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HELSINGIN AKVAARIOSEURA RY:N 
JOHTOKUNTA 2005

Leena Lehtikari,  puh 040-774 0008,  
puheenjohtaja  leenalehtikari@hotmail.com

Tuomas Bergström, puh 040 563 6999
varapj, kotisivujen ylläpito

Kirsi Karhula  puh 09-727 5425, 040-537 6927, kirsimk@jippii.fi
Sihteeri, jäsenkirjavastaava

Lassi Köppä  puh 040-759 3650, lassi.koppa@lut.fi
Rahastonhoitaja, kirjanpito, jäsenmaksut

Alix Antell  puh 040-515 8282, alix@aqua-web.org
Kalalehden päätoimittaja, tiedottaja

Tuire Saloranta  puh 050-547 8350 (iltaisin), tuire.saloranta@helsinki.fi
Jäsenrekisteri, uusien jäsenten vastaanotto

Markku Lehikoinen puh 09 874 3986, 050-349 1402, a-molli@sci.fi
Viljelyvastaava

Jäsenmaksut:  Aikuiset   16€/vuosi

   Nuoriso (alle 16v.)  10€/vuosi

Liittymismaksut: Aikuiset   6€

   Nuoriso (alle 16v.)  5€

Perhejäsenet:  liittymismaksu + puolet jäsenmaksusta

Seuran pankkitili: 234518-4184

Mainokset lehteen: Kansi    50€

   Koko sisäsivu  17€

   1/2 sivua sisäsivulla 8€

Jäsenlehden toimitus: Alix Antell, puh 040-515 8282   

   aineistot kalalehteen: alix@aqua.web.org

Kansikuva:   Pasi Kivimäki

Painopaikka:  Sokonet Oy, Espoo

Kaikki jäsenlehteen juttuja tai kuvia lähettäneet akvaristit ovat 

mukana seuran logolla varustetun pikee -paidan arvonnassa.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Syksyn esitelmäkokoukset on saatu pidettyä ja jäsenistökin 

jaksoi osallistua kiitettävän runsaslukuisesti vaihtelevista 

ajoista ja paikoista huolimatta. Marraskuussa pidetyssä vuo-

sikokouksessa valittiin hallitukseen kaksi uutta jäsentä, Satu 

Riihilahti ja Pasi Kivimäki. Tervetuloa! Allekirjoittanut valittiin 

puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle. Kiitos luottamukses-

ta! Lisäksi käytiin keskustelua kuukausikokousten pitopaikan 

vaihtamisesta. Uuden kokouspaikan etsiminen kiertävän vuo-

ron avulla tuntui hallituksesta tasapuolisimmalta, joten olkaa 

tarkkoja, kun merkkaatte kevään kokouksia kalenteriinne. 

Syksyn osalta jäljellä on enää hauskin osuus eli pikku joulut. 

Pikkujoulujen viettoon meidät on kutsunut ystävällisesti 

Akvaario linnan Kim.

Glögiä ja pipareita itse kullekin,

Leena Lehtikari

© Samu Saurama
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Kuukausikokoukset
Kuukausikokoukset pidetään yleensä 

kunkin kuukauden (paitsi kesä-elo) kol-

mantena tiistaina klo 18.00. Kokouspaik-

ka on HUS:in luentosali, jos muuta ei il-

moiteta. Kokouksissa pidetään esitelmiä 

ja videoesityksiä akvaarioharrastuksen 

eri osa-alueilta. Lisäksi kuukausikokous-

ten yhteydessä järjestetään huutokauppa 

noin kaksi kertaa vuodessa. Huutokaup-

paan jäsenet voivat tuoda kaupattaviksi 

kaloja, kasveja, kirjallisuutta ja muita 

alan tarvikkeita. Kokousten päätteeksi 

varataan aikaa vapaamuotoiselle keskus-

telulle.

Maaliskuun kuukausikokouksen 

yhteydessä pidetään sääntömääräinen 

vuosikokous, jossa käydään läpi edelli-

sen vuoden tilinpäätös ja myönnetään 

hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Marraskuun kuukausikokouksen 

yhteydessä pidetään sääntömääräinen 

syyskokous, jossa käsitellään seuraavan 

vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja 

menoarvio sekä valitaan hallitukseen jä-

senet erovuoroisten tilalle.

Joulukuussa vietetään perinteinen 

pikkujoulu kuukausikokouksen sijasta.

Viljelytoiminta
Luonnonmukaisten kalojen viljelytoimin-

taa edistetään kannustamalla jäseniä 

täyttämään viljelyraportteja, myöntämäl-

lä pronssi- ja hopeamerkkejä Suomen 

Akvaarioliiton määräämin ehdoin ja toi-

mittamalla kulta- ja valiomerkkianomuk-

set liiton tarkistettaviksi.

Retket ja tapahtumat
Toimintakaudella järjestetään ainakin 

seuraavat retket ja tapahtumat:

– suuri keväthuutokauppa maaliskuussa

– ötökkäretki toukokuussa

– retki kalatukkuun tai vastaavaan koh-

teeseen

Tiedotteet
Seuran jäsentiedote, Kalalehti, lähete-

tään jäsenille neljä kertaa vuodessa. 

Kalalehdessä on kokouskutsujen lisäksi 

ajankohtaista akvaariotietoa.

Kirjasto
Jäsenistö voi lainata kirjaston kirjoja ja 

lehtiä pyytämällä kirjastonhoitajaa tuo-

maan niitä kuukausikokoukseen. Kirjas-

tonhoitajana toimii Ari Paronen. Kirjastoa 

täydennetään uusimmalla akvaariotieto-

udella: kirjoilla, lehdillä, videoilla ja rom-

puilla. Luettelo kirjaston nimikkeistä jul-

kaistaan vuosittain Kalalehdessä. 

Yhteistoiminta
HAS pitää yhteyttä valtakunnallisiin 

seuroihin kuten Monniklubiin ja Cicli-

disteihin. Yhteyttä pidetään myös ruot-

salaiseen kummiseura Spångaan. HAS 

osallistuu Suomen Akvaarioliiton järjestä-

mään seurojen väliseen viljelykilpailuun. 

Yhteistyötä alan liikkeiden, tukkujen ja 

kustantajien kanssa jatketaan.

Helsingin akvaarioseura ry
toimintasuunnitelma 2006

Marraskuun kuukausikokouksen yhtey-

dessä pidettiin myös sääntömääräinen 

syyskokous. Kokouksen luotsasi vanhalla 

rutiinilla Mikael Westerlund. Hallituksen 

jäsenistä erovuorossa olivat Tuire Salo-

ranta, Tuomas Bergstöm ja Kirsi Karhula. 

Kaksi viimeksi mainittua halusivat siirtyä 

syrjään hallitushommista, joten uusia jä-

seniä kaivattiin. Tuire ilmoitti olevansa 

käytettävissä vastakin ja hänet valittiin 

uudelleen. Kirsin ja Tuomaksen tilalle 

saatiin Satu Riihilahti ja Pasi Kivimäki. 

Allekirjoittanut valittiin puheenjohtajak-

si seuraavalle kaudelle. Tilintarkastajiksi 

valittiin jälleen kokeneet Mikael Wester-

lund ja Mirja Ovitz. 

Uutta syyskokouksen pidon no-

peusennätystä ei syntynyt, koska keskus-

telu uudesta kuukausikokousten pitopai-

kasta vei aikaa. HUS:in remontti jatkuu 

keväällä ja pääaulasta luentosalisiipeen 

johtanut käytävä ei ole käytössä. Tästä 

Tulot

Jäsen- ja liittymismaksut 3000,00

Arpajais- ja huutokauppa 100,00

Pinssit, paidat ja lannoite 84,00

Osinkotulot  208,00

   3392,00

Menot

Toimihenkilöpalkkiot 400,00

Konttoritarvikkeet  100,00

Tiedote- ja monistekulut 405,00

Postikulut  450,00

Vuokrat   1580,00

Esitelmäkulut  150,00

Kirjallisuus  50,00

Kokous- ja edustuskulut 80,00

Viljelymerkit  17,00

Jäsenmaksut liitolle 80,00

Pankkikulut  80,00

   3392,00

HAS Budjetti 2006

johtuen salien iltakäyttö tulee olemaan 

hankalaa. Hallitus oli selvitellyt muutami-

en kokoustilojen tietoja. Tilat sijaitsivat 

keskustassa, Pasilassa, Leppävaarassa ja 

Itäkeskuksessa. Lisäksi yleisön joukosta 

heitettiin idea kiertävästä kokouspaikas-

ta. Neuvoa antavan äänestyksen tulos oli 

se, että ylivoimaista voittajaa ei löytynyt. 

Myöhemmin hallitus päättikin ottaa käyt-

töön toistaiseksi kiertävän kokouspaikan. 

Vaihtoehtoisten kokoustilojen selvittely 

ja testaaminen jatkuu ainakin kevään ja 

ensi syksynä keskustellaan uudestaan 

sopivimmasta vaihtoehdosta.

Ohjelmaan kuului myös toiminta-

suunnitelman ja budjetin hyväksyminen 

vuodelle 2006. Ohessa hyväksytyt versi-

ot luettavaksi niille, jotka eivät päässeet 

paikalle.

          Leena Lehtikari

Vuosikokous Linnanmäen Sea Lifessa
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Syyskokouksen jälkeen Jouni kertoi luo-
kassa yleisiä juttuja näyttelystä ja valaisi 
Blackboxin eli vaihtuvan näyttelyn antia. 
Viime vuonnahan siellä olivat ravut, nyt 
ovat mustekalat. Se hienompi nimitys on 
pääjalkaiset, johon kuuluvat myös näyt-
telyssä olevat helmiveneet ja seepiat, jot-
ka eivät itse asiassa ole mustekaloja.

HAS kierros SeaLifessa 2005
Teksti Pasi Kivimäki

Jaakkolan Jouni oli lupautunut jälleen kierrättämään 
seuran porukat SeaLifen näyttelyssä.

Lähdimme kierrokselle normaalista 
poikkeavasti ensin vaihtuvaan näyttelyyn, 
jossa muutamat pääsivät kättelemään 
mustekaloja. Tietopainotteista tarinaa 
riitti yllättävän pitkäksi aikaa noista 4-5 
altaasta, joita pääjalkaiset asuttavat.

Siirryimme riutta-akvaariolle kiertä-
mään näyttelyä normaalisti. Jotkut altaat 
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olivat lähes samassa tilassa kuin seuran 
viime kierroksella vuosi sitten.

Suurimmassa osassa altaita oli ta-
pahtunut pieniä muutoksia. Isolla altaalla 
keskusteltiin Sealifen haivalikoimasta ja 
yksilöiden lukumääristä. Sealifen akva-
ristien ajatuksista sen suhteen ja toutu-
misen mahdollisuuksista. Kultapiikkima-
krilleissä näkyi tälläkertaa vähemmän 
hain hampaanjälkiä kuin viimeeksi.

Rauskualtaan vieressä olevalla pie-
nellä altaalla ihailimme Jounin Saksan 
Sealifesta tuomia hepomerivuokkoja. 
Pääsimme taas kurkistamaan muutaman 
altaan takse tekniseentilaan. Tekniikka 
on hoidettu mahdollisimman yksinkertai-
sesti ja on näin ollen aika krouvin näköi-
siä. Koko kierrokseen saimme kulumaan 
lähes kaksi tuntia.
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Helsingin akvaarioseuralaisia olikin sit-

ten heti toiseksi eniten... Seuramme lah-

joitti Tampereen nuorukaisille lahjakor-

tin Akateemiseen kirjakauppaan seuran 

kirjaston kartuttamiseksi.

Ilta sujui hyvän ruuan ja puheiden 

merkeissä. TAS:n taivalta muisteltiin mm 

vanhojen kokoustilojen osalta. Yhdestä 

vanhasta puutalosta tuli mm. häätö ta-

loyhtiön edustajien nähdessä vedenvaih-

don letkuilla. Ei selitykset varovaisuu-

Tampereellakin tapahtuu  - TAS:n 60-vuotisjuhlat 
ja syyshuutokauppa
Teksti ja Kuvat: Tuire Saloranta

Viikonloppuna 15.-16.10. Tampereen akvaarioseura juhli 60-
vuotisjuhliaan. Lauantai-iltana oli juhlaillallinen Viikinkiravinto-
la Haraldissa. Paikalla oli luonnollisesti TAS:n jäseniä sekä edus-
tajia mm. Turusta ja Helsingistä.

desta sitten auttaneet. Hauska ilta jatkui 

vielä viereisen baarin kautta läheiseen 

Omena-hotelliin, jossa suuri osa pitkän-

matkalaisista yönsä vietti.

Aamulla sitten akvaristeja ke-

rääntyi kiitettävissä määrin Sampolaan 

Tampereen Työväenopiston auditorioon 

ostamaan ja myymään akvaarioaiheista 

tavaraa.  Tavaraa oli myynnissä varsin 

hyvä määrä, arviolta puolet seuramme 

keväthuutokaupan artikkeleiden mää-
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rästä eli reilu pari-kolmesataa artikkelia. 

Tamperelaisetkin olivat ottaneet käyt-

töönsä kevään huutokaupassa lanseera-

tun marketti-pöydän ja se toimi varsin 

hyvin. Pöydältä sai ostaa rauhassa tava-

raa ilman kauheaa tungosta.

Huutokaupassa oli myynnissä run-

saasti kantoja, kasveja, joitakin kaloja, 

kirjoja ja akvaariota sekä tietenkin ak-

vaariotekniikkaa ja –kemikaaleja.  Osa 

kannoista, kasveista ja tekniikasta oli si-

joitettu markettipöytään. Hintataso huu-

tokaupassa säilyi koko ajan varsin mal-

tillisena. Esimerkiksi miekkakasvipussin 

hinta pysyi keskimäärin n. 5 euron tietä-

millä. Ostajia oli paikalla tilaan nähden 

juuri sopivasti. Kirjoittaja ei valitettavasti 

ottanut tarkkaa päälukua, mutta arvio 

lienee jossain 50 ja sadan välillä, ehkä 

lähempänä 50. Meklareita oli kolme ku-

ten Helsingissäkin ja juoksijat toimittivat 

tavarat ostajille ja veivät rahat mennes-

sään.

Ostettavaakin löytyi vaikkei alun-

perin mitään pitänytkään ostaa. Itselle-

ni mukaan tarttui lähinnä kasvipusseja, 

pari miekkakasvia, jättivedensuosikkia 

ja sagittariaa. Huutokaupan ja marketin 

lisäksi huutokauppasalin ulkopuolelta oli 

mahdollisuus ostaa pientä purtavaa sekä 

SATEKin myymiä tuotteita. Lisäksi pai-

kalla oli yksi akvaariokauppa myymässä 

tuotteitaan.

Kaiken kaikkiaan huutokauppa oli 

erittäin onnistunut tapahtuma. Toivotta-

vasti tästä tulee perinne! 

Nimi:  Ville Kivisalmi     Ikä:  23v.

Siviiliammatti:  Opiskelen kolmatta 

vuotta Helsingin y-lipastossa soveltavaa

mikrobiologiaa. En ole ajatellut pidätellä 

hengitystäni odotellessani valmistumis-

vuotta. Sitten kun olen iso ja rikas (vain 

rikkaus enää puuttuu), olisi mukava työs-

kennellä sairaalamikrobiologina.

Milloin liityit HAS:iin? 

Hmm. Muutin Helsinkiin vuonna 2002, 

joten taisin liittyä HAS:n jäseneksi kolmi-

sen vuotta sitten.

Lempikalasi?

En oikeastaan pidä kaloista erityisesti, 

joten lempikalan nimeäminen tuottaa 

eriasteisiaa tuskia. Akvaarioharrastukses-

sa minua kiehtoo lähinnä akvaario vesi-

ekosysteeminä ja akvaarion toiminta eri 

eliöryhmien kokonaisuutena - ravinteiden 

ja kasvien välinen vuorovaikutus ja akvaa-

rion mikrobitoiminta. Jos kuitenkin täytyi-

si nimetä jokin lempikala, päätyisin var-

maankin ruutanaan (Carassius carassius).

Kotonani on tällä hetkellä yksi ak-

vaario, joka oli perustamisen jälkeen 

puolen vuoden ajan täysin kalaton. Kävi 

kuitenkin niin, että erään Marin (nimi 

muutettu) painostuksen tuloksena ak-

vaariostani löytyy tällä hetkellä parvi 

romminokkia sekä muutama otto.

Kerro ensimmäisestä akvaariostasi.

Tarina on melko tavallinen. Litroja oli 128 

ja kaloina kovan ja pehmeän veden kalo-

ja sekaisin. Miljoonakaloja, platyja, rihma-

kaloja ja partamonneja. Ensimmäisen 

akvaarion jälkeen uusia alkoi ilmaantua 

talouteen melko kiivaalla frekvenssillä.

Ambitiosi akvaristina?

Haluaisin tarjota kaikille akvaarion eliöil-

le mahdollisimman paljon luontoa jäljit-

televän elinympäristön.

Haluatko lähettää ruusuja tai risuja 

kanssaharrastajillesi?

Ruusuja kaikille yleisesti ja yhtäläisesti 

ihan muuten vaan. Nykyisin nettiaika-

kaudella voisin tosin risuja vilautella läh-

dekritiikkiin liittyen. Harrastus kehittyy 

jatkuvasti eri osa-alueilla ja aina ei kan-

nata luottaa, mitä joku toinen harrastaja 

kirjoittelee Internetissä. Tietoa etsiessä 

pitäisi muistaa     säilyttää 

päässään 

myös 

terve 

maalais-

järki.

Kuukauden haastattelu

Täässä numerossa haastateltavana on Ville Kivisalmi joka on 
erittäin aktiivinen TAS:in piirissä ja ei aivan tuntematon HAS:
issakaan. Lisäksi Ville on mukana uudehkossa SATEK-akvaario-
tekniikkayrityksessä.
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ILMOITUSTAULU
Tälle sivulle voit lähettää osto/myynti 
yms -ilmoituksia alix@aqua-web.org

Alennus Sea Life -
yleisöakvaarion 
vuosi lipusta
Has:n jäsenet saavat Sea Life:

n vuosilipun hintaan 30 €. Vuosi-

lipun normaalihinta on 38€. 

Kertakäynnin hinta on 10€, joten 

vuosilippu maksa itsensä takai-

sin jo kolmen käynnin jälkeen. 

Alennuslippua voi tiedustella li-

punmyyntikassalta. Muista ottaa 

mukaan jäsenkirjasi todisteeksi 

HAS:n jäsenyydestä.

Pikkujoulut sunnuntaina 11.12.

Perinteiset pikkujoulut järjestetään tänä vuonna uu-

dessa paikassa - Akvaariolinnassa. Perinteistä poi-

keten puuroa ei ole tarjolla, mutta joulutorttuja ja 

glögiä kyllä. Toki, jos vapaaehtoinen puuron polt-

taja (ups... keittäjä) löytyy, tarjoilu voidaan toki jär-

jestää. ;) Lisäksi paikalle kutsumme KUAS:n (Keski-

Uudenmaan Akvaarioseura ry) harrastajat mukaan. 

Perinteiden mukaisesti luvassa on pikkujoulutieto-

kilpailu ja toki parhaille tietäjille palkinnot. Lisäksi 

päätimme aloittaa uuden perinteen. Jokainen tuo 

pienen n.3 e akvaarioaiheisen lahjan, jotka sitten 

jaetaan osallistujien kesken. Toki kierrämme myös 

Akvaariolinnan näyttelyn. 

Eli tervetuloa kaikki pikkujouluihin! Muistakaa ilmoit-

tautua allekirjoittaneelle Tuire.Saloranta@helsinki.fi  

9.12. mennessä, jotta tie-

dämme osallistujamäärän 

tarjoilujen järjestämistä 

varten.

Pikkujoulutunnelmiin...

Tuire

Pieni Akvaariokuppa tarjoaa HAS:in jäsenille alennuksia:

Tarvikkeet ja ruoat -10%Kalat -15%
Parviale (10 tai yli) -20%

Alennukset saat HAS:in jäsenkir-jaa esittämällä.

Mechelininkatu 15 avoinna ti-la 12-18

HAS: in jäsenille SATEK:ista 10% alen-

nus tuotteista. Tilaa tuotteet netistä ja 

saat ne halutessasi toimitettuina HAS:in 

kokoukseen.
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Palautusosoite:
Tuire Saloranta
Arentikuja 1 E 332
00410 Helsinki

2

HELSINGIN AKVAARIOSEURAN TULEVIA 
TAPAHTUMIA

Kuukausikokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmantena tiistaina 

kello 18:00. Kokuspaikka vaihtelee lähiaikoina, alla lähimpien kokousten paikat:

11.12. Pikkujoulut Siniriutassa/Akvaariolinnassa

Sunnuntaina klo 15.00 kokoonnumme Siniriutassa/Akvaariolinnassa Vantaan Petikos-

sa. Luvassa on ohjelmaa sekä pientä purtavaa jota seura tajoaa. Sisäänpääsymaksu on 

juhlan takia alennettu viiteen euroon henkilöltä. Tervetuloa!

17.1. Helia, Pasila

(http://www.helia.fi/fi/helia/yhteystiedot/sijaintipasilassa/) 

Salitieto saadaan vasta joulukuussa, kun lukujärjestykset ovat valmistuneet.

21.2. Helsingin Yliopiston päärakennus, 

Fabianinkatu 33, Auditorium II (2071)

Viimeisimmät tiedot löytyvät seuran nettisivuilta: http://www.has.fi/kalenteri.html

Jäsenlehti ilmestyy helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa. Lehden tarkoitus on lisätä yhteistyö-
tä akvaarioharrastajien keskuudessa. Aineisto lehteen on toimitettava viimeistään viikkoa 
ennen ilmestymiskuukauden alkua.


