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Vuosi oli Rakennusmestariveneilijät HRV ry:n 37 toimintavuosi.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin lauantaina 28.2. Kallioniemessä.
Veneilykauden ja Kallioniemen avajaiset ja lipunnosto pidettiin 4:nä toukokuuta.
Kausi päätettiin syyskokoukseen 26:nä lokakuuta.

Jäsenien merkkipäiviä muistettiin toimintavuonna viisi kertaa, joko adressein tai
kirjalla.

Kallioniemen (osin myös laitureiden) kunnostustalkoita pidettiin keväällä sekä
syksyllä kahtena lauantaipäivänä.

Aloitimme helmikuussa 2.2. ison laiturin kunnostamistyön. Ennen kunnostamistöiden
aloitusta pidettiin suunnittelun aloituspalaveri, minkä pohjalta satamakapteeni Pauli
Nevalainen laati ansiokkaasti korjaussuunnitelman kunnostettavasta laiturista, joka
sittemmin toimi yhdessä Hannu Marttilan kanssa koko hankeen vetäjinä.

Kunnostamisen laajuus käsitti länsipuoleisen osan yhdyslaiturille asti.
Kunnostamistyöt tehtiin talkootyönä.
Kunnostaminen aloitettiin purkamalla ensin kaikki vanhat puuosat, minkä jälkeen
aloitettiin uuden laiturin kasaaminen vanhojen betoniponttonien päälle.

Talkootöitä tehtiin kahta päivää vailla kaikkina lauantaipäivinä (osin muinakin
päivinä) kevään aikana purjehduskauden alkamiseen asti mies-/naistyötuntimäärän
ollessa valtavan 745 h. Rakennustyöt valmistuvat pääosin 18.5. Hallitus kiittääkin
jäsenistöä osoittamastaan ahkeruudesta yhteisen asian eteen.



Kunnostustöiden yhteydessä uusittiin myös laitureiden sähköistystä virtapisteiden
sekä valaistuksen osalta.

Kunnostustöihin saimme Rakennusmestarien säätiöltä toiminta – avustusta, mitä
ilman hankkeemme ei olisi onnistunut. Helsingin Rakennusmestariveneilijät kiittää
säätiötä.

Perinteinen juhannuksen vastaanotto Kallioniemessä keräsi tänäkin vuonna jäseniä
yhteiseen juhlaan. Yhteistoiminta Merihaan Veneseuran kanssa jatkui Onaksen
saaritukikohdassa, jossa monena viikonloppuna vieraili veneitämme.  Elokuun lopussa
vietimme Onaksessa viikonloppua MVS:n järjestämillä perinteisillä
”silakkafestareilla”/Small Ship Race tapahtumalla. HRV:stä mukana oli neljä venettä.
Meiltä oli myös edustus Onaksen syystalkoissa marraskuussa pyhäinpäivänä.

Yövartioinnit jatkuivat satamassamme elokuun lopusta lokakuun puoleen väliin.
Yövartioinnit sujuivat ilman häiriöitä.

Vuonna 2013 uusia jäseniä liittyi kerhoomme 1 henkilöä ja 6 ilmoitti eroavansa.
Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 64.

Laitureissamme oli veneilykaudella 2013, 8 purjevenettä ja 15 moottorivenettä. Kahta
venettä lukuunottamatta kaikki satamassa olevat veneemme katsastettiin, seuramme
omien katsastajien voimin touko- ja kesäkuussa. Runkokatsastukset tehtiin talkoiden
yhteydessä huhtikuussa.

HRV ry: n hallitus kokoontui kuluvan kauden aikana kahdeksan kertaa.

Hallitus kiittää jäsenistöä aktiivisesta veneilykaudesta sekä satamamme ja
Kallioniemen eteen tehdyistä talkootunneista. Hallitus kiittää Kallioniemen isännistöä
ja Tuula Halosta hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuotena.

Helsingissä joulukuun 31. päivänä 2013
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