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 eden päällä liikkuminen on aina kiehtonut ihmistä. Kale-
valassa Väinämöinen veistää venhon, eikä kelvannut haapa 

eikä mänty vaan vene piti veistää tammesta. suojaiset vedet 
suomen rannikoilla ovat antaneet turvalliset väylät jo kauan ennen vii-
kinkejä. näitä samoja vesiä mekin kuljemme tänään.

Veneily virkistystoimintana ja harrastuksena elää edelleen vahvaa 
aikaa. Helsingin seudun asukasluvun kasvaessa on veneidenkin määrä 
lisääntynyt. nykyään Helsingissä on jo noin 14 000 venettä. Rekisteröi-
tyjä jäseniä eri kerhoissa on yhteensä noin 8 000. Kun lasketaan mu-
kaan perheenjäsenet ja ystävät, veneilevien määrä on huomattavan 
suuri.

Kerhossamme on viimeisen kymmenen vuoden aikana parannettu 
varsinkin Hästön retkisaaren mukavuuksia. eteläisen niemen rantaa 
kiertää kalliolaituri, uusi ponttonilaituri antaa mahdollisuuden myös 
peräkiinnitykseen, uusi grillikatos sekä sähkönsaanti kaikille laitureille 
ovat tuoneet Hästön aivan uudelle aikakaudelle. Varastomajakin raken-
nettiin kalastustarvikkeille ja kesäksi 2013 saatiin vielä uudet vessat. 
tuvan pirtistä löytyy jo televisiokin.

Helsingissä kerhorakennuksen ja 
septityhjennyspisteen viemäröinti on 
tarkoitus yhdistää kaupungin verk-
koon. tässä asiassa neuvottelut ovat 
vielä kesken. Pohjoispuolelle saatiin 
uudet ponttonilaiturit ja laiturialuetta 
on tarkoitus vielä  laajentaa. Veneiden 
talvehtimiselle pyritään löytämään 
pysyvä ratkaisu.

Mikään seura tai yhdistys ei voi 
toteuttaa tarkoitustaan, ellei sillä ole 
aktiivisia jäseniä, jotka ylläpitävät ja 
kehittävät kerhon toimintaa. nämä 
henkilöt ansaitsevat suuret kiitok-
set meiltä kaikilta jäseniltä.

Huomisen veneily on uusien energiamuotojen aikaa. tuuli toki kul-
jettaa purtta edelleenkin. sähkö, mahdollisesti nestekaasu ja etanoli 
voidaan nähdä tulevaisuuden liikuttajina veneilyssä. esimerkiksi eng-
lannissa maakaasu on tullut monen entisen bensamoottorin voiman-
lähteeksi. uskoisin kuitenkin akku- ja latausteknologian kehityksen 
tuovan muutoksen veneiden energialähteeseen, niin kuin jo autoissakin, 
vaan potkuri vie venettä vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

tähän haluan kuitenkin liittää edesmenneen professori osmo a. Wiion 
tulevaisuuslaista osan, ”lähitulevaisuus yliarvioidaan ja kaukainen tule-
vaisuus aliarvioidaan”.
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J u s s i  o J u t K a n g a s

”Veneily on elämäntapa, 
joka luo yhteisöllisyyttä 

ja tuo koko perheen 
harrastamaan yhdessä.”

uosi 2013 on vapaaehtoistyön vuosi. suomen Purjehdus ja 
Veneily halusi nostaa teeman esiin, koska ilman vapaaehtoi-

siamme emme olisi kymmenen suurimman lajiliiton joukossa. 
Meitä veneilijöitä on nyt yhteisen katon alla noin 61 000, me olemme 
jäseninä 333:ssa seurassa ja toimimme 43:ssa luokkaliitossa. nämä lu-
kemattomat vapaaehtoiset lajin parissa ovat toimintamme selkäranka. 
Veneilyn kehittämisen kannalta teidän osaajien työpanoksenne ja 
asiantuntemuksenne ovat korvaamattoman tärkeitä.. 

Koen, että veneilyssä perinteiden ja hyviksi havaittujen käytäntöjen 
säilyttäminen on tärkeää. seurojen katsastustoiminta on oivallinen esi-
merkki toimivasta järjestelmästä, jolla on huomattava turvallisuus-
vaikutus. Liitto huolehtii katsastajakoulutuksesta ja tarvittavista mate-
riaaleista, ja katsastusvastaavat toteuttavat katsastustoimintaa käytän-
nössä seuratasolla. se on palvelu, josta meidän on tärkeää pitää kiinni. 

nuorisotoiminnan merkitystä ei voi kyllin korostaa, sillä yhä uusien 
veneilijäsukupolvien jatkumo ja kasvu harrastuksen jatkajana täytyy 
taata. tavoitteenamme onkin laajentaa nuorisotoimintaa sekä moottori- 
että purjevenepuolella.

Merkillepantavaa on, että liitossa termi matkaveneily kattaa lyhyen 
ja pitkän matkan veneilyn, niin moottorilla kuin purjeillakin, sekä meri- 
että järvimaisemissa. Matkaveneilijöiden laajaan joukkoon kuuluvat 
siis kaikki, jotka nimeäisivät itsensä kenties harrasteveneilijöiksi tai perhe
veneilijöiksi tai eskaaderinkävijöiksi. Vahva pyrkimyksemme on entistä 
paremmin tukea seuroja matkaveneilyn kehittämisessä.

Veneily on elämäntapa, joka luo yhteisöllisyyttä ja tuo koko perheen 
harrastamaan yhdessä. seurojen perinteiset tilaisuudet saavat rinnal-
leen jatkuvasti uusia, kun vireät seurat päättävät kääriä hihat ja järjestää 
omaksi ja toisten iloksi erilaisia veneilyaktiviteetteja.

Humallahden venekerho on aktiivinen ja vireä seura, joka tuottaa 
aktiivisia seuratoimijoita, hienoja tapahtumia ja yhteisiä mieleenpainuvia 
muistoja. HVK:n kaltaisten seurojen vuoksi liitto elää ja voi hyvin. Meil-
lä on tarjota jäsenillemme paljon virikkeitä. Kiitos siitä. 

sPV:n tärkeimpiä tehtäviä on luoda hyvät olosuhteet seuratoimintaan, 
jotta seurat pystyvät tarjoamaan jäsenilleen palveluita ja saamaan uusia 
harrastajia mukaan seuratoimintaan. Haluamme myös parantaa venei-
lyn edellytyksiä suomen vesistöissä, tukea vesistöjen suojelutyötä sekä 
kehittää myös kilpaurheilua ja suurten kilpailutapahtumien järjestä-
mistä suomessa. 

suomen Purjehdus ja Veneily ry:n puolesta minulla on kunnia onni-
tella juhlivaa seuraanne ja toivottaa teille menestystä työssänne veneilyn 
hyväksi.

Veneilyterveisin Jussi Ojutkangas
 toimitusjohtaja, suomen Purjehdus ja Veneily ry

suomen Purjehdus ja 
Veneilyn tervehdys
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Myöhemmin perustajajäseniksi päätettiin katsoa kaikki vuoden 1953 aikana ker-
hoon liittyneet. Näistä perustajajäsenistä on vielä joukossamme Åke Silius. 
Jäsenmaksun suuruus oli tuolloin 200 mk/vuosi, nykyrahassa noin 6 euroa, 

mutta ensimmäisten vuosien jäsenmääristä ei ole tietoja. 
Vuonna 1973 kerhoon kuului 388 jäsentä, vuonna 1983 jo 529 ja vuonna 1993 jäseniä 

oli 628. tämän jälkeen jäsenmäärä laski vuosittain kääntyäkseen taas nousuun 2000-luvun 
alussa: vuonna 2003 jäseniä oli 545 ja vuoden 2013 alussa jo 639.

Kerhon oma tunnus, länsireimari, esiintyi kerhoviirissä jo vuonna 1954 ja kaksi vuot-
ta myöhemmin siitä tehtiin virallinen purjehdusseuralippu. Sakari Toivosen suunnittele-
ma tunnus palveli kerhoa lähes puoli vuosisataa. 1990-luvun alkupuolella sen vaihtamises-
ta keskusteltiin, mutta ratkaisuun ei päästy. Nykyinen lippumerkki on heraldikko Jukka 
Suvisaaren suunnittelema ja se otettiin käyttöön HVK:n 50-vuotisjuhlien yhteydessä 
2003.  

60 vuotta
Humallahden 

Venekerho

HVK perustettiin 2.9.1953. Humallahden venelaiturille oli kokoontunut  
43 veneilijää, ja johtokuntaan valittiin SanTeri Karilo, joka oli kerhon 
perustamista ehdottanutkin sekä arVo Salo, BJörn FagerHolm,  
HeiKKi PiTKänen, eino mäKelä, olaVi Siirilä ja eino JärViSalo. 
Yhdistysrekisteri vahvisti kerhon säännöt vuoden 1954 huhtikuussa. 
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t eKst i  Helena PilKe ilm aKuVa  Jorma PilKe



kerHorakennus Ja laiturit 

aluksi kerholaisten veneet oli kiinnitetty Helsingin 
kaupungin laitureihin, joissa oli myös muiden kuin 
kerholaisten veneitä. Vuonna 1955 laiturit siirtyivät 
kerhon hallintaan; tuolloin venepaikkoja oli 158. 
Kuusikymmenluvulla ranta-aluetta tasattiin, aitoja 
maalattiin, poijuja ankkuroitiin pohjaan ja tehtiin 
muita parannus- ja korjaustöitä. nykyinen telakka- 
alue on Humallahden hiekanjakeluvaraston paikalla; 
kerho sai alueen vuonna 1976. Rannassa oli poltto-
aineen jakeluasema vuodesta 1957 vuoteen 1981. 
Laitureita on uudistettu ja laajennettu useaan ottee-
seen, ja nyt niissä on kaikkiaan 250 venepaikkaa. 

HVK:n tontti ja laiturit kuuluvat edelleen kau-
pungille, mutta tontille on kohonnut komea kerho-
rakennus. se otettiin käyttöön keväällä 1995. ny-
kyistä rakennusta edelsi kolme pienempää majaa: 
vuonna 1956 pystytetty leikkimökki, joka palveli 
vartiokoppina ja johtokunnan kokoontumispaikka-
na, ja vuonna 1959 Messukentältä siirretty näyttely-
koju. Kolmas, kevytrakenteinen viipaletalo, saatiin 
paikoilleen 1972. tämän toukokuussa 1995 pure-
tun majan kuva on nykyisen kerhorakennuksen sei-
nällä. 

retkisaari Hästöudden 

Humallahden Venekerhon retkisaari Hästö kuului 
syksystä 1944 alkuvuoteen 1956 neuvostoliitolle 
osana Porkkalan vuokra-aluetta. Parinkymmenen 
seuraavan vuoden aikana se oli suosittu retkikohde, 
ja HVK alkoi suunnitella saaritukikohdan vuokraa-
mista Hästöuddenista. omistajat eivät suostuneet 
vuokraukseen, vaan halusivat myydä paikan, ja kol-
men hehtaarin suuruinen alue vaihtoi omistajaa 
vuonna 1978. 

Rakennukset eli kerhomaja saunoineen sekä 
grillikatos nousivat 1970–1980-luvun vaihteessa 
talkoovoimin, ja talkoilla saarta on myös pyritty pitä-
mään kunnossa. satamaa on ruopattu useaan ottee-
seen, 2010-luvulla ns. lippukallion juurelle saatiin uusi 
laituri, ja grillikatoksia on nyt kaksi. 

erityisen suosittu paikka Hästö oli 1990-luvulla: 
vuoden 1993 kesäkuussa tehtiin kaikkien aikojen 
kävijäennätys eli saaressa oli yhtaikaa peräti 64 ve-
nettä. tavallisesti juhannusaattona, joka on suosi-
tuimpia saaripäiviä, Hästöhön kokoontuu edelleen 
kolmisenkymmentä venekuntaa. 

Vuonna 1993 solmittu sopimus kalastusoikeu-
desta Bergstadin kartanon vesialueella toi kerholaisten 
ulottuville 800 hehtaaria kalaisia vesiä. 

Kevään siivoustalkoiden, juhannusaaton lettu-
kestien ja syksyn perinteisten nyyttikestien ja lohi-
soppaillan lisäksi saaressa on järjestetty veneily-
kouluja junioreille, Köydet irti -tapahtumia ja muuta 

 Sakari Toivasen 
suunnittelema länsireimari-
aiheinen tunnus palveli  
HVK:n virallisena lippumerkkinä 
vuodesta 1956 lähtien lähes 
puoli vuosisataa. lisäksi merkkiä 
käytettiin kangasmerkkinä 
ja kerhon kirjelomakkeissa 

 leikkimielistä Tutte 
Karlssonin ideoimaa jollakisaa 
käytiin vuosina 1977–1982. 
retkeily kilpailussa oli 
puolestaan palkintona ikuisesti 
kiertävä pokaali, johon viimeisin 
kaiverrus on tehty vuonna 1987.

 Volvo Penta -ruori-
kilpailun HVK on voittanut 
viidesti, viimeisimmän 
vuonna 2002.
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merellistä ohjelmaa. alueen historia tuli konkreetti-
sella tavalla esiin kesällä 2002, kun saaren vesillä su-
keltanut HVK-lainen venekunta teki ammuslöydön. 

kilpailutoimintaa, yHteistyötä Ja 
ympäristötietoisuutta

Jo vuonna 1954 kerhoon perustettiin kilpailu-, mit-
taus- ja tarkastuslautakunta, ja muutamaa vuotta 
myöhemmin kalastusjaosto, jonka toiminta kuiten-
kin lopahti alun aktiivisten vuosien jälkeen. 

Kerholaisten navigointi- ja veneenkäsittelytaitojen 
parantamiseksi pidettiin jo 1950-luvulla tarkkuus-
ajoja, ja kerholaiset ovat osallistuneet niin Lautta-
saaren ympäriajoihin kuin Pohjoismaiseen Moottori-
veneralliinkin. Volvo Pentan ja suomen Veneilyliiton 

 
Veden jumala ahti 
oli ehdolla HVK:n 
lippumerkiksi vielä 
kesällä 1993.

(nyk. suomen Purjehdus ja Veneily) järjestämän vene-
retkikilpailun, jossa mitataan kesän aikana ajettujen 
tai purjehdittujen merimailien määrää, Humallahden 
Venekerho on voittanut viidesti. tämän kilpailun 
voitto koostuu useammasta eri osatekijästä eli hyvis-
tä yksittäisten venekuntien saavutuksista ja aktiivis-
ten retkeilijöiden määrästä kerhossa. 

telakka-alueen ja venelaitureiden vartiointi 
hoidetaan edelleen jäsenvartiointina, 
ja telakka-alue siivotaan keväisin tal-
koilla. Ympäristötietoisuus on HVK:ssa 
ollut omaa luokkaansa: vaikka retkisaari 
Hästöudden ei vielä ollut oma, siellä pi-
dettiin siivoustalkoita jo 1970-luvulla, 
ellei aiemminkin. 

 Hästön saaripaikkaa on kehitetty 
suunnitelmallisesti vuosien varrella, 
sinne on rakennettu laiturit, kaksi 
grillikatosta saunarakennuksen lisäksi.

 HVK:n länsireimari-
aiheista lippua nostamassa 
Kaj Strömberg ja Hannu 
Seppänen.

 Sukeltaja Pertti West 
tutkimassa pohjoispuolen 
satamaan uponneen veneen 
vaurioita ennen nostoa.

 isä kunnostaa, yksi 
valvoo työtä ja toinen on 
jo ohjaamassa venettä 
mielikuvapurjehduksella.

”Ympäristötietoisuus on HVK:ssa ollut omaa luokkaansa.”
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L iiton toiminta oli 1948–1968 painottunut 
nopeuskilpailujen ympärille. Koulutustoiminta 
oli lähinnä valistustyyppistä, jota organisaa-

tion pienuus ja kehittymättömyys leimasivat. Huvi-
veneilijöiden taitoihin pyrittiin vaikuttamaan jul-
kaisemalla julisteita, vihkosia ja käsikirjoja. Vuonna 
1953 liitto oli mukana tukemassa a.i. Wallin kirjoit-
tamaa Moottorivene-kirjaa, jonka loppuosassa on 
mm. liiton säännöt, pukeutumisohjeet, nopeuskil-
pailusäännöt ja katsastusohjeet. Kirja on kuitenkin 
lähinnä mottoriveneen rakentajan- ja käyttäjän käsi-
kirja. 

Vuonna 1955 liitto julkaisi yhdessä Merikarhujen 
kanssa 20 000 kappaleen painoksen ”Moottorive-
neenkuljettajan seurustelusäännöt” nimisestä ohje-
kirjasesta. Vuonna 1960 valmistui liiton käsikirja, 
joka piti sisällään katsastusohjeet ja navigointikilpai-
lujen säännöt. 

”Villit VeneiliJät”

Liitto on pyrkinyt saamaan ns. ”villejä veneilijöitä” 
toimintansa piiriin läpi vuosikymmenten. 1950- ja 
1960 luvuilla sitä yritettiin mm. julkaisemalla em. 
julisteita, osallistumalla radio- ja tV-ohjelmiin ja 
koulutustilaisuuksilla. Myöhemmin Helsingin- ja 
turun venenäyttelyjen yhteydessä on järjestetty 
monenlaisia koulutustilaisuuksia. itse kysymys on 
kuitenkin edelleen ratkaisematta. 

navigointikilpailut olivat 1960 luvulta aina 1980 
luvun lopulle merkittävä toimintamuoto liitossa. Ky-
seisten kilpailujen koulutuksellinen mahdollisuus 
on kuitenkin jäänyt hyödyntämättä. Haastatteluista 
löytyi myös selitys kilpailujen vähenemiselle: Kilpai-
lujen tason kiristyminen ajoi ns. ”jokamiesveneilijät” 

pois kisoista. Myös liiton koulutusjärjestelmän alka-
minen 1980-luvulla verotti kilpailuihin osallistujia. 

koulutustoiminta käynnistyi

Liiton varsinaisen koulutustoiminnan voidaan katsoa 
alkaneen vasta vuonna 1967 Lasse K. Kivekkään kir-
joittaman Veneenohjaajan käsikirjan alkaessa ilmesty-
mään Purje ja Moottori lehdessä. Kivekkään ansiok-
kaan avauksen jälkeen liiton koulutustoiminta pysyi 
kuitenkin hyvin pienimuotoisena aina vuoteen 1979, 
jolloin silloinen toiminnanjohtaja Veikko Virtakoski 
laati koulutussuunnitelmaluonnoksen 7–18-vuotiail-
le lapsille ja nuorille. suunnitelman voidaan katsoa 
olevan perusta myös aikuisten koulutustoiminnalle, 
sillä sen ylin taso, ruorimieskurssi, muuntautui no-
peasti myös aikuisten peruskurssiksi. tämän jälkeen 
alkoi myös venepäällikkökurssin suunnittelu. 

Kun koulutustoiminta oli vihdoin saatu käyntiin, 
oli tuloskin erinomainen. Mm. Helsingin navigaattorit 
käyttivät työväenopistoissa pitämiensä kurssien ma-
teriaaleina jo vuonna 1981 Virtakosken raakama-
teriaalia. 1980-luvun voidaankin sanoa olleen liiton 
koulutustoiminnan huippukausi. Kyseisenä kautena 
aloitettiin myös ympäristökoulutusmateriaalin tekoa 
ja saatiin valmiiksi nopean veneen kuljettajakoulutus, 
jota ei kuitenkaan koskaan järjestetty käytännössä. 

materiaalit päiVitettiin

1980-luvun lopulla alkoi myös koulutusmateriaalien 
tähän päivään asti kestänyt lähes katkeamaton 
päivittäminen.. tutkija onkin esittänyt kysymyksen: 
olisiko em. työmäärä ollut järkevämpää sijoittaa 
esim. koulutuksen pedagogisen linjan terävöittä-
miseen?

”Vääriä VeneiliJöitä 
kouluttamassa”

Teksti on tiivistelmä mika Pyyn Pro gradu tutkielmasta Suomen moottorivene-/Veneilyliiton 
aikuisille suunnatusta koulutustoiminnasta 1948–2010. lähdemateriaaleina on käytetty 
liiton virallisia dokumentteja, haastatteluja sekä Frisk Bris- ja Purje ja moottori lehtiä. 
Kirjoittaja on veneilykouluttaja ja toiminut sekä SVel:n-, että SPV:n luottamustehtävissä.
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1990-luvulla liiton koulutustoiminta siirtyi hiljal-
leen modernimpaan suuntaan, joista Merenkulku-
laitoksen auktorisointi, laatukäsikirja ja pätevyys-
klinikka ovat esimerkkejä. samanaikaisesti koulutet-
tavien määrät kuitenkin vähenivät ja koulutus tuntui 
olevan jonkinlaisessa pysähtyneisyyden tilassa. 

Vasta 2000-luvun puolivälissä alkoi toiminta elpyä 
uudelleen. Vesa Rissasen johtama materiaalien täys-
remontti näyttäisi tuottaneen tulosta uudistetut a5 ko-
koiset, kierreselkäiset kirjat korvasivat entiset moniste-
niput. 2000-luvun lopun aikana saatiin myös käyttöön 
liiton intra koulutusten alku- ja jälkitöitä helpottamaan, 
sekä Powerpoint diaesitykset kouluttajien tueksi. 

VeneaJokortti – punainen Vaate

tutkimuksessa nousi esille myös kysymys veneajo-
kortista, johon veneilijät tuntuvat suhtautuvan hy-
vin kielteisesti. ongelmina ajokortin vaatimalle kou-
lutukselle nähtiin venetyyppien väliset erot ja koulu-
tuskalustoon liittyvät juridiset kysymykset. tutkijan 
mielestä ajokortti voisi kuitenkin myös kehittää ja 
parantaa veneilykulttuuria ja -turvallisuutta.

Liiton koulutus näyttääkin edenneen n. 10 vuoden 
sykleissä. 1980-luvun alkuhuumaa seurasi 1990-lu-
vun hiljaiselo ja taas 2000-luvun puolessa välissä 
koulutustoiminta elpyi. oleellisin syy syklisyyteen 
lienee seurakouluttajien aktiivisuuden tason vaihte-
lu. tutkimuksessa on ilmennyt kouluttajien alun ak-
tiivisuus, joka ajan myötä vähenee. syinä ilmiölle on 
mm. kurssien järjestämisen työläys ja koulutettavien 
määrä. Yhdessä seurassa ei riitä koulutettavia pitkäk-
si aikaa esim. vuosittaisille kursseille. Ratkaisuna voi-
si olla seurojen välinen yhteistyö espoon mallin mu-
kaisesti. 

talvisäilytys 
kuntoon
olen purjehtinut opiskeluajoista eli kahdeksankymmentäluvun puo-
lesta välistä lähtien.  Purjehdus on ollut tapa viettää parasta mahdol-
lista aikaa läheisimpien ystävieni ja tietenkin perheeni kanssa samalla 
luonnossa vähän seikkaillen. Purjehdus on sopiva yhdistelmä ajan-
vietettä ja toisten seurasta nauttimista. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on viime vuosina monissa yhteyk-
sissä hyväksynyt linjauksen, että veneily on keskeinen osa helsinki-
läistä kulttuuria. mm. Koivusaaren ja Lauttasaaren kaavoituksessa 
virkamiesten veneilylle vähemmän innostuneet ohjaesitykset ovat 
muuttuneet valtuustossa hyviksi. sen sijaan talvisäilytysasiassa ei voi 
kehua samanlaisesta onnistumisesta. olisi hyvä, että valtuusto linjai-
si osana merellisen Helsingin strategiaa myös selkeät ja riittävät suun-
nitelma veneiden talvisäilytyspaikoiksi.

 

Tuija Brax
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Olin 16-vuotias ja juuri veneilyn aloittanut 
tikkurilan navigaatioseurassa kun perhe-
ystävämme ja kaksi muuta miestä eivät pa-

lanneet syksyiseltä linnustusmatkaltaan snappertunan 
saaristosta. emme vieläkään tiedä mitä tapahtui. 
teekkarina olin kesätöissä Merenkulkuhallituksessa 
ja lähes aluksi sain tehtäväksi käydä Joensuun taka-
na olevassa enossa ottamassa selvää, miksi koululai-
sia kuljettanut soutuvene oli kaatunut koskessa ja 
useita lapsia hukkunut. Kesätöihini liitettiin kuole-
maan johtaneiden veneonnettomuuksien tutkiminen 
– ainakin tilastoiminen poliisin raporttien pohjalta, 
mutta sain myös tutkia mielenkiintoisia tapauksia 
paikan päällä. alkoi vuosittainen yhteenveto vuoden 
onnettomuuksista. 

astuin veneilyn maailmaan vähemmän sini-
silmäisenä ja hyväuskoisena kuin keskiverto aloitte-
lija. Ymmärsin, että onnettomuus on aikuisen oikeas-
ti olemassa oleva riski ja se on hallittava. Minulla oli 
tähän etulyöntiasema. Koulutus antoi valmiudet ym-
märtää monia turvallisuuteen vaikuttavia asioita ja 
onnettomuuksien tutkiminen on antanut konkreet-
tisen lähikuvan aiheesta. Myöhemmin olen osallistu-
nut virallisiin onnettomuustutkintalautakuntiin ja 
ollut mukana selvittämässä, mitä ja miksi jotain ikä-
vää tapahtui. 

Riski voidaan hallita kulkemalla vaaran edellä. ei 
peläten kaikkea mahdollista ja vältellen ryhtymistä 
mihinkään, vaan olemalla ennakkoon valmistautu-
nut ajateltavissa oleviin tilanteisiin – unohtamatta 
niitä aivan yksinkertaisimpiakaan. Kaluston laatu on 
tärkeätä, mutta ratkaisut tehdään korvien välissä. 
tämä on ydinasia.

Kokemuksen kautta kertyy taitoja – hyvä! Mutta 
samalla kertyy myös sellaista itseluottamusta, johon 
nojaaminen ei välttämättä olekaan perusteltua. 
Mennään ”vasen käsi selän takana” vaikka pitäisi olla 
tarkkana. Kokeneena veneilijänä syyllistyn tähän it-
sekin. usein veneonnettomuudet syntyvät rutinoi-
tuneen huolettomuuden seurauksena. Vai mitä sa-
notte 50 vuotta rannalla olevaa kotitaloaan asunees-
ta miehestä, joka kotirannan kohdalla karauttaa hy-
vin tuntemaansa kiveen, kaataa veneensä ja hukkuu? 

Kauniilla ilmalla tapahtuu enemmän onnetto-
muuksia kuin huonolla. Veneillään enemmän ja ollaan 

Pieni miete 
veneturvallisuudesta
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t eKst i  Kl auS SalKol a

”Kauniilla ilmalla tapahtuu enemmän 
onnettomuuksia kuin huonolla. Veneillään 
”Kauniilla ilmalla tapahtuu enemmän 
onnettomuuksia kuin huonolla. Veneillään 
”Kauniilla ilmalla tapahtuu enemmän 
enemmän ja ollaan myös huolettomampia.”
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 Kaikki hyvin keskellä Suomenlahtea, meri tyyni ja 
aurinko paistaa. ilman pelastusliivejäkin pärjää, mutta 
ei tarvita kuin yksi horjahdus…

 Kun haveri on sattunut, kaikki keinot on otettava 
käyttöön.

myös huolettomampia. Kun riskiä ei tunnu olevan, 
otetaan riskejä. tämä pätee sään lisäksi kaikkeen 
muuhunkin. Moni onnettomuus on syntynyt siitä, 
ettei vaan ole katsottu mihin oikeasti ollaan menos-
sa. edellä mainitun veneilijän lisäksi siitä oli kyse 
oikeastaan myös silloin, kun sally albatross ajoi ki-
velle Porkkalan selällä. 

onnettomuudet ovat opettaneet paljon. esi-
merkiksi kun yksinäinen purjehtija putosi pääankku-
rissa olleesta veneestään mereen ja hukkui pääsemät-
tä veneeseensä takaisin, lukee katsastusohjeissa ny-
kyään, että tarvitaan tikkaat, joita voi käyttää suo-
raan vedestä. asian olisi voinut päättelemällä ratkais-
ta ilman kenenkään kuolemaa, mutta ihmisen sielu 
on siitä ihmeellinen koneisto, että se vaatii poltto-
aineekseen kovia tapahtumia. 

– Vai, oletko sinä valmis toimimaan etukäteen? 
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1. Humallahden rannat olivat kauan ennen HVK:a  
Pauligin suvun omistuksessa. Kuva on vuodelta  
1902 ja siinä gustaf Paulig seisoo Humlan-veneensä 
perässä. Vene on nykyisen regatta-kahvilan 
kohdalla. regatta lienee Pauligin huvilan entinen 
aitta. Valokuva löytyi Suomen moottorivenekerhon 
arkistosta.

2. edellisen kuvan ottamisesta oli kulunut 56 vuotta, 
kun olavi Siirilä kuvasi HVK:n laiturit vuonna 1958. 
Siitäkin on aikaa mennyt jo 55 vuotta. laitureissa oli 
pieniä perämoottoriveneitä, joilla ajettiin Helsingin 
edustan saariin päiväksi, jos oli kaunis ilma. 
Kiemurtelevat laiturit olivat kerhoa vanhempia ja  
ne korvattiin muutaman vuoden kuluttua uusilla.

3. HVK:n hienoimpia veneitä on ollut renata.  
Jaakko Toiviainen perheineen restauroi renatan 
alkuperäisen mukaiseksi. Veneen suunnitteli 
turkulainen Jarl lindblom ja sen rakensi august 
Poikolainen 1934.

4. ennen oli yleistä, että kerhoilla oli omia poltto-
aineasemia. HVK:n satamasta sai eSSo:n bensiiniä 
ja verotonta petrolia. Kun polttoaineen myynti ei 
tuottanut tarpeeksi, esso lopetti vuonna 1981 
aseman, joka oli toiminut vuodesta 1957 lähtien.

5. grillin tulipesän muuraus käynnissä. Vasemmalla 
Jyrki marttila, kolmas vasemmalta Jonne Sääski ja 
muuraamassa olen minä. elämäni ensimmäinen ja 
viimeinen muurausprojekti. 

6. Hästö on rakennettu talkoilla – ensimmäistä 
ponttonisiltaa uitetaan pääsaaren ja grillisaaren 
väliin. 

7. matkaveneet olivat varsin karuja. ajohytti oli sekä 
pentry että salonki, kajuutassa mahtui nukkumaan. 
Spriikeittimellä tehtiin ruuat ja konekoppaa 
käytettiin pöytänä.

8. Tyypillisiä moottoriveneitä Hästön rannassa 1972. 
etualalla meidän valkorunkoinen veneemme, 
Jonassonin  Pirttisaaressa rakentama noin 1955.  
Se oli kaunislinjainen,  fiskari parhaimmasta päästä. 
Keskellä Veikko Virtakosken matkavene. Kolmas 
vene on munkan Venekerhosta. Hästö oli, ja on 
tietty edelleen, erittäin suosittu retkisatama, 
Suomenlahden parhaita. Viisi vuotta myöhemmin 
HVK:lla oli onnea sataman ostamisessa, sillä sitä 
halusivat aktiivisesti myös SPS ja merikarhut.  

Muistoja  vuosikymmenien takaa
Jorma Rautapää on vuosikymmenien ajan aktiivi-

sesti kuvannut veneilyä ja tallentanut kerhomme 

historiaa. Aukeaman kuvat on pyydetty hänen laa-

jasta arkistostaan ja niistä huokuu historian havinaa 

kerhomme kotisatamasta kuin Hästön vaiheistakin.

Jorma Rautapää liittyi HVK:n jäseneksi vuonna 

1968 ja on ollut toimittamassa kerhomme 20-, 25- 

ja 30-vuotishistoriikkeja. Hän oli toimittamassa 

HVK:n ensimmäistä lehteä vuonna 1971. Kunnia-
jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 2003 kerhon 

50-vuotisjuhlien yhteydessä.
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A loitin kommodorina vuo-
den 1986 alussa. Lehtemme 
vuoden 1985 viimeisessä nu-

merossa päätoimittaja ilmoitti numeron 
olevan 15. vuosikerran viimeinen ja 
kertoo johtokunnan päättäneen, ettei leh-
teä enää julkaista. taloudellisista vaikeuk-
sista huolimatta kerholehti jatkoi ilmes-
tymistään. 

Yhteistoimintaa taivallahden Vene-
kerhon kanssa viriteltiin ja yhdessä esi-
tettiin venekerhojen toimintaedellytysten 
parantamistoiveita kaupunginhallitukselle 
syksyllä 1986. Muutamaa vuotta myö-
hemmin kirjelmöitiin yhdessä liikunta-
lautakunnalle ja nyt olivat mukana myös 
Meilahden Veneilijät. 

syyskokouksessa 1986 tehtiin pää-
tös uuden kerhomajan rakentamisesta. 
työryhmä ryhtyi selvittelemään raken-
nusprojektia. 

JuHlaseminaareilla saatiin 
kerHolle tunnettuutta Ja ne 
aktiVoiVat myös Jäsenistöä

HVK:n juhlaseminaarissa vuonna 1989 
aktiiviveneilijä ja poliitikko aarne saarinen 
kertoi omasta veneilystään. sitten vuo-
rossa olivat korkeatasoiset esitelmöitsijät 

Merenkulkuhallituksesta, Matkailun edis-
tämiskeskuksesta, Merentutkimuslaitok-
sesta ja Valtion teknillisestä tutkimus-
keskuksesta. 

taisin olla tykästynyt seminaareihin. 
HVK:n 40-vuotisjuhlaseminaariin (1993) 
saimme Merivoimien komentajan, kontra- 
amiraali sakari Visan sekä suomen-
lahden merivartioston komentajan. 
Mukana oli myös opetushallituksen sekä 
Vesi- ja ympäristöhallituksen puheen-
vuorot. Pääjuhlakin pidettiin ajallaan 
syksyllä. 

ennätysmäärän veneitä ja veneilijöitä 
kerännyt kesätapahtuma oli kesäkuussa 
1993 Hästössä. Paikalla oli yli 60 vene-
kuntaa. Juhlavuoden järjestelyistä vas-
tasi pätevä toimikunta Raimo Väisälän 
johdolla ja juhlakirjakin julkaistiin erin-
omaisen toimituskunnan voimin seppo 
salmevaaran johdolla. 

uuden kerhorakennuksen suunnitte-
lu alkoi kauteni lopulla; olimme saaneet 
kassaan kootuksi aika hyvän pesämunan 
sitä varten. Joku kaupungin virkamies to-
tesi alkupääoman muiden kerhojen vas-
taavissa hankkeissa olleen yleensä pie-
nempi. Kiitos erityisesti koko kauteni 
taloudenhoitajalle Markku toverille, joka 
valittiin seuraavaksi kommodoriksi. 

Vasta kauteni loppupuolella uskalsin 
panna vireille heraldisesti heikon lippu-
merkkimme uusimisen. sen tiesin vai-
keaksi asiaksi ja monenlaisia tunteitakin 
nousi pintaan. Vasta muutaman vuoden 
kuluttua asia pystyttiin toteuttamaan. 
olen iloinen – johtuu kai kiinnostuk-
sestani heraldiikkaan – että sain olla vielä 

Yhteistyötä ja 
talkoohenkeä 

Pyysimme vuosina 1986–1993 
HVK:n kommodorina toiminut-
ta Hannu Tulkkia muistelemaan 
oman kautensa keskeisimpiä 
 tapahtumia ja pohtimaan vene-
kerhojen tulevaisuutta. Taija ja 
Hannu Tulkki veneilevät edel-
leen aktiivisesti Selinallaan. 

Hannu Tulkki

kunnia- 
kommodori

t eKst i  Jorma PilKe

 Hannu Tulkki toimi kommodorina HVK:n 40-vuotisjuhlien aikaan syyskuussa 
1993. Hänen vieressään kerhon johtokunnan jäsen marja-Terttu Hovi.
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silloin jollakin tavoin hankkeessa mu-
kana. 

VenekerHoJen tuleVaisuus 

Venekerhoja tarvitaan, ja venekerhojen 
yhteistoimintaa valtakunnallisella ta-
solla ja kuntatasolla tarvitaan var-
maan jatkossa yhä enemmän. Kahden 
liiton vihdoin tapahtunut yhdistyminen 
lisää joukkovoimaa. Pitää olla organisaa-
tioita, jotka seuraavat kaikkia sellaisia 
yhteiskunnallisia muutoshankkeita, joil-
la on vaikutusta veneilyyn. Mitä aikai-
semmassa vaiheessa päästään mukaan 
asioitten valmisteluun, sitä parempi 
mahdollisuus vaikuttaa. Mutta tärkeää 
on olla myös aloitteentekijä veneilylle 
tärkeissä asioissa. 

Vaikea asia on kahden aivan erilaisen 
harrastuksen intressien ajaminen sa-
massa liitossa. olen aina ihmetellyt ja 
monissa puheenvuoroissani kommen-
toinut kilpaveneilyn suhteetonta paino-
arvoa keskusjärjestöjen toiminnassa ja 
veneilylehdissäkin. Kaikista henkilöjäse-
nistä ainakin moottorivenepuolella vain 
pieni murto-osa harrastaa kilpaveneilyä. 
itse en ole koskaan tuntenut yhtään sel-
laista. 

Jo 20-vuotishistoriikissamme käsi-
tellään ”nopeuskilpailijoiden” ja ”kilpai-
lemattomien” veneilijöiden erilaista 
kohtelua silloisessa keskusjärjestössä. 
itse epäilin HVK-lehdessä vuonna 1987 
painopisteen asettumisen kilpaveneilyyn 
johtuneen pitkälti siitä, että HVK:n kal-
taiset kilpaveneilystä kiinnostumatto-
mat jäsenseurat olivat varsin passiivisia 
osallistumaan silloisen sMVL:n kokouk-
siin ja saivat siis syyttää itseään. Passiivi-
suus taas johtui liiton painopisteestä, jo-
ten noidankehässä oltiin. 

Yksittäisen venekerhon tärkein teh-
tävä on luoda hyvät edellytykset jäsen-
tensä veneilylle. siihen kuuluu kotisatama, 
retkikohteet, koulutus ja katsastus. 
Jäsenten yhdessäolo mm, virkistys-
tapahtumissa on tärkeää sitouttamista 
ja innostamista hoitamaan kerhon yhtei-
siä asioita. Monenlaisia vapaa-aikaansa yh-
teiseksi hyväksi käyttäviä toimihenkilöitä 

selinallani käynyt yhdeksän kertaa, 
mutta edellisestä kerrasta on jo vuosia. 
Ja onhan matkaa tullut tehdyksi pitkälti 
toista kierrosta maapallon ympäri. Ve-
neessä olen nukkunut noin kolme vuot-
ta kolme kuukautta eli aika ison siivun 
elämästäni, mutta ei lisä pahaa tee. 

olen iloinen, että poikani ovat myös 
veneilijöitä. Heidän mukaansa var-
maan joskus pääsen, jos omat voimat 
vähenevät. 

H a n n u  t u L K K i  –  K u n n i a K o M M o D o R i

”Onhan matkaa tullut tehdyksi 
pitkälti toista kierrosta 

maapallon ympäri.”

tarvitaan. olisi toivottavaa, että heitä 
riittää. Vierastan ajatusta, että toimin-
taa pyörittäisivät kuukausipalkkaiset 
työntekijät, vaikka varaakin olisi. silloin 
jotain olennaista toiminnasta katoaisi. 

tässä elämänVaiHeessa

toivon tietysti voimia riittävän joka-
kesäiseen veneilyyn. olen kuitenkin 
havainnut, että pitkät veneretket ovat 
vähentyneet. Ruotsin puolella olen 

Hannu Tulkki  on perheineen 
todellinen matkaveneilijä. 
ylimmässä kuvassa Selina on 
Kymijoen sululla vuonna 1996, 
keskimmäisessä kuvassa vene 
on kiinnitetty landsortin öjan 
satamaan ruotsissa vuonna 2006 
ja alimmassa kuvassa  seilataan 
Jomalvikin kanavassa vuonna 
1981. 
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Siihen aikaan veneet vaihtoivat 
omistajaa suoraan rannoilla. Pik-
ku ilmoituksia oli tolpissa ja 

rantojen puissa. isommista veneistä il-
moitettiin lehdissä. näyttelijä Lasse 
Pöysti oli myymässä pientä hytillistä 
purjevenettään, johon Åke ihastui. 
Kaupat tehtiin ja siitä alkoi jo huonoon 
kuntoon päässeen purjeveneen kun-
nostustyöt. Pienillä purjeveneillä pääsi 
vielä siihen aikaan 50-luvulla merelle 
nykyistä korkeamman, nostettavan 
Lauttasaaren sillan alta. Åke laski omis-
taneensa aktiiviaikanaan HVK:ssa viisi 
venettä. oman asunnon ostamiseen tar-
vittiin kuitenkin pääomaa, minkä vuok-
si oman veneen omistamisesta ja ylläpi-
dosta täytyi aikanaan luopua. 

Vuonna 1953 töölöläiset veneilijät 
pitivät veneitään Ruduksen hiekka- 
aseman vieressä Rajasaaren penkereen 
toisella puolella. Veneet olivat siihen 
aikaan soutuveneitä tai pieniä moottori-

veneitä. silloinen laituriparlamentti 
mietti, miten he saisivat veneensä säily-
mään ilkivallalta. Vähitellen syntyi aja-
tus omasta venekerhosta. Humallahden 
venekerho perustettiin ja kaikki silloin 
mukana olleet merkittiin perustajajäse-
niksi. näin Åke silius, kerhomme ainoa 
2013 elossa oleva HVK:n perustajajäsen, 
pääsi mukaan uuden venekerhon toi-
mintaan.

Kerhon ensimmäisenä tehtävänä oli 
saada aita kerhon veneiden turvaksi. se 
toteutettiin ja aloitettiin myös alueen 
vartiointi. Kerhon sijainnin suurena 
ongelmana oli myös vieressä toimiva 
hiekka-asema, jonne troolarit toivat 
hiekkaa sipoon suunnalta. Veneet olivat 
sopivalla tuulella hiekan ja pölyn peitos-
sa. ennen merelle lähtöä piti veneet puh-
distaa. Kerholaiset liikkuivat alkuaikoina 
lähinnä lähivesillä ja saarissa. Lähes 
kaikki harrastivat siihen aikaan kalastus-
ta, kalansaaliit olivat monelle 50-luvun 
stadilaisille hyvä lisä ruokapöytään. 

Åke myi purjeveneensä ja osti kråkö-
läisen mahonkiveneen. siihen hankittiin 
aluksi suomalainen 14 hevosvoiman 
terhi-perämoottori, myöhemmin hiu-
kan suurempi 20 heppainen Johnson. 
Vielä tehtiin venekauppoja ja hankittiin 
katettu Viikari-vene ja siihen 25 hepan 
Johnson. Åke vaimoineen nautti merel-
lisistä kesistä ja veneretket pitenivät 
itään ja länteen. 1956 Porkkalan vuokra- 
alueen siirryttyä takaisin suomelle vene-
retket ulottuivat näille ”vapautuneil-
le” vesille ja tarinat runsaista kalan-
saaliista innostivat monia. Åken serkku 

oli jäsenenä taivallahden venekerhossa. 
Hänellä oli purjevene, millä purjeh-
dittiin yhdessä jo hiukan pidemmälle 
Hankoon asti. 

Humallahden venekerho teki yhtei-
siä retkiä lännen suuntaan Hästön saa-
relle. se olikin tunnettu retkikohde mo-
nelle veneilijälle. aremmat veneilijät 
pääsivät näin eskaaderissa omalla poru-
kalla tutustumaan uusiin mielenkiintoisiin 
paikkoihin ja merenkulkutaidot opittiin 
kokeneemmilta veneilijöiltä. 

Åke silius vaimoineen oli juuri haas-
tattelun aikaan palannut 80-vuotis-
matkaltaan etelästä. Pariskunta kertoi 
aina matkoillaan menevänsä järjestetyille 
purjehdus- ja venematkoille nauttimaan 
merestä ja auringosta. 

HVK:n 
perustajajäsen

aitona stadin kundina Åke Silius 
tunsi kiinnostusta merta kohtaan. 
Töölön rantoja kierrellessään  
hän löysi merimelojien majan ja 
pian päästiin ulapalle kanootilla 
katselemaan rantoja toisesta 
horisontista. Siitä avautuikin 
uusi mielenkiintoinen elämys-
maailma, joka vei nuoren miehen 
mennessään. eipä kestänyt 
pitkään, kun Åke alkoi kiinnostua 
isommista veneistä. 

Åke Silius

t eKst i  Jorma PilKe

 Åke Silius on HVK:n ainut elossa 
oleva perustajajäsen.

HVk:n 
perutaJa- 

Jäsen
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”Åke myi purjeveneensä ja osti 
kråköläisen mahonkiveneen. 

Siihen hankittiin aluksi 
suomalainen 14 hevosvoiman 

Terhi-perämoottori, 
myöhemmin hiukan suurempi 

20 heppainen Johnson.”

 Tehtiin sitä ennenkin eskaaderipurjehduksia.

 Åke Silius purjeveneen kannella jossakin 
Suomenlahdella silloin ennen.

Å K e  s i L i u s  –  H V K : n  P e R u s t a J a J Ä s e n
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Viides 
kommodori

Uuden kommodorin ensimmäi-
siä merkittäviä haasteita oli 
uudistaa kerhon säännöt. Pyr-

kimys oli laatia sellaiset säännöt, ettei 
jollakin pienellä klikillä ollut mahdolli-
suutta dominoida eikä hallita kerhon 
toimintaa. tarkoitus oli hillitä siihen-
astista valtataistelua. säännöistä tuli jos-
sain mielessä ”konstikkaat”, mutta kysy-
myksessä oli ensimmäinen sääntöuudistus 
sitten kerhon perustamisen, Kari Murtti 
muistelee ja jatkaa, että aikaa myöten 
jännittynyt tilanne selkiintyi ja tilanne 
rauhoittui. 

Kommodori oli jo aikaisemmin he-
rättänyt puhetta kerhon piirissä. Liityt-
tyään kerhon jäseneksi ensimmäiseksi 
veneeksi hän oli hankkinut seitsen-
metrisen puufiskarin, joka ristittiin 
suvihuviksi. Moottorina oli petroli-
käyttöinen Wickström. Jo ensimmäisenä 
kesänä hän vaimonsa kanssa seilasi 
isänsä synnyinkaupunkiin uuteen-
kaupunkiin.

Kolmiviikkoinen veneretki herätti ker-
hossa mielenkiintoa ja hämmästystäkin, 

uutta verta peräsimeen
Kari murtti liittyi venekerhon  
jäseneksi vuonna 1969. Tuolloin 
kerhon vanhemmat jäsenet halu-
sivat konservatiivisesti säilyttää 
asiat ennallaan. nuoremmat puo-
lestaan pyrkivät uudistamaan 
kerhon toimintaan. niinpä nuori 
juristi valittiin kerhon vuoden 
1970 syyskokouksessa järjestyk-
sessään viidenneksi kommodo-
riksi vuoden 1971 alusta lukien. 

Kari Murtti

t eKst i  l aur i SePPänen

sillä retkiveneily on vielä tuolloin perin 
harvinaista. enimmäkseen kerhon jäse-
net vierailivat lähisaarissa tai kalastivat. 
ensimmäinen kerhon järjestämä vene-
retki tehtiin Hästöseen vuonna 1974. 
sitä ennen oli paljolti veneilty Helsingin 
itäpuolen saarilla mm. Kotiluodossa.

ensimmäinen tiedotusleHti

Kerhon ensimmäinen tiedotuslehti ilmes-
tyi tammikuussa 1971. tuolloin vielä 
vaatimattoman monistetun ja a4-kokoisen 
lehden päätoimittajana oli lähes kym-
menen vuotta Jorma Rautapää. Rauta-
pään päätoimittajakauden loppuvaiheessa 
toimittajaksi tuli tutte Karlsson, joka 
risti lehden HooVeeKooksi ja suun-
nitteli lehdelle ensimmäisen logon vuon-
na 1977.

Vuonna 1973 kerho vietti 20-vuotis-
juhliaan, johon kuului historiikin julkis-
taminen. Historiikin toimittamisesta vas-
tasi niin ikään Jorma Rautapää. Kommo-
dorin tervehdyksessään Kari Murtti en-
nakoi kerholle tulevia uusia velvoitteita. 
Hän näki lisäalueen hankkimisen vält-
tämättömäksi kerhon pohjoispuolelta 

”Kerhon 
ensimmäinen 
tiedotuslehti 

ilmestyi 
tammikuussa 

1971.”

 HVK:n viisi silloista kommodoria kuvattuna kerhon 50-vuotisjuhlissa vuonna 
2003. Henkilöt vasemmalta, suluissa kommodorivuodet: Veikko Virtakoski (1976), 
Kari murtti (1970–1975), raimo lamminen (1996–2009), Hannu Tulkki (1986–1993) 
ja markku Toveri (1994–1995).
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Hästön saaripaikan 
ostamisen jälkeen 
kerholaiset keräsi-
vät rahaa kaupan 
rahoittamiseksi. Jär-
jestettiin mm. joulu-
myyjäiset Balder 
-salissa joulukuussa 
1979. myyjäisten 
tuotto kipusi 22 000 
markkaan. 


Hästön vuonna  1978 
tehtyä kauppaa puitiin 
niin yleisessä kokouk-
sessa kuin Helsingin 
urheilu- ja ulkoilu-
lautakunnassa. Kau-
pan vastustajat olivat 
viemässä asiaa jopa 
käräjille, haastekin 
saapui helmikuussa 
1979, mutta oikeu-
denkäynniltä sentään 
vältyttiin.


Kari murtin kommodori-
kaudella vuoden 1971 
tammikuussa ilmestyi 
ensimmäinen monistet-
tu HVK-lehti. lehden 
toimittaja oli Jorma 
rautapää. Tuosta alkoi 
kerholehden yhtä-
jaksoinen ilmestymi-
nen. meneillään on 
43. vuosikerta.


HooVeeKoo tai 
HooVeeKoo-lehden 
formaatiksi on muo-
toutunut a5. lehti 
on toimitettu talkoo-
voimin. Kuvassa 
lehden kansia 
vuosien varrelta.

tehtyä kauppaa puitiin 

K a R i  M u R t t i  –  V i i D e s  K o M M o D o R i

silloisesta hiekkajaalalaiturista, mikä to-
teutuikin jo muutaman vuoden kulut-
tua 1976. toisena tärkeänä hankinta Kari 
Murtti näki ”tukikohdan varaamisen 
saaristosta”. 

Hästön hankinta toteutui Kari Murtin 
kommodorikauden jälkeen vuonna 1978. 
Hän oli kyllä neuvottelemassa Bergstadin 
perikunnan kanssa saaripaikan ostami-
sesta, mistä käytiin venekerhon jäsenistön 
keskuudessa voimakasta kädenvääntöä. 
ostopäätöstä Kari Murtti luonnehtii 
”harvinaisen hyväksi ratkaisuksi”.

Jo tuolloin 1970-luvulla järjestäyty-
neet veneilijät korostivat luonnonsuojelun 
merkitystä ja korkeaa veneilykulttuuria. 
Veneilijöiden piti osata lukea merikorttia 
ja tuntea veneilysäännöt. seuraavalla 
vuosikymmenellä ”autolla ajamisen kult-
tuuri” tunkeutui kuitenkin veneilyyn, 
mikä tosin loppui 1990-luvun lamaan. 

Varoittavana, mutta kuvaavana esi-
merkkinä Kari Murtti muistelee Jollak-
sen ulkopuolella sattunutta haveria. Meri-
vartiosto meni tarkistamaan ja pelasta-
maan kallioluodolle ajanutta muskeli-
veneen miehistöä. Kun merivartija ky-
syi veneen kipparilta merikorttia, niin 
kippari näytti merivartijalle Helsingin 
puhelinluettelon repäistyä karttalehteä. 
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talous- 
asian- 

tuntiJa

Kerhorakennus  
lamavuosina

markku Toveri liittyi kerhon  
jäseneksi vuonna 1980 pari vuot-
ta Hästön saaripaikan hankinnan 
jälkeen. liittymiseen vaikutti  
sekin, ”kun tyttöystävän perhe 
kuului kerhoon”. Kesäisin lähes 
joka viikonloppu kuluikin  
Hästössä, jonne pääsi vaivatto-
masti. Sen sijaan pitkät veneily-
purjehdukset jäivät väliin.

Markku Toveri

t eKst i  l aur i SePPänen

K un Markku toveri valmistui 
kauppaopistosta ja siirtyi työ-
elämään, alkuvaiheessa ei ollut 

edes kesälomia. Kun sitten sai lomaa, pie-
net lapset veivät vapaa-ajan. Kerhon toi-
minta veti kuitenkin puoleensa. Kun ker-
hon silloinen rahastonhoitaja oli luopu-
massa tehtävästään 1980-luvun puoli-
välissä, Markku toveri sanoi voivansa ottaa 
tehtävän vastaan. Hänet valittiin rahaston-
hoitajakasi tammikuussa 1986 ja johto-
kuntaan seuraavan vuoden alusta lukien.

uuden rahastonhoitajan aloitteesta 
aikaisempi tilitoimistopalveluna hankit-
tu kirjanpito sekä käsipelillä hoidettu 
jäsenrekisteri siirrettiin kerhon vastuul-
le. Kerho investoi mikrotietokoneeseen 
ja ohjelmistoon, jolla rahastonhoitaja pyö-
ritti toimintaa.

Kommodori Hannu tulkin vetämässä 
johtokunnassa heräsi ajatus rakentaa sil-
loisen parakin tilalle uusi kerhorakennus. 
tiedossa oli, että tasavallan Presiden-
tin uutta virka-asuntoa, Mäntyniemeä 

 markku Toveri oli kommodorina 
toteuttamassa päätöstä uuden 
kerhorakennuksen rakentamiseksi.  
Hän toimi kommodorina 1994–1995 ja 
siirtyi seuraavana vuonna Suomen 
Veneilyliiton toimitusjohtajaksi.
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M a R K K u  t o V e R i  –  t a L o u s a s i a n t u n t i J a

ryhdyttäisiin rakentamaan. Pääministerin 
virka-asunto, Kesäranta sijaitsi vasta-
päätä ja sibelius-monumentilla vieraili 
kymmeniä tuhansia matkailijoita vuo-
sittain.

 Rahastonhoitaja laati erilaisia laskel-
mia, skenaarioita, miten kerhorakennus 
rahoitettaisiin. Kommodori kävi puoles-
taan kaupungin virkamiesten kanssa neu-
votteluja, koska kysymyksessä oli kau-
pungin vuokramaa ja toistaiseksi voimas-
sa oleva vuokrasopimus. Kaupunki suos-
tui myös uusimaan vanhat arkkulaiturit 
nykyaikaisiksi ponttonilaitureiksi, mikä 
tapahtui sittemmin kesällä 1994.

kerHorakennus rakenteille

uuden kerhorakennuksen suunnittelua 
vauhditti Rajasaaren asemakaavan val-
mistuminen. alkuvuonna 1993 valit-
tiin rakennustoimikunta, arkkitehti ja 
rakennushankkeen valvojaksi rekrytoitiin 
Kaj strömberg. Rakennuslupa saatiin 

toukokuussa ja rakentamaan päästiin 
marraskuussa. niinpä kerhorakennuk-
sen peruskiven muuraus ajoittui joulu-
kuun loppuun 1993.

uusi kerhorakennus otettiin käyt-
töön sittemmin huhtikuun lopussa 1995. 
sitä ennen joulukuussa pidetyssä yli-
määräisessä yleiskokouksessa oli tehty 
merkittäviä päätöksiä aikaisemmin 
otettujen 1,4 miljoonan markan lai-
nojen takaisinmaksujen keventämisek-
si. Päätökset koskivat erilaisten maksu-
jen ennakkomaksujärjestelmää, ainais-
jäseniksi siirtymistä ja uusien jäsenten 
hankkineiden vapauttamista vuosi-
maksuista. Päätökset helpottivat kerhon 
talouden tasapainottamista 

tulkki lopetti – toVeri Jatkoi

Hannu tulkki oli heiluttanut kerhon 
puheenjohtajan nuijaa vuodesta 1986 
vuoden 1993 loppuun. Kerhorakennuksen 
rakentaminen oli jo hyvässä vauhdissa, 

kun Markku toveri valittiin kommodo-
riksi. Hän toimi tässä tehtävässä vuoden 
1995 loppuun.

Joskin Markku toverin kommodorin 
”pesti” jäi kahden vuoden mittaiseksi, 
uudet haasteet odottivat suomen Veneily-
liitossa. Koska hänet valittiin vuonna 
1996 liiton toimitusjohtajaksi, kerhon 
toimihenkilötehtävistä oli luovuttava. 
aikaisemmin hän oli toiminut liiton talous-
valiokunnassa, joten liiton toiminta oli 
tuttua. Liiton omat henkilöresurssit oli-
vat vähäiset ja luottamusmiestoiminta 
vajavaista, joten kaikkeen ei riittänyt 
resursseja, Markku toveri myöntää haas-
tattelussaan. Hänen toimitusjohtajan 
pestinsä kesti vuoden 2004 loppuun.

Veneily on jäänyt lapsipuolen asemaan, 
koska nykyiset työkiireet vievät suurim-
man osan viikonlopuistakin. ehkä sitten 
eläkevuosina voisi veneilyn käynnistää 
uudestaan, Markku toveri haaveilee haas-
tattelun lopuksi.

  Helsingin kau-
punki rakensi uudet  
ponttonilaiturit  
kesällä 1994.

 arkkitehti Jaakko aartelon suunnittele-
ma uusi kerhorakennus otettiin käyttöön 
huhtikuussa 1995. Tupaantuliaisissa raken-
nus oli vielä hieman keskeneräinen, mutta 
se ei haitannut juhlatunnelmaa.

 Vanhan kerhoraken-
nus palveli vuodesta 
1972, kunnes se väistyä 
uuden tieltä 1990-luvulla.

 Veikko Kukkonen ja päätoimittaja 
Senja Kirjonen tarkistavat tiedotus-
lehden kirjoituksia ja taittoa vanhan 
kerho rakennuksen edustalla.
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Raimo Lamminen on Hästön ”va-
kituisia kesäasukkaita”, joka on 
myös kerhon pitkäaikaisin kom-

modori. Hän liittyi kerhon jäseneksi 
vuonna 1976 ja valittiin saman tien johto-
kuntaan. Kerhon kommodorina hän toi-
mi vuosina 1996–2009.

Rajasaarenpenkereen pohjoispuolei-
sella hiekkalaiturilla Ruduksen hiekka-
ralli loppui vuonna 1967. tämän jälkeen 

Hästollä loistava tulevaisuus
Kerhon saaripaikka Hästöllä on 
loistava tulevaisuus edessään. 
Polttoaineen nykyhinnoilla  
pitkät veneilymatkat ovat vähen-
tyneet, mutta saaripaikka on  
sopivan matkan päässä Humal-
lahdesta. lisäksi mantereella on 
muutama autopaikka ja järjestet-
ty jätehuolto. Kalastajille on  
tarjolla Bergstadin kartanolta 
vuokratut 800 hehtaarin laajui-
set kalavedet.

Raimo Lamminen

t eKst i  l aur i SePPänen

pitkä- 
aikaisin  

kommodori

veneet valloittivat rannan. Humallahden 
Venekerho havitteli puolestaan aluetta 
talvitelakointiin ja satamatoimintaan. 

neuvottelut kaupungin kanssa johti-
vat myönteiseen tulokseen ja alue siirtyi 
venekerhon hallintaan vuonna 1977. 
tätä ennen rannassa oleville 14 veneelle 
tehtiin jäseneksiliittymistarjous puoleen 
hintaan. Vain yksi jätti liittymättä. Raimo 
Lamminen valittiin tässä yhteydessä 
kerhon johtokuntaan ”pohjoispuolen 
edustajana”, sillä hän tunsi niin uudet jä-
senet kuin HVKn eteläpuolen jäsenis-
töäkin.

Raimo Lamminen oli aikanaan johto-
kunnassa päättämässä niin Hästön saari-
paikan ostamisesta kuin uuden kerho-
rakennuksen rakentamisesta. Kun hän 
aloitti kommodorina, Hästön maja-
rakennus oli toteutettu ja sähköt vedetty 
vuonna 1991. samoin uusi kerhorakennus 
oli otettu käyttöön huhtikuussa 1995. 
Paljon oli investoitu ja rahaa käytetty, 
mutta paljon sitä tarvittiinkin velkojen 
maksuun.

Kerhon jäsenistölle tarjottiin mahdol-
lisuutta päästä ainaisjäseniksi maksamal-
la ennakkoon jäljellä olevat jäsenmaksut. 
edelleen voitiin ennakkoon maksaa vii-
den tai kymmenen vuoden venepaikka-
maksut. niinpä kerhon taloudellisen 
tilanteen todettiin kohentuneet vuosi-
kymmen loppuun mennessä. Kerho-
rakennuksesta muodostui suosittu juhla-
paikka, jota jäsenistö saattoi vuokrata 
omiin tilaisuuksiinsa.

kaupunki painosti 

uuden kerhorakennuksen valmistu-
misen jälkeen kaupunki halusi purkaa 
venekerhojen vanhat vuokrasopimukset 
ja korottaa vuokrahintoja. Humallahden 
Venekerhon kanssa oli aikaisemmin 
rakennusvaiheessa solmittu 25 vuoden 
pituinen vuokrasopimus, jota kaupunki 
ei saanut puretuksi, mikä oli siis kerhon 
onni.

tämän jälkeen venekerhot tiivistivät 
toimintaansa, mikä johti venekerhojen ja 
kaupungin yhteisen elimen, Helveneen 
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R a i M o  L a M M i n e n  –  P i t K Ä a i K a i s i n  K o M M o D o R i

perustamiseen. tämä toimii neuvottelu-
foorumina, jossa kaupungin virkamiehet 
valottavat veneilyyn liittyviä suunnitel-
mia ja venekerhojen edustajat puoles-
taan tuovat kaupungin edustajille yh-
teisiä esityksiään. tärkein asia tällä 
hetkellä on veneiden talvitelakoinnin jär-
jestäminen Helsingin merellisen ilmeen 
hengessä.

meripelastus sydämessä

HVKn toiminnan lisäksi Raimo Lamminen 
on ehtinyt toimi 25 vuotta jääkiekko-
tuomarina 1980–1990-luvun vaihtee-
seen saakka. Meripelastustoiminta on 
kuitenkin hänen sydäntään lähellä. espoon 
Meripelastusyhdistyksessä nykyisessä 
espoon Meripelastajissa hän on toiminut 
vuodesta 1973 lähtien. tehtävät ovat 
ulottuneet meripelastusaluksen päivys-
tävän kapteenin tehtävistä yhdistyksen 
hallituksen jäsenyyteen ja asemapäälli-
kön tehtäviin.

Meripelastuksen vaikeimpia tehtäviä 
ovat venepalot, joista Raimo Lamminen 
muistaa elävästi yhden tapauksen 1970-lu-
vulta. Meripelastajat olivat vieneet kau-
pungin virkamiehiä Lehtisaareen ja paluu-
matkalla espoon vesillä huomattiin lasi-
kuituisen pienveneen palo. 

Yksi veneen miehistöstä oli jo hypän-
nyt veteen, mutta uimataidoton rouva 
lapsineen ei uskaltanut, kunnes vasta 
meripelastajien käskytyksen jälkeen. 
Perheen uimahousuinen isä yritti sam-
muttimella tukahduttaa paloa, mutta 

”Meripelastajat olivat vieneet kaupungin virkamiehiä 
Lehtisaareen ja paluumatkalla Espoon vesillä 

huomattiin lasikuituisen pienveneen palo.”

kesähelteellä se oli turhaa ja hän paloikin 
pahiten. ihmiset saatiin vedestä meri-
pelastajien veneeseen, rantaan ja edelleen 

Hästööseen saatiin 
porakaivo 1980-luvulla ja 
sähköt vedettiin saaren 
vuonna 1991.

 raimo lamminen 
on Tallinnan eskaaderi-
purjehduksen idean 
alkuunpanija ja matkan-
johtaja. Kuva on vuoden 
2013 matkalta Viron 
merimuseosta.

 HVK:ssa oli 1980–1990- 
luvulla muutama lohisiima-
vene, joista yksi oli raimo 
lammisen ”28”. Hvk-laiset 
olivat aktiivisesti mukana 
avomerikalastajat-yhdis-
tyksen toiminnassa. 
Kala retkillä oltiin joskus 
lähempänä Tallinnaa kuin 
Helsinkiä.

ambulanssilla sairaalaan, Raimo Lamminen 
muisteli haastattelussaan yhtä monista 
meripelastustehtävistä. 
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lapsena 
Jäseneksi

sukupolvien perinteet  
velvoittavat

René Ollberg

t eKst i  l aur i SePPänen

rené ollberg on toisen polven 
hvk-lainen, jonka jäsenyys alkoi 
jo nelivuotiaana vuonna 1978. 
Hänen vaimonsa marjo Huuppo-
nen on puolestaan jo kolmannen 
polven veneilijä, Kari Huupposen 
tytär. Humallahden Venekerho 
on molemmille tuttu paikka. 
Hästössä on heitetty kivillä voi-
leipiä, rakennettu kivilaitureita 
ja ruopattu rantoja.

Hästössä Renè pääsi kerran mu-
kaan vanhempien poikien väli-
seen käpysotaan, joutui van-

giksi ja sidottiin puuhun. Kun muut 
lähtivät syömään, René unohtui paikoil-
leen. Peter-isä kaipasi poikaansa, lähti 
etsimään ja huhuilemaan, kunnes löysi 
poikansa puuhun sidottuna. ei siitä 
traumoja jäänyt, sillä pääasia oli, että oli 
päässyt vanhempien poikien leikkeihin 
mukaan, René muistelee lapsuuttaan 
Hästössä.

toinen mieleen jäänyt tapahtuma 
sattui puolestaan kerhon kotisatamassa 
1970-luvun loppupuolella. Rannassa oli 
polttoaineen jakelupiste vuodesta 1957 
vuoteen 1981. Huoltoaseman hoitajana 
oli kerhon jäsen Harri Häkkinen. Kun 
ollbergien Renata-vene saapui tankkaa-
maan, René hiipi tankatessa veneestä 
laiturille ja bensatankin taakse piiloon. 
Vanhemmat eivät huomanneet poikan-
sa häviämistä ja lähtivät jatkamaan pur-
jehdusta. Kun sitten René löytyi, Harri 

säilytyksestä on käynyt kerhon kommo-
dori antti tamminen kaupungin virka-
miesten kanssa.

Kerhoalueen siisteys on itsestään sel-
vyys jo pelkästään kerho keskeisen sijain-
nin vuoksi. Kymmenettuhannet matkaili-
jat vierailevat vuosittain sibelius-monu-
mentilla, mustat autosaattueet puoles-
taan Kesärannassa ja Mäntyniemessä. 

Pohjoispuolen Koirasaarenpuoleinen 
ranta vaikutta ”rujolta”, mikä kaipaisi 
kunnostamista. Rannan suuntaista 
ponttonilaituria voitaisiin kääntää 90 
astetta, jolloin saataisiin lisää isojen 
veneiden laituripaikkoja, René pohtii. 
erikseen sovittaessa kerho voisi mahdol-
lisesti osallistua uusien laituripaikkojen 
rakentamiskustannuksiin, joten johto-
kunnalla riittää kehitettävää jatkossa-
kin, René toteaa haastattelun lopuksi. 

Häkkisellä oli kiire viestittää pojasta 
ollbergeille.

nykyisin René ja Marjo purjehtivat 
lastensa, 10-vuotiaan Robertin ja 8-vuo-
tiaan Darian kanssa. oppi on mennyt 
perille, sillä liivejä pidetään aina venees-
sä ja laitureilla. Kun uimataito on saavu-
tettu, liivit voi jättää rantaan. Poika on-
kin suorittanut jo uimakandidaatin tut-
kinnon. 

ollbergien veneenä on parisen vuotta 
sitten Ruotsista hankittu Princess 435-luo-
kan Victoria af Vätö. Yli 13-metrisessä ja 
lähes neljän metrin levyisessä veneessä 
on kolme makuuhyttiä, lapsille omansa. 
tarkoitus olisi, että he jatkaisivat venei-
lyä mahdollisimman pitkään. 

talVisäilytys pitää säilyttää

Renén isä toimi aikanaan kerhon johto-
kunnassa ja katsastusmiehenä sekä äiti 
naistoimikunnassa. Hän on itse toimi-
nut parina kesänä kerhon katsastus-
miehenä sekä nykyisin johtokunnan jä-
senenä.

Kerhon kotisatamaa, kerhorakennusta 
sekä Hästön retkisatamaa on ylläpidetty 
ja kehitetty määrätietoisesti vuosien ajan. 
Kehitettävääkin silti on. Johtokunnassa 
on mietitty keinoja veneiden talvisäily-
tyksen jatkamiseksi ja turvaamiseksi 
pohjoisella telakka-alueella. 

tämä on sopusoinnussa Helsingin 
merellisen kuvan kanssa, mihin kuuluvat 
rannoilla ja ulapoilla seilaavat veneet, 
mutta myös niiden talvisäilytys on 
turvattava rannoilla, René pohtii. Hän 
jatkaa, että neuvotteluja veneiden talvi-

rené ollberg ja 
Victoria af Vätö.



2 5  •  H o o V e e K o o  6 0  V u o t t a

R e n É  o L L B e R g  –  L a P s e n a  J Ä s e n e K s i

 Hästö on Suomenlahden 
upeimpia luonnonsatamia, 
jossa on ankkuroitunut 
saman aikaisesti 
enimmillään 60–70 
venekuntaa. 
ilmakuva Jorma Pilke.

 Helikopteri on laskeu-
tunut 1990-luvulla Hästön 
kallioille. lääkintähenki-
löstö on antanut ensi apua 
Kari Salmelle, joka 
kannetaan heli kopteriin ja 
lennätetään sairaalaan.

 Hästön jollakisat 
vuonna 2002 jouduttiin 
keskeyttämään, kun pur-
jehdus muuttui lillumiseksi 
tuulen tyynnyttyä.

 Veneiden talvi-
säilytyksen jatkuminen 
kerhon pohjoisella telakka- 
alueella on kerhon johto-
kunnan päätavoitteita.

 renén poika 
robert sai 3 kg:n hauen 
vuonna 2012 Porkkalan-
niemen vesiltä.

 Hästö talvella 1986. 
mönkijällä pääsi saaren 
lippukallioillekin..

 Hästö talvella 1986. 
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Merellinen Helsinki on parasta, mitä tiedämme, 
ja sen kruununa erityisesti rakas töölöm-
me vehreine puistoineen ja ranta-alueineen, 

hienoine kulttuurimonumentteineen ja -rakennuksi-
neen sekä tietysti moninaisine harrastusmahdolli-
suuksineen. Merellisyys ei ole vain harvojen herkkua – 
rannat ovat kaikkien käytettävissä ja merelle pääsee 
helposti: punaisilla, valkoisilla ja monenkirjavilla mat-
kustaja-aluksilla, vesibusseilla ja tietysti omilla paateil-
lamme. Veneet, moottori- ja purjekäyttöiset, ovat aina 
kuuluneet helsinkiläiseen kaupunkikuvaan. stadilaiseen 
lapsuuteen ja myös aikuisuuteen kuuluvat muistot 
käynneistä suomenlinnassa, Korkeasaaressa, Pihlaja-
saaressa tai Hietsussa. Kaikilla on varallisuuteen ja 
yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta aina ollut 
oikeus ja ilo nauttia suolaveden pärskeistä ja hakea vir-
kistystä luonnonhelmasta.

Kun merellisyyteen yhdistyy vielä yhteisöllisyys, 
tulemme siihen lyömättömään toimintakonseptiin, 
jonka 60-vuotista kehitystä juhlimme tänä vuonna. 
seuramme on tullut samaan ikään kuin suuret ikä-
luokat, jotka aloittelivat koulunkäyntiänsä seuran 
perustamisen aikoihin. olympialaiset olivat menes-
tyksellisesti takana, josta muistuttaa mm. soutu-
stadion seuramme aluetta vastapäätä. Veneitä ei ollut 
monessakaan perheessä, mutta sitäkin suurempi kai-
puu Helsingin vesille Humallahden rantojen äärellä. 
Joillekin haave toteutui aiemmin, meille vasta nyt. 

olemme siis keltanokkia seuran toiminnassa, vaik-
ka purjehdusta olemmekin harrastaneet jo pitem-
pään. Meidät otettiin kuitenkin todella lämpimästi 

vastaan ja olemme ”kotiutuneet” nopeasti. Puu-
veneen omistajina ajankäyttö alueella on ollut sen 
mukaista ja on tarjonnut monet mahdollisuudet mie-
lenkiintoisille keskusteluille hinkkaamisen lomassa. 
Monet arvokkaat neuvot ovat tulleet pyytämättä 
ja joitakin virheitä jopa vältetty. erityisesti meitä on 
ilahduttanut seurassa vallitseva perhetunnelma, jon-
ka luovat pätevät ja avuliaat vetäjät sekä aina ystäväl-
liset seurasisaret ja -veljet. alusta pitäen olemme 
ihailleet sitä luovuutta ja huolellisuutta, jolla seuran 
toimintaa ja palveluja on kehitetty. tässä olisi monel-
le organisaatiolle oppimista – ei vähiten veneily-
seuroissa.

Varje höst när riksdagens båtvänner, som astrid är 
ordförande för, träffas igen efter sommaren, har vi 
tyvärr fått exempel på hur bristande sjövett lett till 
farliga situationer i trånga ställen, i hamnar osv. endast 
utbildning och träning ger den vana som behövs till 
sjöss. Här gör föreningar ett viktigt jobb, men särskilt 
HVK. Det är skäl att rikta ett stort tack till alla dem 
som dragit ett viktigt lass för sjösäkerheten under alla 
dessa år.

HVK:n alue ympäristöineen on aivan uskomattoman 
kaunis ja viihtyisä. sen ovat löytäneet naapuritkin, 
tasavallan Presidentti ja Pääministeri, joihin voi tör-
mätä seurasaaren lenkillä tai talvella Humallahden 
jäällä. Meille aina yhtä unohtumaton kokemus on 
vahtivuoron loppu vaiheessa nähdä ja kuulla kau-
pungin herääminen. sitä on vaikea sanoin kuvata!

Lopuksi haluamme lämpimästi onnitella seu-
raamme ja kiittää kaikkia sen aktiiveja sekä menneil-
tä että nykyisiltä vuosilta seuraavalla Pohjanmaan 
rannikon superlatiivilla: ”Kunde vara värre” eli va-
paasti suomennettuna seuran lyhennettä käyttäen: 
Huonomminkin Voisi Käydä! 

Vesillä
hyvässä seurassa

t eKst i  a ST r id T Hor S Ja  JuHani Turunen

astrid Thors on ollut HVK:n jäsen vuodesta 2010. Poliittisella 
urallaan hän toimi euroopan parlamentin jäsenenä 1996-
2004, minkä jälkeen valittiin eduskuntaan ja hoiti maahan-
muutto- ja eurooppaministerin tehtäviä 2007–2011. euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön etyjin vähemmistö-
valtuutetuksi hänet valittiin elokuun lopusta 2013 alkaen 
asemapaikkanaan alankomaiden Haag.

Suur Töll on Viron ensimmäinen jäänmurtaja.
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Tallinnaan

t eKst i  l aur i SePPänen KuVat  Jorma PilKe ,  mar KKu r ieKKinen, Hannu SePPänen

onnistunut 
juhlaristeily

Humallahden Venekerhon 60-vuotisjuhlaristeily purjehdittiin kaksi viikkoa ennen juhannusta 
Tallinnaan. Järjestyksessään kuudestoista risteily houkutteli matkalle mukaan yhteensä 
kaksitoista venekuntaa. Sää suosi Suomenlahden ylittäjiä niin mennessä kuin palatessakin. 
Piritassa nautittiin yhteinen illallinen. Tallinnassa vierailtiin Viron merimuseossa ja 
historiallisen Vanhan kaupungin sokkeloissa jouduttiin merirosvojen salakapakkaan.

Suur Töll on Viron ensimmäinen jäänmurtaja. ateria katettu merirosvojen luolassa. Kaksitasoinen vesitaso Short 184 merimuseon katossa.
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Köydet irrotettiin HVKn kotisataman laitureista 
torstaina 6. kesäkuuta klo 21. Melkin jälkeen 
neljä nopeakulkuista venettä irrottautuivat 

eskaaderista ja lähtivät omaa matkavauhtiaan ylittä-
mään suomenlahtea. neljä hitaampaa matkavenet-
tä kynsivät osin rasvatyyntä merta kohti Pirittaa ta-
voittaen aegnan jälkeen aikaisemmin matkaan lähte-
neen Jorma Viidan Lilith’in. Perillä Pirittassa oltiin 
varhain perjantaiaamuyöllä klo 3.30. Matka kesti siis 
kuusi ja puoli tuntia 7–8 solmun matkanopeudella.

seuraavien eskaaderimatkojen osallistujille voi-
daan yleisesti perustella lähdön ajoitusta ja purjehti-
mista yöaikaan. Kesäaikaan merituulet yleensä tyyn-
tyvät yöksi. toisaalta Helsingin ja tallinnan välinen 
vilkas ja suuriakin aaltoja synnyttävä laivaliikenne 
taukoaa yöajaksi. tällöin on rauhallista ylittää suomen-
lahti ja ihailla näkemisen arvoista auringonlaskua ja 
auringon kajastusta aamuyön tunteina itäisellä tai-
vaalla.

Kun Pirittan vierasvenesatamaan saavutaan var-
hain perjantaiaamuyöllä, siellä on tuolloin vapaita 
venepaikkoja. Paikat täyttyvät kuitenkin yleensä per-
jantain kääntyessä iltaan. Kun hvk-laiset veneet kiin-
nitetään yleensä lähelle toisiaan, jolloin yhteydenpito 
on läheistä ja toisia veneitä voi tarvittaessa pitää hie-
man silmällä. tässä vartioidussa satamassa hvk-laiset 
veneet ovat saanet olla rauhassa ilkivallalta ja kutsu-
mattomilta vierailta. satamassa on yhtäältä palvelut 
saunasta hotelliin ja kaupasta merihuoltamoon.

Vuoden 2013 kesäkuussa Pirittan satamaan kiin-
nittyivät kippareinaan seuraavat veneet: annika /

Lauri seppänen, Botski /Jesse Karjalainen, inka /
Raimo Lamminen, Kaija / timo Halonen, Kristina /
antti naski, Lilith / Jorma Viita, Mittimari / Raimo 
Polvi, sinisimppu / Hannu seppänen, tärnä iii /  Henrik 
Westerholm, Valdemaria ii / Jari Kahila, Wellamo /
Markku Riekkinen sekä esa nöyräsen Jarna, joka 
saapui espoon Kivenlahdesta. sinisimppu ja tärnä iii 
ovat purjeveneitä, jotka purjehtivat Pirittaan omia 
reittejään meridiaaneja pitkin.

Yhteinen illallinen nautittiin perjantai-iltana 
Pirittan satamassa Moskovan olympialaisiin raken-
netussa purjehduskeskuksen ravintolassa. illalliselle 
osallistui runsaat parikymmentä suomenlahden ylit-
täjää.

Vierailu merimuseoon 

eskaaderimatkan järjestelyjä oli junailemassa tallin-
nassa kerhon jäsenen Lars sarlinin poika Kaj, joka on 
asunut neljännesvuosisadan Piritassa. Hän on Virossa 
ja Latviassa toimivan Baltic Boat Centerin toimitus-
johtaja. eskaaderin osanottajat haluavat välittää jär-
jestelyistä parhaat ja lämpimät kiitokset.

Piritasta lähdettiin lauantaiaamulla kahdella tila-
taksilla Viron Merimuseoon, joka on rakennettu i 
maailmansodan aikana pystytetyn vesilentokoneiden 
hangaarin paikalle. satamassa oli ankkuroituna Viron 
ensimmäinen jäänmurtaja suur töll. johon tutustut-
tiin suomea puhuvan oppaan johdolla.

Merimuseo on Viron suosituin museo, jonka 
kävijämäärä nousee noin 300 000 henkilöön vuodessa. 
Museon vanhimpia esineitä on 1550-luvulta peräisin 

 eskaaderimatkalaisten yhteis-
illallinen nautittiin Pirittassa.

 eskaaderipurjehdus alkanut, edessä näkyy Katajaluoto. nopeat veneet 
ovat lähteneet jo omille teilleen, hitaammat purjehtivat muodostelmassa.

 merimuseon vanhin esine on maasi linnan 
laivahylky Saarenmaalta 1550-luvulta.
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oleva keskiaikainen Maasilinnan laiva saarenmaalta. 
Laiva on löydetty vuonna 1985 Maasilinnan ritarilin-
nan ulkoreitiltä. Konservoitu laiva tuotiin tallinnaan 
vuonna 2010. Yksimastoisen ja kannettoman laivan 
erikoisuuksia on kaksinkertainen ulkolaudoitus ja 
erikoinen kölirakenne, jollaista ei tiedetä olevan itä-
meren maiden muilla laivoilla.

Museossa on näytteillä mm. iso-Britanniassa i 
maailmansotaan valmistettu short 184 kaksitasoinen 
vesitaso. Konetta käytettiin aikanaan partiotehtäviin 
ja pommituslentoihin siten, että miehistön toinen jä-
sen yksinkertaisesti pudotti 45 kg:n pommin kohtee-
seensa. Viron ilmavoimilla oli kahdeksan vesitasoa 
vuosina 1919-1933. Koneita käytettiin opetustehtäviin 
ja postin kuljettamiseen Helsingin ja tallinnan väli-
sellä reitillä.

sukellusvene Lembit on merimuseon suurin 
näyttelyesine, joka valmistui vuonna 1936 englanti-
laisella telakalla. Lähes 60 metrinen sukellusvene 
palveli Viron laivastossa ja Viron miehityksen jälkeen 
neuvostoliiton Baltian laivastossa. Lembitin laske-
milla miinoilla upotettiin yksi ja vaurioitettiin kahta 
alusta. sodan jälkeen Lembit palasi eri vaiheiden jäl-
keen tallinnaan vuonna 1979, kunnostettiin museo-
alukseksi ja avattiin vierailijoille Piritan satamassa 
vuonna 1985. Maailman vanhin vedessä ollut sukellus-
vene nostettiin vedestä toukokuussa 2011 ja siirret-
tiin Viron merimuseoon.

Merimuseo on jo sinänsä nähtävyys, jossa voi 
ihailla mitä erilaisempia esineitä, nähdä merta ylhääl-
tä, sivulta ja alta.

merirosVoJen luolaan

tallinnan Vanhassa kaupungissa, Raatihuoneen to-
rilta lähtevän Dunkri-kadun varrella sijaitsee siisti ja 
isohko Korsaar-ravintola. sitä voisi luonnehtia tyy-
pilliseksi alueen ravintolaksi. erikoisen siitä tekee sa-
laovesta maan alle johtavat portaat suoraan meri-
rosvojen luolaan. Merirosvojen asuun pukeutuneet 
tarjoilijat eivät kuitenkaan vaikuta verenhimoisen 
vihamielisiltä, sillä sisään ravintolaan pääsee vain 
ennakkotilauksesta.

 Ravintolan sisustus noudattaa merirosvokaavaa 
pääkalloineen ja miekkoineen, tupakkahuone on 
sisutettu kidutuskammioksi ja WC:t vankityrmiksi 
äänitehosteineen. Ravintolan yhdellä seinällä uisken-
telee akvaariossa kolme elävää puolimetristä haita ja 
vastakkaisella seinälle on heijastettu video täysikas-
vuisten haiden uiskentelusta. Kolmannella seinällä 
pyörii hävittäjän keulasta kuvattu filmi ukkosmyrskyn 
keskeltä.

Ruokailu oli sinänsä ilo silmille ja makunautinto 
kielelle. tarjolla oli kalakeittoa, jonka lientä oli ensin 
keitetty useita tunteja. Kaasugrillissä liemeen lisät-
tiin katkaravut, etanat, osterit, kalapalat ja mausteet. 
Keitto kiehautettiin ja tarjoiltiin leivän kera. Pää-
ruokana tarjottiin mm. maun mukaan Bambuleh-
teen käärittyä porsasta. lopuiksi jälkiruokaa ja ulos läh-
tiessä rommiryypyt merirosvojen tapaan.

Merirosvojen luolassa voi unohtaa ajan kulun, sil-
lä ruokailuun kului runsaat kolme tuntia. oli kyllä 
käymisen väärti, mihin 14 eskaaderimatkan vieraili-
jaa yksimielisesti totesi. 

 Suomenkielinen opas selvitti 
matkalaisille merimuseon nähtävyyksiä.

 annan suosiolla, niin säästyt ikävyyksiltä merirosvojen luolassa. 
Hannu Seppänen antaa kolehtirahan viehättävälle ovenvartijalle.

 Sukellusvene  
lembit on meri-

museon suurin 
näyttelyesine, jolla 

on pituutta
 lähes 60 metriä.

 merirosvojen luolan WC:t oli sisus-
tettu vankityrmiksi ääni tehosteineen. 
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kommodorit
v uo desta  1953

ansiomerkkien
s a a j at

Hum a l l aHde n V e neK e r Ho 
–  Humme lViK e n S B ÅTK luBB HVK r y :n 

KommodoriT  
anSiomerKiT
kommodorit:

1953–1954 santeri Karilo
1954–1958  olli Pitkänen
1958–1964 olavi siirilä
1964–1970 eino elo
1970–1975 Kari Murtti
1976 Veikko Virtakoski
1977–1979 erkki Mäkelin
1980–1985 aarno a. saarinen
1986–1993 Hannu tulkki
1994–1995 Markku toveri
1996–2009 Raimo Lamminen
2010  antti tamminen

kunniakommodorit:

1975 olavi siirilä
1999 Hannu tulkki

HumallaHden VenekerHon 
kunniaJäsenet:

1979 ahti saraste
1983 tauno Jokinen
1993 Björn Fagerholm
1999 aleksander Levonen
2003 Kari Murtti
 Jorma Rautapää
 Veikko Kukkonen
 Markku toveri
2010 Kaj strömberg
 Raimo Lamminen 

kultaiset ansiomerkit 
timantilla:

2013 eija aronniemi, 
Raimo Lamminen,

 Kaj strömberg, 
Mauri Väänänen

kultaiset ansiomerkit:

1973 olavi siirilä
1973 ahti saraste, tauno 

Jokinen, eino elo,
 Björn Fagerholm
1976 Kaari Murtti
1978 Veikko erkko, 

Veikko Kukkonen, 
Jorma Rautapää,

 Veikko Virtakoski
1979 aleksander Levonen
1980 erkki Mäkelin
1981 sirkka saraste
1982 seppo salmevaara
1983 armas Berlin, aarno 

a. saarinen, ilkka uusitalo
1985 Raimo Väisälä
1993 tutte Karlsson, Jyrki 

Marttila, Jorma Ranema,
1996 armo suni, Markku 

toveri, Hannu tulkki
2003 Jaakko aartelo, 

Heikki Koskinen, 
Lauri seppänen

2008 Risto savola

2013 Pertti Kansikas, eira 
Lamminen, Kai Laurila, 
eero Liikanen, 
Rauni Liikanen 

Hopeiset ansiomerkit:

1973 Veikko erkko, ensio 
Helle, Risto siirilä,

 armas Berlin, 
Kaarlo Luukkainen

1974 aleksander Levonen, 
Björn nyholm, 

 Jorma Rautapää, 
Veikko Virtakoski, 

 erkki näsäkkälä 
(syysmeri)

1977 Veikko Kukkonen
1978 sirkka saraste, 

seija nurminen, 
Leo J. Kauppinen,

 teuvo Kerminen, Reijo 
savia, ilkka uusitalo,

 terttu Virtakoski
1979 seppo salmevaara, 

tutte Karlsson
1980 tapio erme, aarno 

a. saarinen, Hilja Jokinen
1982 Raimo Väisälä
1983 Raimo tuominen, 

Raimo Lamminen, 
Pentti Kiertomäki, Jorma 
Ranema, armo suni, 

60vuottaH
u
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1980 aimo Huupponen, 
Pentti Kiertomäki,

 allan Mallén, 
Jorma Ranema, 
Kyllikki Ranema,

 anneli salmevaara, Leena 
uusitalo, saara Väisälä,

1981 armo suni
1982 tapio Hovi, Heikki 

Mattila, ulla sääski,
  Yrjö tuominen
1983 Markku Karjalainen, 

Jorma Litja, 
Helena saarinen,

 Matti ailava, 
sointu Laatunen

1984 olavi Reinilä, 
erkki Hämäläinen

1985 ernst Henriksson, Heikki 
Koskela, Varpu saarinen,

 Lars sarlin, Johannes 
sääski, Rainer Öfverström

1993 Kari Huupponen, seppo 
Kling, erkki Kokkonen,

 Jorma Leinonen, 
tauno Rantala, 
Hilkka savolainen,

 Kimmo Varhee, eero 
Vähätalo, Kaarina Wulff

1996 Jan-Henrik Björklund, 
timo Hoviniemi, 
senja Kirjonen,

 airi Mallén, Hannu 
Marttila, Jouko Ranta, 

 Minna Väisälä
2003 esko Vähä, Mikko niini, 

Marja-Leena 
siru-Leinonen,

Kyllikki Ranema, 
Harry Lindström

1985 Matti ailava, Heikki 
Mattila, ulla sääski,

 Harri sohlberg
1993 allan Mallén, 

Reimo Rantanen, 
Johannes sääski, 

 Maarit toveri
1996 Peter ollberg
2003 Kari Hänninen, senja 

Kirjonen, eero Liikanen,
 Martti Karhunen, 

Veijo ailio, Kai Laurila,
 Keijo Petjala, 

Pekka salminen
2008 Matti Öhman, Jan 

Hedman, Pertti Kansikas,
 eira Lamminen, Hannu 

Romo, Michael Waltzer
2013 Jukka ilmarinen, 

Mikko niini, Pekka 
Marttila, Jorma Pilke

pronssiset ansiomerkit:

1974 teuvo Kerminen, 
Veikko Kukkonen,

 Harri Häkkinen, 
 Rainer Hämelin, 
 Yrjö Kuusela, Harry 

Lindström, Pertti 
 Malkki, Raija Marttila,
 Börje Moring, Marja 

Rautapää, arvo salo,
 sirkka saraste, terttu 

Virtakoski, Pauli 
saarelainen, Jarl nyberg, 
aarne Hiltunen

1975 tutte Karlsson, Lars 
Lindström, Martti 
Ylesmäki, Kari Peltola, 
erkki Mäkelin, ilkka 
uusitalo, Harry Riuttula

1976 Pekka Kuusisto, 
seija nurminen, 
teuvo Junttila, 
aarne a. saarinen, 
Werner Hirvonen, 
Leo J. Kauppinen

1977 Raimo Väisälä, tyyne 
erkko, Hilja Jokinen, 

 Pentti sainio, aaro 
Memonen, Peter ollberg,

 timo alho, 
seppo salmevaara

1978 tapio erme, 
Raimo Lamminen, 
Harry Lamroth,

 Helvi Lindström, Jaarno 
Marttila, Jouko Pesonen, 

 Harri Pulkkinen,
Harri sohlberg,
Raimo tuominen, Pekka 
Marttila, Helge nyholm,

 ossian Blomgren, 
Kaarina Fagerholm, 

 Viljo Helppi, Kaarlo 
Järvinen, armas Kivi,

 eelis nirola, 
torsten Paulig, 
Åke silius, Liisa-Maija 
tolonen-Pirhonen 

1979 Risto Koskinen, oiva 
tormonen, aila Laine,

 teija Virtakoski, 
Mauno Kaira

Hvk :n  juhl av uonn a 2013 j ae tt i in  ansioi tunei l le  kerhol a is i l le  myö s  s e ura avat 

suomen purJeHdus Ja Veneily ry:n ansiomerkit:

spV:n kultainen ansiomerkki:

Hannu seppänen

spV:n Hopeiset ansiomerkit:

Lauri seppänen
antti tamminen

Juha tynell 

spV:n pronssiset ansiomerkit:

Pekka Lieppinen
René ollberg

Henrik Westerholm
timo Wiiala

 Jan Hedman, 
Markku sinkkonen, 
anders Heideman,

 Jari Vartiainen
2008 tapio Lamminen,

Rauni Liikanen, Pekka 
Marttila, Ville Wiro, 
Jukka ilmarinen

2013 gustav Broman, Jari 
Kahila, Mika Kansikas, 
Jori Kosonen, 

 Mika Kouki, tua 
Kyrklund-tamminen, 
Helena Pilke,  seppo 
Roivainen, antti naski, 
seppo sandstedt,

 Lars sarlin, Jorma Viita 

HVk:n pöytästandaarit 
(lippumerkillä): 

 2004 Hannu tulkki,
 Mauri Väänänen 60 v., 

Raimo Lamminen 60 v.,
2005 Matti Öhman 60 v.
2006 aleksander Levonen
2007 Risto savola 60 v., 

Juha tynell 60 v.,
Lauri seppänen 60 v.,

 Kaj strömberg 70 v.
2008 Lars sarlin 80 v.,

Jari Kahila 60 v.
2009 Hannu seppänen 60 v.
2011 Kai Laurila 60 v.,

Pekka Lieppinen 50 v. 
2013 ari-Matti Helkapalo, 

Juhani Kaskeala, 
eeva-Leena Pokela, 

 Liisa savunen
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Hästö-valssi
1. nyt laitamme kamat kassiin 

ja lähdemme sassiin, 
on merellä seesteinen sää! 
Hei, onko paketeissa muonaa 
ja tarpeeksi juomaa? 
HooVeeKoo taaksemme jää!

Hästö on helmi Porkkalan, 
aavan meren rannan! 
Hästö on paikka mahtava,
sinne mä halajan ain!

2. Merimailit kun taittuu, 
mieli vapaalle vaihtuu, 
laguunin tutun jo nään! 
onko leparit ulkona, 
köydetkin valmiina, 
ankkuri pian heitetään!

Hästö on helmi Porkkalan, 
aavan meren rannan! 
Hästö on paikka mahtava,
sinne mä halajan ain!

3. Meren rantaan kun istahdan, 
aavalle katsahdan, 
saapuvan veneen nään! 
aina ystävää autetaan, 
toisiamme tuetaan,  
ilta yhteinen taas vietetään!

Hästö on helmi Porkkalan, 
aavan meren rannan! 
Hästö on paikka mahtava,
sinne mä halajan ain!

4. Veneen teloille laitan, 
hiljaa purjeeni taitan, 
kas, kaveri myös rantautuu! 
syksy verkalleen saapuu 
ja talviseen kaapuun 
nyt ulappa taas verhoutuu!

Hästö on helmi Porkkalan, 
aavan meren rannan! 
Hästö on paikka mahtava,
sinne mä halajan ain!

säv. eeva-leena pokela, Johanna kahila
san. sirpa kahila, rauni liikanen, eeva-leena pokela, Johanna kahila


