö

Seija Harju
Jari Kahila
Pekka Luomala
Timo Wiiala

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

Kiinteistötoimikunta 
Jari Kahila  puheenjohtaja
Eero Liikanen
Jyrki Pauloma
Aulis Pesonen
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Kahvilatoimikunta
Rauni Liikanen  puheenjohtaja
Sirkku Isomäki
Tiina Karjalainen

Juhlatilan vuokraus
Seija Harju

Veneilyturvallisuustoimikunta 
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Eira Lamminen  katsastussihteeri
Gustav Broman
Jan Hedman
Pertti Kansikas
Jori Kosonen
Raimo Lamminen
Marko Mäkisyrjä
Hannu Seppänen
Antti Tamminen
Jari Vartiainen
Jorma Viita
Michael Waltzer
Timo Willman

Koulutus- ja venematkailutoimikunta 
Janne Ignatius   puheenjohtaja
Jori Kosonen
Klaus Salkola
Hannu Kuronen  21.11. alkaen
 
ICT-toimikunta
Ville Kokkala  puheenjohtaja
Ritva Hongell
Janne Ignatius
Jesse Karjalainen

Viestintätoimikunta
Eira Lamminen  puheenjohtaja
Ville Kokkala
Tommi Sunikka

Saari- ja kalastustoimikunta
Eira Lamminen  puheenjohtaja,  
   saaren emäntä
Jukka Ilmarinen
Sirkku Isomäki
Henrik Westerholm
Timo Willman
 
Sääntötyöryhmä
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Janne Ignatius 
Paula Laasonen

Tulevaisuustoimikunta
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Kaija Bridger
Juhani Kaskeala
Ville Kokkala
Ari Koskinen

Kaavoitustyöryhmä
Timo Wiiala  puheenjohtaja
Antti Tamminen

Ympäristövastaava 
Jari Kahila

Edustukset muissa järjestöissä
Janne Ignatius   Helvene
Gustav Broman   SPV:n veneily- 
   turvallisuus- 
   toimikunta
Pekka Lieppinen  Suomenlahden  
   Merivartiokilta
Jori Kosonen  SPV:n veneily- 
   koulutusjaos 
Timo Wiiala  SPV:n liitto- 
   kokousedustus 
 

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

VARTIOINTIOHJESÄÄNTÖ – Korvaa 22.11.2016 hyväksytyn ohjesäännön
1. Näillä säännöillä määritellään Humallahden Venekerho – Hummelvikens Båtklubb HVK
ry:n yövartijoiden tehtävät ja velvollisuudet.

Vartiointia koordinoi yhdistyksen vartiointipäällikkö. Kaikista vartiointiin liittyvistä asioista sovi-
taan hänen kanssaan ja noudatetaan hänen antamiaan ohjeita.
 
Kirjalliset toimintaohjeet ovat vartiohuoneessa.

2. Vartiointivelvollisuus on jokaisen venepaikan haltijalla, pois lukien A-laiturin venepaikat. 
Velvoitteeseen kuuluu vartioida yksi yö/venepaikka parivartiointina vartiointikauden aikana. 
Jäsen voi vapaaehtoisesti vartioida toisen jäsenen puolesta. 

Vartiointivelvollisuus on jokaisella venepaikan haltijalla. Velvoitteeseen kuuluu vartioida kaksi 
yötä vartiointikauden aikana. Vartiointi suoritetaan ensisijaisesti parivartiona. Vartioinnin voi 
suorittaan 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 vapaa-
ehtoisesti 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.

6. Varattu vartiovuoro on sitova.

7. Vartiointiaika on kello 21:00 – 06:00.

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

9. Vartiointivelvollisuudesta vapautettuja jäseniä ovat:
 a) Yli 70-vuotiaat jäsenet. Ensimmäinen vapaa vuosi on jäsenen täyttäessä 70
 b) Kunniajäsenet
 c) Hallituksen jäsenet
 d) Hallituksen päätöksellä vartiointivelvollisuudesta erityisistä syistä vapautetut 

Vartiointivelvoitteesta vapautetut jäsenet voivat tehdä vartioinnin halutessaan ja terveydenti-
lansa salliessa, kuten muutkin HVK:n jäsenet.
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Hei,  

olen Joel Peltokorpi ja toimin Korpisähkö Oy:ssä työpäällikkönä. 
Humallahden venekerho tuli minulle tutuksi sähkötöiden merkeis-
sä.  

Korpisähkö Oy on vuonna 1974 perustettu perheyritys, joka omaa 
vankan kokemuksen ja osaamisen sähköalalta. Tarjoamme katta-
van valikoiman sähkötöitä aina pienistä korjauskeikoista suuriin 
projekteihin. Teemme esimerkiksi korjauskeikkoja, remonttikoh-
teiden sekä uudiskohteiden sähkötöitä. Asiakkaitamme ovat pää-
asiassa taloyhtiöt sekä yksityisasiakkaat. Olemme luotettava, jous-
tava ja rehti urakoitsija. Toimimme pääkaupunkiseudulla sekä 
Oulussa. 

 

Pyydä meiltä tarjous tai tilaa ammattilainen paikalle vaikka heti!  

www.korpisahko.fi 

Palvelemme arkisin 07:45 - 16:15 

Helsinki 09 4242 7750   

Oulu 08 4152 4400 
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Toimiston käytännöt

Toimistoiltoina palvellaan vapaaehtoisvoimin jäsen- ja kotisataman asioissa klo 17:00 – 20:00.
Kaikki kausikorttihankinnat ja tavaraostot tehdään sähköisesti verkkosivuiltamme löytyvästä 
nettikaupasta. Liput ja viirit löytyvät viikon sisällä ostosta kerhotilan käytävällä olevasta netti-
postilaatikosta.

Vuoden 2018 telakka-alueen pysäköintiluvasta saatte tulostettavan PDF-tiedoston sähkö-
postiinne. Tulostakaa pysäköintilupa paperille ja pitäkää se autonne kojelaudalla satamassa 
pysäköidessänne. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta luvan tulostamiseen, lähettäkää saamanne 
tiedosto osoitteeseen toimisto@hooveekoo.fi, niin tulostamme sen kerholla ja laitamme sen 
nettipostilaatikkoon odottamaan noutoanne. Yhdellä pysäköintiluvalla voi parkkeerata vain yksi 
auto kerrallaan.

Huomioittehan, että pysäköintilupa tarvitaan myös päiväpysäköintiin, mikäli se tapahtuu 
HVK:n alueella. Veneen lastaus ja purku ei edellytä pysäköintiluvan hankintaa.

Hästön kausikortit 2018 (saarikortti, jollakortti ja kalastuslupa) hankitaan myös nettikaupasta. 
Hästön kortteja ei tulosteta, mutta pyydettäessä on pystyttävä todistamaan ko. kortin hankinta. 
Saaritoimikunta saa tiedon korttihankinnoista henkilöittäin ja hankinta-ajoittain. Saaritoimi-
kunta tekee tarkistukset Hästön kausikortillisten kirjautumiskansion tietoihin ja laskuttaa tar-
vittaessa yksittäiskäynteinä käynnit, joiden ajalta ei kausikorttia ole vielä hankittu. Saaressa voi 
kalastaa vasta kalastusluvan hankinnan jälkeen. 

Kuva: Ville Kokkala
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Toimiston käytännöt

Huom!
Mikäli ette ole saaneet sähköisiä tiedotteita HVK:lta tai kirjautuminen jäsentemme sisäisille 
nettisivuillemme https://hooveekoo.fi (sisäänkirjautuminen oikeassa yläreunassa) tai kirjau-
tuminen ei muuten onnistu, ottakaa yhteyttä toimisto@hooveekoo.fi, jotta saamme päivi-
tettyä tietoihinne toimivan sähköpostiosoitteenne ja muut yhteystietonne.

Toimiston aukioloajat ja yhteystiedot 2018
Kesäkaudella toimisto on auki:
• Touko-kesäkuussa torstaisin klo 17.00–20.00 pyhäpäiviä ja vapunaattoa lukuun ottamatta.
• Heinäkuussa toimisto on suljettu.
• Elokuussa toimisto on auki torstaina 30.8. klo 17.00-20.00.
• Talvikaudella toimisto on suljettu.

Yhteystiedot:
Toimisto:
yhdistyssihteeri Eira Lamminen
toimisto@hooveekoo.fi
puh. 0400 272 191

Kerhotilan vuokraus:
kerhotila@hooveekoo.fi

Kotisatama:
satama@hooveekoo.fi

Kahvilan aukioloajat:
Kerhon kahvila on auki toimisto- ja katsastusiltoina, veneiden laku- ja nostopäivinä sekä siivous-
talkoopäivinä touko-, kesä-. syys- ja lokakuussa. Muista mahdollisista aukioloista ilmoitetaan 
aina erikseen.

Hallitukselle esitettävät asiat:
Hallitukselle esitettävät asiat on toimitettava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen hallituksen 
kokousta kerhon yhdistyssihteerille osoitettuna osoitteella
Humallahden Venekerho- Hummelvikens Båtklubb HVK ry
Yhdistyssihteeri
Rajasaarenpenger 6
00250 Helsinki
tai sähköpostilla: toimisto@hooveekoo.fi
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Nettikaupan uudistuksia

Kokemukset kerhon nettikaupasta ensimmäiseltä toimintavuodelta 2017 olivat positiivisia, jos-
kin kehitettävääkin löytyi. Onneksi siitä suurin osa ei näkynyt kerhon jäsenille asti. Talven aikana 
on tehty muutamia uudistuksia, jotka on hyvä tietää.

Suurin muutos on, että kaupasta ostaminen vaatii kirjautumisen sivustolle omilla henkilökoh-
taisilla tunnuksilla. Tähän on muutama eri syy. Kirjautuneilta jäseniltä saadaan yhteystiedot 
aina täydellisinä, koska ne tuodaan Suulista. Lisäksi tietyt kaupan tuotteet eivät ole julkisia 
(vartiovuoro) tai niiden tilauksia pitää valvoa tarkemmin (avaimet). Onneksi suuri osa kirjautuu 
nettisivuille jo nykyään, koska kaikki toiminnot toimivat sillä tavalla jouhevammin.

Jäsenkyselyssä toivottiin mahdollisuutta tulostaa ostetut luvat itse. Toive kuultiin, ja erillisiä 
käsin kirjoitettavia lupia ei alkavalla kaudella enää ole. Tilauksen yhteydessä pääsee lataamaan 
PDF-muotoisen tiedoston, jonka voi tulostaa A4-paperille ja taittaa keskeltä A5-kokoon. Lupa-
lappuun tulostuu tilauksen tiedot, jotta ne voidaan tarvittaessa tarkastaa. Toimistosta kannat-
taa noutaa A5-kokoinen muovitasku, joka on kätevä suoja luvalle. Toki luvan voi myös tulostaa 
uudelleen tarvittaessa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tulostaa itse, joten tilausvaiheessa voi 
rastittaa vaihtoehdon, jossa valmiiksi tulostetun luvan voi hakea noutolaatikosta tavalliseen 
tapaan. Toimisto auttaa tarvittaessa.

Viime vuoden kokemuksista huomattiin myös, että suurin osa jäsenistä ostaa kaupasta vain 
yhden tuotteen kerrallaan. Siksi tuotteita ei tarvitse enää erikseen keräillä ostoskoriin, vaan 
tuotteen tiedoista pääsee suoraan kassalle maksamaan. Jos kuitenkin haluaa liittää tilaukseen 
muitakin tuotteita, voi palata kassasivulta kauppaan jatkamaan ostoksia päävalikon kautta: "Jä-
senille" / "Kauppa".

Muistutuksena vielä, että omia aiempia tilauksiaan pääsee katsomaan sivujen yläreunassa 
olevan "Oma tili"-valikon kautta. Sitä kautta voi myös ladata luvat uudelleen, jos tiedosto on 
kateissa.
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Tapahtumakalenteri 2018
MAALISKUU
Pe 3.3. – Su 11.3 Allt för Sjön, Tukholman  
  venenäyttely
To 8.3. 18-20.30 Moottoriveneellä pohjoiselle  
  jäämerelle (PaVe/HVK)
La 10.3.  
10:30-17:30 Veneen Sähköt (PaVe/HVK)
La 17.3. 10-17:30 Veneilijäkurssi 1.päivä  
  (PaVe/HVK)
Su 18.3. 10-17:30 Veneilijäkurssi 2.päivä  
  (PaVe/HVK)
Ke 21.3. 18-21:00 Purjeiden Trimmaus (PaVe/HVK)
To 22.3. 17:00 Toimihenkilötapaaminen HVK
To 22.3. 18-20:30 Veneily vaativissa olosuhteissa  
  (PaVe/Lauttasaaren Veneilijät)
Ma26.3. 18-21:00 Cevni-kurssi 1.ilta  
  (PaVe/Lauttasaaren Veneilijät)
Ti 27.3. 18-21:00 Cevni-kurssi 2.ilta  
  (PaVe/Lauttasaaren Veneilijät)
 
HUHTIKUU 
Ti 3.4. 18-20:00 Veneiden Paloturvallisuus  
  (PaVe/Sinbad)
Ti 10.4. 18-20:00 Alumiiniveneen hoito,  
  huolto ja korjaus 
  (PaVe/Lauttasaaren Veneilijät)
Su 8.4. 12:00 Vartiovuorojen varaus alkaa
Ti 17.4. 19:00 Yhdistyksen kevätkokous
To 19.4. 19:00  Katsastajien yhteispalaveri 
To 26.4. 17-20:00 Toimistoilta
La 28.4. 12:00 alk. Veneiden I yhteislasku
Su 29.4. 21:00 Jäsenvartiointi alkaa
 
TOUKOKUU
Ti 1.5. 12:00 Lipun nosto HVK:lla  
  – Wappukahvit
  Viirin nosto Hästöuddenissa
To 3.5. 17-20:00 Toimistoilta 
Ti 8.5. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta
To 10.5.  Ei toimistoiltaa eikä  
  katsastusta (Helatorstai)
La 12.5 9-12:00 Tavaratori (PaVe/Sinbad)
To 17.5. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta
Su 20.5. 7:00 -> Veneiden II yhteislasku
Ti 22.5. 18-20:00 Uusien jäsenten infotilaisuus
To 24.5. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta
La 26.5. 10:00 alk. Siivoustalkoot ja tutustumista  
  Hästössä
To 31.5. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta
 
KESÄKUU
Ma 4.6. 17:30 alk. Siivoustalkoot telakointialueilla 
  (pakollinen kaikille niille  
  jäsenille, joilla vene on ollut  
  telakoituna kerhon alueilla  
  joko säilytyspukeilla tai  
  trailerilla) 
To 7.6. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta
To 7.6. Su 10.6 Tallinnan eskadeeri

Ti 12.6. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta
Ti 19.6. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta  
  (Juhannusviikko) 
To 21.6.  Ei toimistoiltaa eikä  
  katsastusta 
Pe 22. – 24.6. Juhannus Hästössä
To 28.6. 17-20:00 Toimisto- ja katsastusilta 
  (viimeinen virallinen   
  katsastus)

HEINÄKUU  Toimisto suljettu

ELOKUU    
La 25.8.  Muinaistulien yö Hästössä
To 30.8. 17-20:00 Toimistoilta

SYYSKUU
To 13.9.  Sitovien telakkapaikka- 
  varausten viimeinen  
  jättöpäivä
La 15.9. 18:00 Nyyttikestit Hästössä
Ma 24.9. 17:30 Siivoustalkoot telakointi- 
  alueella (pukit ja trailerit)
La 29.9. 07:00 Veneiden I yhteisnosto  
  (pvm saattaa muuttua)
LOKAKUU  
La 06.10. 15:00 Lohisoppapäivä Hästössä
To 18.10. 18-21 Vierailu veneiden  
  korjaustelakalle (PaVe-  
  ennakkoilmoittautuminen)
La 20.10. 07:00 Veneiden II yhteisnosto  
  (pvm saattaa muuttua)

MARRASKUU
Ti 20.11. 19:00 yhdistyksen syyskokous

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2018
Ke 21.03. 17:00
Ti 17.04.  17:00 ennen yhdistyksen  
  kevätkokousta
Ti 15.05.  19:00 
Ti 12.06.  17:00
Heinäkuussa ei kokousta
Ti 12.08.  17:00
Ti 18.09.  17:00
Ti 16.10.  17:00
Ti 20.11.  17:00 ennen yhdistyksen  
  syyskokousta
Ti 11.12.  17:00

Tapahtumakalenterin ajantasaisimmat tiedot  
näet nettisivuilta hooveekoo.fi/kalenteri

Tapahtumakalenterissa sinisellä olevat ovat 
Pajalahden Veneilykoulun (PaVe) tilaisuuksia, joista 
tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset kursseille 
osoitteesta www.pave.fi
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Veneily on parasta silloin kun sää on suotuisa ja vene toimii niin 
kuin pitää. Paras tapa varmistaa turvallinen vesillä liikkuminen 
on katsastaa vene joka vuosi SPV:n katsastusohjeiden mu-
kaisesti.

Veneiden katsastaminen on yhdistystoiminnan yksi 
tärkeimmistä tehtävistä. HVK:n koulutetut ja kokeneet 
katsastajat suorittavat tämän meillä keväisin touko - ke-
säkuussa, yleensä torstaisin klo. 17-20 välisenä aikana, 
muutamin poikkeuksin. Katsastusillat löydät HVK:n ko-
tisivuilta, osiosta”Jäsenille” / ”Kalenteri”.

Jäsenistöllemme veneen katsastus on pakollinen, mikäli 
veneellä on laituripaikka kotisatamassa. Venepaikkamaksu 
sisältää katsastuksesta perittävän osuuden. Mikäli seuran jäsen 
haluaa katsastaa veneen ilman laituripaikkaa, peritään tästä erillinen 

HVK Veneilyturvallisuustoimikunta
Kuva: Ville Kokkala

Ruuhkaa Lauttasaaren edustalla kesäkuussa 2017.
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HVK Veneilyturvallisuustoimikunta

katsastusmaksu. Vain katsastettu vene saa käyttää seuran perälippua ja/tai viiriä. Perälippua voi 
käyttää ainoastaan katsastetussa yhdistykseen rekisteröidyssä veneessä. Hästön retkisatamassa 
tulee veneessä olla perälippu ja/tai viiri tunnuksena jäsenyydestä.

Veneen katsastuksen tarkoitus on:
• lisätä turvallisuutta vesillä
• tarkastaa veneen tekniikka, laitteet ja varustus
• jakaa tietoa veneen hoidosta, varustamisesta ja varusteiden käytöstä
• lisätä tietoisuutta muista vesillä liikkujista

Veneen katsastaminen jaetaan kahteen osioon, perus- ja vuosikatsastukseen.
Veneen peruskatsastus tehdään joka viides vuosi ja silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa 

tai rekisteröintiseuraa. Osa peruskatsastusta on myös nk. runkokatsastus, joka tehdään veneen 
ollessa vielä ylhäällä/telakalla. Veneen vuosikatsastus tehdään vuosittain, kun vene on käyttö-
kunnossa ja kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on tuotu kotisataman laituriin.

Ilmoitus katsastukseen saapumisesta pyydetään tekemään etukäteen kerhon kotisivuilla: 
”Jäsenille” / ”Katsastus”. 

Veneilyterveisin,
Gustav Broman
katsastus@hooveekoo.fi
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HVK:n kummitoiminta

HVK on käynnistämässä kummitoimintaa, jonka tarkoitus on 
tutustuttaa uudet jäsenet kerhon toimintaan. Uudelle jä-
senelle tutustuminen ei välttämättä ole kovin helppoa, 
ja hänelle tulee helposti epätietoinen olo kerhon käy-
tännöistä ja toiminnasta. On tärkeätä että hän tuntee 
itsensä tervetulleeksi, jotta hän viihtyy ja kerhon jäse-
neksi tulo on hänelle mukava kokemus.

Kummitoiminnan ajatus on että uusi jäsen saa halutes-
saan kummin kokeneemmasta kerhotoverista. Kummiin 
voi olla yhteydessä kerhon toimintaan liittyvyissä asioissa, 
jos ei esimerkiksi tiedä miten jossakin tilanteessa tulee toimia 
tai kehen ottaa yhteyttä. Kummi voi myös esim.esitellä satamaa tai 
saarta ja näin antaa uudelle jäsenelle tervetulleen olon. Myös muihin kerhotovereihin tutus-
tuminen helpottuu kun jo tuntee jonkun.

Kummitoimintaa on tarkoitus esitellä uusien jäsenten infotilaisuudessa 22.5.2018, tervetuloa 
sinne uudet jäsenet ja kummitoiminnasta kiinnostuneet!

Henrik "Henkka" Westerholm
koulutus- ja venematkailutoimikunnan puheenjohtaja
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Kuva: Tim
o W

illm
an

Hästö helmikuussa 2018.

Kuva: Ville Kokkala

Torra Lövö syksyllä 2017.
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Hästön katsaus kaudelle 2018 

Vihdoinkin saadaan lahden pohjoispuolelle uusi yhteyslai-
turi. Laiturin asennus olisi tarkoitus aloittaa heti jäiden 
lähdettyä. Ethän kiinnitä venettäsi pohjoispuolelle en-
nen kuin uusi laituri on saatu paikoilleen.  

Isännän viiri nostetaan salkoon 1.5. klo 12.00.
Perinteinen purjehduskausi alkaa yhteisillä siivous-

talkoilla 26.5. puunataan grillikatokset, sauna sekä 
tuparakennus. Siistitään myös ranta, että lapsien ja 
miksei aikuistenkin olisi turvallista pulikoida ihanas-
sa hiekkarannassa. Halkoja haetaan saareen pienillä 
veneillä mantereelta (saaren toiselta puolelta). Tarjoilua 
myös luvassa, joten runsain joukoin mukaan tutustumaan 
uusiin/vanhoihin kerholaisiin. Illan kruunaa tietenkin talkoo sauna 
saaren hyvissä löylyissä.

Isot ja pienet veneet täyttävät Hästön juhannuksena 22.6.-24.6. Aamu alkaa yhdessä risujen 

Kuva: M
aarit Heiskari

 Auringonlasku Hästössä, kesäkuu 2017.
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Hästön katsaus kaudelle 2018 

keräämisellä kokkoa var-
ten. Letut mansikkahillolla 
nautitaan ennen juhan-
nussaunaa, jonka jälkeen 
ihaillaan juhannuskokkoa 
(säävaraus) sekä lauletaan 
yhdessä rantakallioilla ja 
nautitaan keskikesän yöt-
tömästä yöstä.

Elokuussa 25. päivä vie-
tämme yhdessä muinaistu-
lien yötä. Tulet syttyvät n. 
klo 21.00 mikäli säiden hal-
tija on suosiollinen ja kokko 
saatu rakennettua. Kalliolta 
on mukava katsella palavaa 
kokkoa ja nauttia illasta ys-
tävien kesken.

Perinteiset nyyttärit jär-
jestetään 15.9. mikä on tie-
tenkin oiva tilaisuus tyhjen-
tää veneiden perusruoka 
varastoa. Viime vuosina pöydät ovat notkuneet mitä maukkaimmista herkuista. Kaikki mukaan 
viettämään nyyttäreitä saareen.

Perinteistä kalastajien valmistamaa lohisoppaa syödään saaressa 6.10.
Lapsille löytyy saaresta pieni suojainen hiekkaranta ja keinut. Peleistä löytyy koronapeli, 

mölkky ja kaksi frisbeekoria. Saaresta löytyy myös kerhon oma soutuvene, kajakkikaksikko ja 
SUP lautoja, 1 aikuisten lauta ja 2 nuorten lautaa. Tuparakennuksesta löytyy myös tv.  

Tervetuloa uudet sekä vanhat jäsenet  
tutustumaan kauniiseen retkisatamaan!
Tavataan Hästössä,  
Maarit Heiskari

Kuva: M
aarit Heiskari

Hästön pilvet, elokuu 2017.
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HooVeeKoo-lehden arkistoista

HooVeeKoo 1/1971 

TIEDOTUSLEHTI PERUSTETTU !
Kädessäsi on kerhomme "lehden" ensimmäinen numero. Alku ei ehkä näytä kovin suurellisel-
ta, monivärisivujen ja kiiltopaperin aikakautena saattaa monistettu ja miltei nyrkkipostissa 
levitetty lehtinen tuntua perin vähäarvoiselta. Parempi kuitenkin ottaa alku varovaisesti ja 
katsoa riittääkö asioita tiedotettavaksi sekä kuullostella ovatko saajat tyytyväisiä ja pidetään-
kö tällaista toimintaa lainkaan tarpeellisena. Johtokunnalla oli tammikuisessa kokouksessaan 
vakaa käsitys, että tiedotuslehtinen on tarpeen uutisten välittäriseksi ja yhteyden pitämiseksi 
kerholaisten kesken ja ettei siitä ainakaan mitään haittaa ole.

Tarkoituksena on saada aikaan ehkä kuutisen numeroa vuodessa, ehkä enemmänkin ja ker-

HooVeeKoo 1/1971 

KIRJEKURSSIT KIIREISILLE

Talvi on sopivaa aikaa merenkulun teo-

reettiseen opiskeluun. Navigaatioseurat 

järjestävät kursseja mutta ne vaativat 

melkoisesti aikaa säännöllisine tunteineen 

ja harjoituksineen. Kovin yleisesti ei liene 

tiedossa että saaristo-, rannikko- ja avo-

merikipparin tutkinnot voi suorittaa myös 

kirjeitse. Kansanvalistusseuran Kirjeopisto 

aloitti tämän toiminnan jo vuonna 1959. 

Kirjekurssin avulla voi itse säätelemäl-

lä opiskelutahtiaan hankkia kuljettajan 

tutkinnot tai vain muutoin lisätä tietojaan 

navigoinnista. Kurssit sisältävät merenkul-

kuoppia, meriteiden säännöt ja merilainsää-

dännön. Tietoja antaa Kansanvalistusseu-

ran Kirjeopisto 4 linja 24, p. 765 400

toa niissä veneasioista, kerhon toiminnas-
ta sekä yleensä levittää tietoa tarpeellisis-
ta ja vähemmän tunnetuista asioista.

Taloudellisesti ei monistettu lehti suu-
resti rasita kerhoa. Kustannukset ovat 
noin 120:- lähetystä kohden. Jäsenille 
joudutaan joka tapauksessa postittamaan 
vähintään kaksi kertaa vuodessa kutsut 
kevät— ja syyskokouksiin, eikä muuta-
ma lisälähetys suuria merkitse. Lehden 
aiheuttamat kulut on sitäpaitsi tarkoitus 
saada takaisin esimerkiksi mainosten 
avulla. Mainostaminen pidetään kohtuu-
den rajoissa, päämääränä on saada vain 
lehti maksamaan itsensä.
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HooVeeKoo-lehden arkistoista

 HVK:n alue lokakuussa 1970. 

Hästö 1980-luvun alussa.

Kuva: Sim
o Rista. Helsingin kaupunginm

useon arkisto.
Kuva: HVK:n arkistot.
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HooVeeKoo-lehden arkistoista
HooVeeKoo 4/1977

ISO LINTU MERIKOTKA KORKEALLE 
LENTÄÄ...
Kulunut pesimäkausi antoi uutta toivoa meri-
kotkakantamme pelastumisesta, sillä Meri-
kotkatyöryhmä on todennut pesimätuloksen 
paremmaksi kuin koskaan aikaisemmin 70 
luvulla.

Koko maassa on havaittu onnistuneita 
pesintöjä vähintään 11: neljä Ahvenanmaalla, 
kolme Saaristomerellä, kolme Merenkurkussa 
ja yksi Lapissa. Lentopoikasia näistä pesistä on 
lähtenyt vähintään 13; sekä Ahvenanmaalla et-
tä Merenkurkussa havaittiin yhdet "kaksoset", 
kaikissa muissa pesissä oli yksi poikanen.

Pesimätuloksen parantumisen lisäksi on 
ollut myönteistä se,että nuoria merikotka-
yksilöitä on nähty aikaisempia vuosia enem-
män. Muutamissa tapauksissa vanha lintu on 
löytänyt itselleen uuden parin, jolloin reviiri 
on säilynyt asuttuna. Tämä kehityssuunta 
osoittaa nuorten lintujen selviytyneen entistä 
paremmin vaikeimman, ensimmäisen talven 
yli, mihin talviruokinnalla saattaa olla oma 
osuutensa. Esimerkiksi talvella 1970-77 meri-
kotkia ruokittiin Maailman Luonnon Säätiön 
merikotkaprojektin yhteydessä 27 eri paikalla, 
joilla kävi yhteensä noin 70 eri merikotka-
yksilöä. Lihaa näille ruokintapaikoille vietiin 
29.000 kg.

Mutta kehitys metsäisillä saaristoalueilla, 
joilla merikotka pesii, näyttää yhä huolestut-
tavammalta eikä ravintoketjuun kasaantuvien 
myrkkyjenkään ongelma suinkaan ole ohi. 
Hakkuut, tietyöt, ojitukset, huvila-asutus 
ja varomattomat, liian uteliaat retkeilijät 
muodostavat yhä pahenevan uhan harvojen 
merikotkapariemme pesinnän onnistumiselle. 
Joten jätetäänpä kotkanpojat rauhaan, vaikka 

HooVeeKoo 2/1980
Kevään tulo on tuonut rannalle venei-
tä kunnostavat HVK:laiset. Kerhon 
toimikunnat ovat puuhailleet koko talven 
valmistellen aktiivisesti veneilykautta 
1980.

Hästön saunarakennuksen urakka-
tarjoukset on pyydetty ja rakennustoi-
mikunta on tehnyt rakennustoiminnalle 
aikataulun, jonka mukaan kesäkuun 
alussa aletaan työt. Kesäkuun toisen 
viikon aikana raivataan rakennuspaikka. 
Heinäkuun ensimmäisellä viikolla pitäisi 
perustan olla valettu. Edellä mainitut 
työt on tarkoitus tehdä talkootyönä, joten 
kaikki vaan silloin Hästön saarelle.

Elokuun alkuun mennessä on hirret 
pinottu ja rakennus vesikatossa. Pysty-
tystyössä käytetään palkattua työryh-
mää. Ainakin sauna on tarkoitus saada 
kylpykuntoon elokuun aikana.

Hästön sataman ruoppaustyöt tehdään 
toukokuun alussa yhteistoiminnassa 
Munkan venekerhon kanssa. Hästöud-
denin isännät hoitavat työn valvomisen. 
Sataman syventäminen tuo lisää hyviä 
venepaikkoja Hästön lahden rannoille, 
tämä lisää viihtyvyyttä saarella.

Toivottavasti tuleva kesä on sään 
puolesta kaunis ja lämmin, eikä tuulien 
henget heiluttele meitä ainvan kamalasti.

Toivotan kaikille mitä parhainta purjeh-
duskautta.
puheenjohtaja

tuntuisikin eri hienolta kertoa käynnistä kot-
kanpesällä, jotta kotkat vastakin – ainakin 
meidän hooveekoolaisten puolesta - lentävät 
aurinkoon.
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HooVeeKoo-lehden arkistoista
HooVeeKoo 3/1980

HÄSTÖ
Kauniilla paikalla sijaitseva Hästö on tänä 
kesänä vetänyt entistä enemmän HVK:laisia 
viikonlopun tai loman viettoon.

Aina hauskojen grilli-iltojen lomassa on 
tontilla siivottu, hakattu puita, korjattu öljyä 
ja tehty muita talkootöitä. Ompa alueemme 
kelvannut häiden viettoonkin. Kun Tapitepan 
isäntäväki alku kesästä avioitui, oli saarella 
100 hengen juhlatilaisuus.

Juhannuksen tiimoilta vielä. Vaikka ilmat 
eivät aivan aurinkoisia olleet ja vaikka väliin 
ripisteli vettäkin, oli Hästön lahdessa veneitä 
koko ajan keskimäärin 30 joukossa pieniä ja 
suuria. Rannassa muutama telttakin.

Grillinuotion toimiessa kokkona istuskeltiin 
rannalla ja juteltiin mukavia. Välillä kilpail-
tiinkin. Jokainen venekunta valitsi joukostaan 
yhden omaa kuvaansa punaisella tai sinisellä 
piirtämään. Piirros oli tehtävä paperin takana 
seisten ja silmät ummessa piirtäen. Kilpailun 
nuorin piirtäjä lienee ollut 6-vuotias Heikki Ki-
kasta. Kilpailun säännöistä ei kukaan tainnut 
oikein selvillä olla, mutta huutoäänestyksellä 
selvisi voittajaksi Sympaatin Teukka.

Juhannuksen piirustuskilpailusta ovat pe-
räisin tämän lehden kansi ja oheiset kuvatkin.

Järjestyipä Hästössä juhannuksena palo-
harjoituskin. PUUCEEN takana oleva komposti 
tupsahti yht'äkkiä tuleen. Yksi karjaisu ja 
ripeää oli joukko. Palo sammui alkuunsa, kun 
hetkessä kaatui päälle useita kymmeniä litroja 
kylmää ja suolaista merivettä.

Kalaonni on suosinut kerholaisia. Kerhon 
kalastusoikeuteen kuuluvalla seitsemän ver-
kon luvalla on ollut käyttöä eikä innokkaiden 
kalastajien ole verkoilta juuri täytynyt tyhjin 
käsin takaisin palata. Väliin on grillattua kalaa 

riittänyt rannalla jokaiseen veneeseen. 
Kalastusalueen vesirajat on nähtävänä moni-
toimipisteenä palvelevan PUUCEEN seinällä 
tai HVK:lla majan ilmoitustaululla.

Tyytyväinen on Hästöhön voinut paikkana 
olla, mutta aina vain palvelut paranevat. Joh-
tokunta on vuosikokouksen valtuuttamana 
tilannut tontille kohoavan saunarakennuk-
sen. Saunan toimittaa Oy Huvilamyynti Ab. 
Pystytys lienee jo aloitettu.

Toivomuksiakin muuten olisi. Mitäs jos 
pitäisimme kaikki kiinni siitä sanattomas-
ta sopimuksesta, jonka mukaan Hästön 
satama-alueella ajettaisiin korkeintaan 4 
solmun nopeudella. Säästäisimme rantautu-
neita veneitä kolhiutumasta rantakiviin, eikä 
syntyisi turhia vaaratilanteita. Poijut tulevat 
niin yllättäen eteen kovassa vauhdissa, että 
siinä voi joskus olla tekemistä ohittaa ne 
jäämättä kiinni. Poijuja on muuten entistä 
enemmän.

Jokaisella HVK:laisella on varmaankin ve-
neessään kerhon viiri. Se olisi syytä kiinnit-
tää näkyvälle paikalle saareen tultaessa. Kun 
tilaa on vähän olisi helpompi erottaa omat 
ja vieraat veneet toisistaan ilman turhia 
kyselyjä.

Saapas nähdä tapaammeko vielä tänä syksy-
nä saunalla.
Maarit Tuominen
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HooVeeKoo-lehden arkistoista
HooVeeKoo 3/2003

Humalanlehti liehuu veneessä
Humallahden Venekerhon uusi lippumerkki täyttää oivallisesti heraldiikan vaatimukset eli 
tunnistettavuuden ja ajatuksellisuuden, heraldikko Jukka Suvisaari viestittää kerhon jäsenille. 
Pelkistetty merkki näkyy lipussa huonollakin säällä kauas. Humalanlehti kertoo kotisataman ja 
Helsingin vaakunavene kotikaupungin ja sen, että kysymyksessä on venekerho.

Jukka Suvisaari on Suomen Heraldisen Seuran jäsen, toiminut seuran varapuheenjohtajana, 
sihteerinä ja muissa johtotehtävissä useita vuosia sekä jäsenenä eri arvostelulautakunnissa 
lukuisia kertoja. Seura pitää rimaa korkealla kutsuessaan uusia jäseniä, millä halutaan turvata 
heraldisen suunnittelun korkea taso Suomessa.

Suomen heraldisen suunnittelun tasoa pidetään kansainvälisestikin laadullisesti korkeana. 
Tästä on yhtenä osoituksena vuosina 1950-1970 suunnitellut Suomen maalaiskuntien ja sillois-
ten kauppaloiden maailmankuulut vaakunat, Jukka Suvisaari kertoo. Itse hän on mm. kirjoitta-
nut heraldiikan pakinoita Suomen Sotilas -lehteen yhdentoista vuoden ajan kuudesti vuodessa.

Jukka Suvisaari kiinnostui syvällisemmin heraldiikasta 1980-luvulla Meksikossa asuessaan. 
Tällöin hän "edellisessä elämässään” toimi latinalaisessa Amerikassa kaupallisena sihteerinä ja 
vientiagenttina. Palattuaan Suomeen hän on vuodesta 1986 lähtien suunnitellut sukuvaakunoi-
ta sekä yhdistyksille ja yhteisölle heraldisia tunnuksia. lippuja, viirejä ja merkkejä kuten myös 
sotilas-ja maanpuolustusheraldiikkaa.

Toimiva merkki lähtökohtana
Heraldisen merkin täytyy olla toimiva, Jukka Suvisaari painottaa. Kun tunnistettavuus on 
hyvä, merkissä yhtyvät niin optinen kuin ajatuksellinenkin tunnistettavuus. Yksinkertainen ja 
selkeä merkki näkyy kauas niin kuin tämä HVKn uusi lippumerkki huonollakin säällä.

Ajatuksellisesti HVK:n merkissä humalanlehti viittaa kerhon nimeen ja kotisatamaan eli 
Humallahteen. Keltainen vene on otettu Helsingin kaupungin vaakunasta ja kertoo kotikaupun-
gista ja venekerhosta.

HVKn lippumerkissä, jota voi käyttää vaikkapa ansio- tai rintamerkkinä, lakin kokardina, 
on käytetty heraldisen suunnittelijan kymmenen käskyn mukaisesti kirkkaita värejä. Kaksi 
väriä ovat sininen ja keltainen, kun vaakunassa olisi tuolloin keltainen korvattu kullalla. Kuvio 
täyttää sille varatun tilan lähes kokonaan eikä siinä ole kirjaimia, numeroita eikä tekstejä, sillä 
ne eivät kuulu heraldiseen tunnukseen, Jukka Suvisaari muistuttaa.

HVKn länsireimarilippu on liehunut seuran veneiden perässä kunniakkaat puoli vuosisa-
taa. Nyt seura on saanut heraldiikan säännöt täyttävän uuden lippumerkin,jolla on käyttöä 
monessa muussakin tarkoituksessa kerhon tunnetuksi tekemisessä. Jäsenmäärältään Suomen 
neljänneksi suuri moottorivenekerho voi olla ylpeä uudesta tunnuksestaan.

Lauri Seppänen
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Seitsemän meren palkinto

Humallahden Venekerho on ollut jo perustamisestaan lähtien aktiivinen erilaisissa veneilykil-
pailuissa. Niitä on sekä järjestetty itse että osallistuttu SPV:n järjestämiin kilpailuihin. Voittoja-
kin on tullut, mistä kerhotalon kahvilan yläpuolella olevat ruorit todistavat.

Joulukuussa 2017 perustettiin koulutus- ja venematkailutoimikunnan esityksestä uusi Seitse-
män meren palkinto, joka jaetaan vuosittain 1-3 jäsenelle, joka on kipparoinut kauden aikana 
eniten meripeninkulmia huviveneillessään. Palkinnon rahallisen pesämunan on lahjoittanut 
Janne Ignatius. Tarkemmat yksityiskohdat ja kilpailun ehdot löytyvät kerhon kotisivujen Sään-
nöt-sivulta.

Kuka on palkinnon ensimmäinen voittaja?

Kuva: Klaus Salkola

Sirius ja Keisari.
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Moottoriveneellä Pohjoiselle jäämerelle

Teksti ja kuvat: Janne Ignatius

Edellisenä syyskesänä olin alkanut ajatella 
Norjan reissua. Talven aikana ODA sai run-
saasti lisävarusteita ja myös huolto oli taval-
lista perusteellisempi.

Pääsin lähtemään kesän veneseikkailuun 
varhain sunnuntaiaamuna 18.6.2017. Ensisi-
jainen tavoite oli Norjan Kirkenes eli Kirkko-
niemi, mutta olin myös valmistautunut siihen 
etten pääsisi niin kauaksi: Bergenista ehtisi 
hyvin ajaa takaisin tai Trondheimista palata 
maantiekuljetuksella Merenkurkkuun. 

Matkanteko sujui kuitenkin hyvin ja en-
sisijainen tavoite Kirkenesistä toteutui. Pe-
rillä siellä olin maanantaina 7.8.2017. Olin 
varannut aikaa runsaasti, niin että pelivaraa 
riitti. Tarkoituksella etenin varsin ripeästi Lou-
nais-Norjaan ja sen jälkeen saatoin ottaa var-

sin rauhallisesti. Kuudessa kohteessa viivyin 
3-4 yötä ja useassa muussa paikassa kaksi 
yötä. Kaksi ensimmäistä viikkoa etätyösken-
telin satamista käsin, mutta sen jälkeen olin 
viisi viikkoa kokonaan lomalla. Kirkenesistä 
oli suunnitelmien mukainen maakuljetus Pe-
rämerelle, josta hiljakseen palailin Helsinkiin. 

Ajoin valtaosan reissusta yksin. Viikon mit-
taisen etapin Bodöstä Tromssan kaupunkiin 
mukana oli veneilykaverini Pekka Alestalo.

ODAlla ajamani reitin GPS-jälki näkyy Goo-
gle Earth -satelliittikartassa punaisena. Reit-
tiviivan päällä näkyvät siniset kolmioväkäset 
merkkaavat yöpymispaikkoja.

Ensimmäinen välietappi Helsingistä Köö-
penhaminaan oli pituudeltaan 677 M (meri-
peninkulmaa) ja aikaa kului 5.5 päivää. Toi-
nen etappi Bergeniin oli pituudeltaan 491 M. 



HooVeeKoo 1 • 2018 45

Pääetapille Bergenistä Kirkenesiin tuli matkaa 
1464 M. Tätä voi verrata Hurtigrutenin mat-
kustajalaivoihin, joille sama etappi on ilmoite-
tulta pituudeltaan vajaa 1250 M. Oma reittini 
sisälsi enemmän poikkeamisia mielenkiintoi-
siin kohteisiin. Yhteensä matkaa Helsingistä 
Kirkenesiin tuli 2633 M ja aikaa kului 51 päi-
vää. Maakuljetuksen jälkeinen loppuetappi 
Pietarsaaresta Helsinkiin oli mitaltaan 428 M. 
Sen aikana kävin välillä pariin otteeseen töis-
sä ja sain sovitettua reitille myös Marinerien 
syyskuun alun tapaamisen Rosalassa. Takaisin 
kotilaiturissa Helsingin Humallahdessa HVK:l-
la olin ODA:lla vasta 11.9.2017.

Venematkan aikaiset neljän pääilmansuun-
nan kauimmat pisteet on merkitty toiseen sa-
telliittikuvaan. Eteläisin piste on vain niukasti 
marineriainesta. Läntisin piste syntyi asiaa 
noteeraamatta Bergenin ja Sognevuonon 
välissä, Amsterdamin pituuspiirillä. Pohjoisin 
piste oli Manner-Euroopan pohjoispuolella. 
Itäisin piste oli Vardøstä eli Vuoreijasta muu-
tama maili kaakkoon, yllättävänkin kaukana 

idässä eli vajaa aste Pietarista itään, Kairon 
longitudilla.

Matkan alussa kunnioitin juhlavasti Keisaria. 
Korkkasin harvinaisen juoman eli kahden täh-
den Jallun, aidon luutnantin. Ruotsin tiukan 
ruorijuoppouslainsäädännön takia join vain 
symbolisen korkillisen, mutta se riitti. Kova 
tuuli laantui ja sadepilvet väistyivät. Keisari 
oli suopea ja voimallinen!

Sama juoma oli käytössä matkan muiden 
saavutusten juhlistamisessa. Tosin tämän jäl-
keen vain yövyttäessä satamissa tai ankkuris-
sa. Juhlapullollinen riitti juuri parahultaisesti 
koko matkalle. Arkikulutukseen oli toki käy-
tettävissä riittävästi tavanomaisempaa neste-
mäistä ravintoa.

Etukäteen oli mietityttänyt että pääsenkö 
Skagerrakin yli suoraan vai tarvitseeko kier-
tää Oslovuonon suuntaan. Odottelin Köö-
penhaminassa koleassa juhannussäässä neljä 
päivää, viihdyin kyllä hyvin entisessä kotikau-
pungissani vuosilta 1997-98. Oivallisen sääik-
kunan avautuessa ajoin Kööpenhaminasta 
254 M Norjan Kristiansandiin 16 tunnissa, mi-
hin sisältyy 5 tunnin tankkaus- ja ruokailutau-
ko Pohjois-Jyllannin Fredrikshavnissa. Hyvän 
kelin ansiosta saatoin ylläpitää avomerellä 25 
solmun nopeutta. Näinkin pitkällä etelässä 
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oli keskellä yötä syvä hämärä. Skagenin tiheä 
rahtilaivaliikenne näkyy karttaplotterin AIS- ja 
tutkapäälliskuvissa. Kristiansandiin aamulla 
saapuessani tuntui hyvältä vaihtaa Norjan 
kauppalippu tanskalaisen tilalle.

Norjan pääosin suojaton lounaisrannikko, 
etappi Kristiansandista Stavangerin paikkeil-
le oli niinikään pohdiskeluttanut etukäteen. 
Odottelin kohtalaista säätä mukavan kaupun-
gin erinomaisessa vierassatamassa eikä etap-
pi sitten tuottanut ongelmia. 

Espeværiin olimme OHTAlaisten kanssa 
sopineet tapaamisen päivän-pari etukä-
teen. Nautin Klasu Salkolan ja Satu Harkk-
en suurenmoisesta vieraanvaraisuudesta 
unohtumattoman taskuravunsaksi-illallisen 
merkeissä. OHTA oli juuri aloittanut paluu-
matkan, kääntöpisteestään Bergenistä kohti 
etelää. 

Bergenin vierestä löytyi Klasun neuvoma-
na koko reissun halvin dieselpolttoaine, 8.97 
NOK/l eli noin 0.95 EUR/l. Meriasemien diesel 
on veneilijöille kevyemmin verotettua (”vero-
tonta”), samoin kuin aikanaan oli Suomessa-
kin. Myös ulkomaiset veneilijät tankkaavat 
laillisesti tätä vihreää dieseliä - eipä muuta 
vaihtoehtoa olisikaan. Näin Norja on, para-
doksaalista kyllä, lähtökohtaisesti halpa maa 
matkamoottoriveneilijälle. Ruoka on kau-
poissa saman hintaista kuin Suomessa, mutta 
ravintolat kalliita, varsinkin alkoholijuomien 
osalta.

Bergenissä oli ollut mittaushistorian satei-

sin kesäkuu. Mutta ODAn siellä ollessa sää 
suosi. 

Bergenin pohjoispuolella ajoin jonkin mat-
kaa Sognevuonoa, Norjan pisintä ja maailman 
toiseksi pisintä vuonoa. Kävin kohdassa jossa 
vuonon syvyys oli merikartan mukaan runsaat 
1300 m. Kerrankin ei tarvinnut väistellä rapu-
mertojen punaisia palloja! Rapumerrat olivat 
Norjan eteläisemmällä puoliskolla melkein 
jatkuva riesa ja vaativat jatkuvaa tarkkaavai-
suutta liukunopeuksissa.

Vietin yön ankkurissa poukamassa vuonon 
syvimmän kohdan vieressä. Rantojen jyrkkyy-
den takia ankkuripaikat olivat sananmukai-
sesti kortilla, ne piti etsiä merikartasta. 

Länsi-Norjassa sataa hyvin usein. Sade on pi-
kemminkin tappavan tasaista tihutusta kuin 
kaatosadetta. Suomalainen kurjakin kesäsää 
tuntuu aurinkolomalta Bergenin seutujen 
säähän verrattuna. Tilastollisesti edustava 
kuva maisemasta on sateinen ja usvan har-
maa. Sen sijaan pohjoisessa sää on keskimää-
rin aurinkoisempi.

Etapilla pohjoiseen Sognevuonosta aallok-
ko oli avomerellä muuten kohtuullista, mutta 
yhdessä kohtaa yllättävän epämiellyttävää 
ristiaallokkoa. Kohta oli Stadtlandetin niemi, 
jota - kuten myöhemmin opin – kutsutaan 
myös Pohjolan Kap Horniksi. Monet paikal-
liset selvästi pohjoisempanakin ihmettelivät 
miten sen kierto oli sujunut. Norjassa ollaan 
nyt rakentamassa laivatunnelia koko kallio-
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niemen läpi, pitkän alustavan valmistelun jäl-
keen massiivisen hankkeen rahoitus on saatu 
kasaan. Kaikki Hurtigrutenin alukset tulevat 
mahtumaan tunnelin läpi, mutta myös huvi-
veneet päässevät käyttämään sitä.

Olin saanut illanvieton yhteydessä Bergenis-
sä valtameriketsi S/Y CLITORIAN kipparilta 
vihjeen Hjørundvuonosta. Vuono osoittautui 
kauniiksi. Rinteet olivat jyrkkiä, lumivyöryssä 
oli aikanaan kuollut monta kyläläistä.

Kylkiparkki on Norjassa hyvin yleinen kiin-
nittymistapa, varsinkin huvivenesatamien 
vierasveneosissa. Välillä kylkikaverit ovat pie-
nempiä ja välillä isompia.

Ålesundiin saapuessani totesin että nyt 
olisi moottorin määräaikaishuollon paikka. 
Ensimmäinen veneilijä, jolta kysyin neuvoa 
laiturilla, osoittautui työnjohtajaksi Norjan 
suurimmassa Volvo Penta -liikkeessä, J. Wei-
berg Gulliksen AS:ssä. Veneilevä työnjohtaja 
järjesti ODAn pitkän jonon ohi, sanoen että 
jos Suomesta asti on tullut tänne, niin kyllä 
tämä hoidetaan. Joskus asiat vain natsaavat 
hienosti! 

Sinänsä määräaikaishuollossa ei ollut sel-
laista jota en itsekin olisi voinut tehdä, mutta 
oli mielenkiintoista saada norjalainen vertai-
lukohta huoltotoimintaan. Nyt aiemmin päi-
vittelemäni suomalainen alan tuntiveloitus 
on alkanut tuntua varsin kohtuulliselta. 

Moottorin lämpötila kelissä oli alkanut tulla 
herkäksi sille onko impelleri tip top -iskussa ja 
merivesisuodatin täysin puhdas. Hieman vä-

sähtänyt merivesipumppu vaihdettiinkin uu-
teen heti kesän matkalta Suomeen palattuani.

Ålesundista etenin pohjoiseen kohtuullista 
vauhtia kolmella 120 M:n päiväetapilla, mutta 
välissä vietin 3 vuorokautta Rørvikissä.

Juhlistamisen arvoinen virstanpylväs oli 
pohjoisen napapiirin saavuttaminen, aivan 
Selsøyvikin lähellä. Vuotta aiemmin olin Ruot-
sin Töressä katsonut kaihoten pohjoiseen. 
Mutta ei auttanut, Itämeren allas loppuu sin-
ne ja pahaiselle 40 kaariminuutille tuli aika 
pitkä reitti, meriteitse sieltä tänne.  

Lähistön Holandsfjordenilla pääsee näke-
mään Engabreenin joka on Vestre Svartisen 
-jäätikön haara. Se on ylivoimaisesti lähin-
nä merenpinnan tasoa oleva jäätikkö Man-
ner-Euroopassa. Jäätikön alareuna on tosin 
noussut viimeisen vuosikymmenen aikana 
selvästi ylemmäs. Veden väri on omanlais-
taan, kauniin sinivihreää, kuulemma osaksi 
jäätikön sulamaveden takia.

Yhteysaluksen kippari ja kansityttö onkivat 
odotusaikoinaan. Makrillia nousi hyvin ylös. 
Itse en ole viime vuosina kalastanut, mutta 
ehkä lahjakalasta jonka itse tapoin voi saada 
pienen osan kalastuspisteestä. Taatusti tuore 
makrilli maistui todella herkulliselta veneen 
pannulla voissa paistettuna.

Olin saanut vinkin Støttin pienen venesata-
man hyvästä ravintolasta. Vietin siellä haus-
kan illan mukavien veneilijöiden seurassa. 
Kuvassa oikealla olevan Benten kanssa olim-
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me ilmeisesti aikanaan olleet samassa astro-
fysiikan talvikoulussa – Pohjola voi olla pieni!

Bodøssä ODAn kyytiin astui veneilykaveri-
ni Pekka, kokenut moottoriveneilijä hänkin. 
Ajoimme melko reippaassa Norjanmeren 
aallokossa Lofoottien eteläosaan Reineen. 
Lofootit tarjosivat koko alueellaan idyllisen 
kauniita kyliä ja jyrkkiä, joskaan ei niin korkei-
ta vuoria.

Mantereen vuoret 50 M:n päässä näkyivät 
korkealla horisontin yläpuolella, näky johon ei 

Itämerellä ole tottunut.
Ilmeisesti osin topografian ansiosta mobii-

lilaajakaista toimi erinomaisesti käytännössä 
kaikkialla Norjassa.

Lintujen ja merinisäkkäiden havainnoinnin 
osalta Lofootit ja varsinkin niiden pohjois-
puolinen alue eli Vesterålen olivat matkan 
kohokohta. 

Kuvan suula lentää Store Ylvøyholmanin 
kolonian lähellä. Toinen näiden mahtavien 
merilintujen kolonia on Store Forøyalla ja sen 
läheisyydessä Bleiksøyalla on peräti 160 000 
aikuisen lunnin kolonia.

Yöttömän yön ODA sai ensimmäisen ker-
ran kiinni Andenesissa 22.7 jälkeisenä yönä. 
Auringon alalaidan hipaistessa alimmillaan 
horisonttia skoolasimme luutnantilla.

Kaskelotin näimme omasta veneestä Poh-
jois-Atlantilla 20 M luoteeseen Andenesista, 
kohdassa jossa on 2000 m syvää. Peesasimme 
kahta valassafarialusta kun ne ajoivat meren-
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alaista syvännettä ulospäin ja saimme niiden 
kippareilta myös ystävällisiä vinkkejä VHF:llä.

Tromssan kaupunki oli viehättävä kesällä. 
Jopa suomalaisesta tuntui erikoiselta nähdä 
vilkkaan kaupungin yöelämän taustalla tun-
turin rinne lumipeitteisenä vain 300 m:n kor-
keudella. 

Tromssasta jatkoin matkantekoa jälleen yk-
sin. Lyngen-vuonon jätin väliin sankan sumun 
takia. Skjervøystä suuntasin pohjoiseen nava-
kassa tai kovassa tuulessa. Puolivälissä etap-
pia suora vasta-aallokko oli jyrkkää. Toinen 
trimmitaso lakkasi yllättäen toimimasta, jol-
loin ajo muuttui selkeästi epämiellyttäväksi. 
Aaltojen tulosuunnan suhteen kryssien pää-
sin kuitenkin etenemään edelleen pääosin 
liu’ussa Hammerfestiin. 

Samassa rytäkässä uusi jääkaappi lakkasi 
toimimasta. Ei suuremmin haitannut, kun il-
man lämpötila oli 7-9 C ja veden 7.5 C. 

Mainitsen että nestepulloista ainakin seu-
raaville yhdistelmä Pohjanmeri – Norjanme-
ri – Pohjoinen jäämeri oli liikaa: avaamaton 
sinetöity oliiviöljypullo, avaamaton glykolika-
nisteri, avaamaton öljykanisteri ja useat sii-
deritölkit päästessään vähänkin liikkumaan. 

Sen sijaan kananmunat pysyivät ehjinä ja vii-
nipullot vuotamattomina.   

Hammerfestin lähellä ODA nostettiin ylös 
ensimmäisenä arkipäivänä. Vika oli tasan se 
mitä olin epäillyt, trimmilevyn ja hydraulisy-
linterin heppoinen muoviliitosakseli oli mur-
tunut. Jo toinen kohtaamani surkean insinöö-
rityön osoitus Instatrim/Boat Leveler Co:lta. 
Kaipaan edellisen veneeni erinomaisia Ben-
nettejä. Korjaus oli noston jälkeen viiden mi-
nuutin homma, liitosakselit korvattiin rosteri-
versioilla. Kiitos Båt og motor AS, Rypefjord.

Hammerfestin jälkeen seuraava kohde oli 
Honningsvåg. Nyt oli ODA jälleen uudella me-
rellä, Pohjoisella jäämerellä!

Yleisimmän ja myös itse käyttämäni määri-
telmän mukaan tämä merialue eli Barentsin 
meri on osa arktista valtamerta. Tämän mää-
ritelmän mukaan kyse oli siis reissun toisesta 
valtamerestä. Suomen kieli on tässä valtame-
rikysymyksessä ignorantti, suomeksi kyse on 
joka tapauksessa Pohjoisesta jäämerestä.
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Honningsvågissa otetussa kuvassa näkyy 
tyypillisiä pohjoisnorjalaisia ammattikalastus-
aluksia. Noin joka toinen kippari pitää ylhäällä 
myrskypurjetta eli ohjailupurjetta vakautta-
miseen kelissä.

Matkan pohjoinen ääripiste oli latitudilla 71 
astetta 12 minuuttia pohjoista leveyttä. Kuva 
on otettu sieltä etelään päin, 4 M:n päässä 
oleva törmä on Kinnarodden, Manner-Eu-
roopan pohjoisin kohta. Meri oli käytännössä 
tyyni.

Sen sijaan hyvin tuotteistettu Nordkapp ei 
ole pohjoisin paikka muuten kuin autotiemie-
lessä. Nordkapp sijaitsee saarella jonne pää-
see tunnelissa ja samalla saarella on pohjoi-
sempikin niemi. Kuvan ottopaikassa ODA oli 
kaikkia näitä kohteita pohjoisempana.

Pohjois-Norjasta puuttuvat lähes kokonaan 
huviveneilyä tukevat infrastruktuurit. Kuvan 
Mehamnin meritankkiasema oli harvinainen 
poikkeus siinä, että siellä muutkin kuin am-
mattikalastajat pystyivät tankkaamaan, tosin 
automaatti toimi vain arkisin klo 17 saakka. 
Muuten dieselin saaminen oli vaivalloista: 
täytyi löytää ammattikalastaja, pyytää hänet 
automaatille tankkaamaan omalla kortillaan 
ODAn kiinteään tankkiin ja maksaa hänelle 
käteisellä. Kaikki jututtamani ihmiset olivat 
sinänsä hyvin ystävällisiä.

Yhtään vierasvenepaikkaa en Pohjoisen 
jäämeren osuuden aikana nähnyt. (Tosin Kir-
kenesin toisella puolen olisi ilmeisesti ollut 
vieraspaikkoja huvivenesatamassa.) Ainoa-
takaan toista huvimatkavenettä en nähnyt 
liikkeellä Pohjoisella jäämerellä, vaikka todis-
tettavasti useita on siellä veneillyt. Kiinnitet-
tynäkin havaitsin matkakelpoisia huviveneitä 
vain Vadsøssä eli Vesisaaressa. Vuokra-avove-
neitä kalastukseen näkyi kyllä. 

Myös suihkun löytäminen oli todellisen tus-
kan takana pohjoisessa.

Jäämerellä soitin usein kännykällä etukä-
teen satamiin venepaikka- tai tankkausasiois-
sa. Kun oli ensin selvinnyt että ei, ODAlla ei 
ole agenttia, jokin paikka järjestyi lopulta kyl-
lä. Tai sitten vain saavuin laitureille ja ammat-
tikalastajat ystävällisesti näyttivät tilapäisen 
paikan.

Vuorovesivaihtelu on merkittävää Poh-
jois-Norjassa. Norjan suurin korkeusvaihtelu 
tapahtuu Varanginvuonon pohjukassa, tulva-
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vuoksen aikaan 3.5 tai 4.0 m määritelmästä 
riippuen.

Kunnolliset ponttonilaiturit rullakiskollisi-
ne kulkusiltoineen ovat onneksi hyvin yleisiä 
pohjoisempana. Tankkiasemilla joutui joskus 
kiipeilemään kuorma-auton renkaiden välissä.

Vardøn satamaan saavuin puolenyön aikaan. 
Kysyin siellä kalastajilta kuningasrapua ostet-
tavaksi. Sillä hetkellä ei löytynyt. Aamuyöstä 
havahduin paukahdukseen ODAn kannella. 
Jatkoin nukkumista, mutta aamulla upea lahja 
odotti takakannella, kokonainen kuningasra-
pu. Hienoa vieraanvaraisuutta! Keitin kunin-
gasravun seuraavassa kohteessa eli Vadsøssä, 
jalka kerrallaan ODAn pienehkössä kattilassa. 
Oli todella herkullista, vähintään yhtä hyvää 

kuin Pohjois-Norjan ravintoloissa syömäni.

ODA saapui Kirkenesiin eli Kirkkoniemeen 
maanantaina 7. elokuuta. Tänne loppuu käy-
tännössä Norja ja tänne loppui myös Nor-
jan-veneseikkailuni.

Olin sopinut maantiekyydin ODAlle ja sa-
malla itselleni vaasalaisen Easywash-yrityksen 
nostoautossa. Seuraavana iltana Fredrik Herr-
gård saapui paikalle matalalavaisella nostoau-
tolla. Nosto sujui hyvin ja edessä oli 900 km:n 
maantiekuljetus Pietarsaareen, kuljettajalla 
vielä 100 km enemmän.

Norjan-venematka oli hienoin tähän asti te-
kemistäni. Sen upeinta antia oli matkan poh-
joisempi osuus napapiiriltä Kirkenesiin. 

Norjan-venematka oli hienoin tähän asti tekemistäni.  
Sen upeinta antia oli matkan pohjoisempi osuus napapiiriltä Kirkenesiin. 
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