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 helsingin akvaarioseura ry:n tiedotuslehtinen

Esityslista:
Kokouksen avaus.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, 
sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi ääntenlaskijaa. 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös
valtaisuus. 

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuun
nitelma ja talousarvio vuodelle 2010.

Määrätään yhdistyksen jäsen ja 
liittymis maksujen suuruus vuodelle 
2010 ja päätetään toimihenkilöille mah
dollisesti maksettavista palkkioista. 

Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja 
vuodelle 2010 ja muut jäsenet erovuo
roisten tilalle.

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille 
varamiehet.

Käsitellään muut esille tulevat asiat.  
Kokouksen päättäminen.

Ote yhdistyksen säännöistä 
kohdasta 8 § Kokoukset:
Asia, joka halutaan saattaa seuran vuosi 
tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on 
toimitettava seuran johtokunnalle kirjalli
sesti viikkoa ennen kokouspäivää.

Kutsu Helsingin Akvaarioseura ry:n 
sääntömääräiseen syyskokoukseen 

Kokous pidetään tiistaina 17.11.2009 klo 18:00 yhdistyksen  
kerhohuoneella (Eteläinen Hesperiankatu 34 (sisäpiha), 00100 Helsinki). 

Palautusosoite:
Helsingin Akvaarioseura ry
Eteläinen Hesperiankatu 34, sisäpiha
00100 Helsinki
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HELSINGIN  AKVAARIOSEURAN  TULEVIA  TAPAHTUMIA

Tapahtumat järjestetään tai kokoontuminen tapahtuu, ellei muuta mainita, seuran 
kerhotilalla (Eteläinen Hesperiankatu 34, Töölö) klo 18. Listattuina päivinä, joiden 
kohdalla ei ole muuta merkintää, ovat kerhohuoneen ovet avoinna klo 18 alkaen ja 
aikaa vietetään vapaamuotoisen yhdessäolon merkeissä. 

1.9.

8.9.  Tule painamaan oma paitasi! Käytettävissä myyntipaitojen seulat (4 aihetta) 

ja seuran logo. Hinta 5 € ja oma paita mukaan. Vetäjänä Satu Riihilahti.

15.9.  Akvaarion kokoaminen laseista  Samu Sauraman työnäytös

22.9 

29.9  Vierailu Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitoksella klo 18. 

Ilmoitautumiset sähköpostitse pj@has.fi. Tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan.

6.10.

13.10.

20.10.  Samu Sauraman luento akvaarion valaisemisesta. Nähtävänä erilaisia valaisimia.

27.10. Valmistellaan kerhotilaa Halloweenjuhlia varten.

30.10. Halloweenjuhlat.

3.11.  Vanhojen jäsenten ilta. Vanhojen jäsenten illassa pitkäaikaiset jäsenet voivat 

kokoontua muistelemaan menneitä ja pohtimaan tulevaa. Nyt on siis tilaisuus tavata 

vuosikymmentenkin takaisia tuttuja. Kaikki joukolla mukaan!

10.11.  Vierailu kirjoahventen erikoisliike NLAquaan. Hyppäämme Rautatientorilta 

bussiin 62 klo 18.11. Seuraan voi liittyä myös perillä osoitteessa Vesakkotie 5, Maunula.

17.11. Syyskokous (kutsu s.5).

Kokouksen jälkeen katsotaan DVDtaltiointi FISU2008päiviltä, Heiko Bleher:  

Discus and angelfishes and their best tank mates (englanninkielinen, ei tekstitystä).

24.11.

1.12.  Pikkujoulut Sea Lifessa (Tivolitie 10, Alppiharju) klo 18.

8.12.

15.12. Kerhohuoneen joulusiivous.

31.12. Uuden vuoden vastaanotto.

Tarkennuksista ja muutoksista tiedotetaan seuran sähköpostilistalla ja verkkosivuilla 

(www.has.fi), sekä seuran keskustelualueella Aqua-Web –keskustelupalstalla 

(www.aqua-web.fi). Seuran keskustelualueella on myös mahdollista keskustella 

tapahtumista ja toiminnasta. Muistathan seurata tiedottelua!



ILMOITUSTAULU Oletko tippunut HAS-listalta??
HASin postituslistan kautta tavoi
tamme suuren osan seuramme 
jäsenistä, kun tiedotamme ajan
kohtaisista kokouksista ja ta
pahtumista. Olemme toistaiseksi 
säästyneet spammeilta listalta, 
minkä takia onkin tärkeää, että 
listan osoite pysyy vain jäsenten 
tiedossa. Joudumme silloin tällöin 
poistamaan listalta osoitteita, joi
hin viestit eivät mene perille. Mi
käli olet aikoinaan liittynyt listalle, 
mutta et enää saa postia sieltä, 
on Sinulle voinut käydä juuri näin. 
Listalle voi liittyä uudelleen lähet
tämällä toimivan sähköpostiosoit
teen osoitteeseen: pj@has.fi

         Terv. Markku

Helsingin Akvaarioseuran jäsenillä on nyt 

mahdollisuus keskustella seuran asioista 

ja sosialiseerata myös maan suurimmalla 

akvaariokeskustelufoorumilla, AquaWe

bissä. Seuralle on perustettu oma suljettu 

keskustelualue, johon pääsee liittymään 

siirtymällä foorumilla Omien asetusten 

kautta Käyttäjäryhmät kohtaan. Ruksi 

listasta oma seuramme ja lähetä liitty

mispyyntösi. Tervetuloa!

www.aqua-web.fi

HAS: in jäsenille SATEK:ista 10% 

alennus tuotteista. Tilaa tuotteet 

netistä ja saat ne halutessasi toimi

tettuina HAS:in kokoukseen.

Pieni Akvaariokauppa tarjoaa 
HAS:in jäsenille alennuksia:

Tarvikkeet ja ruoat -10%
Kalat -15%

Parviale (10 tai yli) -20%

Hämeentie 6, 00530 Helsinki • p. 09 735 712 • www.pieniakvaariokauppa.fi
ma - pe klo 11 - 18, la klo 11 - 15, su suljettu.

Alennukset saat HAS:in 

jäsen korttia esittämällä.

Seuran 
kerhohuone sijaitsee osoitteessa: 
Eteläinen Hesperiankatu 34, 
sisäpiha. Tervetuloa!

Tarvikkeet 

ja ruoat -10% 

HAS:n jäsenille 

Akvaariopuoti 

Tulipyrstön 

Nettikaupasta! 

Kampanjakoodi löytyy 

seuran jäsensivuilla.

http://akvaariopuoti.net/shop/

HAS:illa on 
avoin ryhmä 
nyt myös 
Facebookissa! 

Liity sielläkin jokkoomme, ryhmä löy-
tyy helpoiten käytämällä hakusanana 
”Helsingin Akvaarioseura”.
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Materiaali-esimerkkejä:
• Toimita mikä tahansa seuran historiasta 

kertova paperi tai esine allekirjoittaneel

le,  vaikka vain lainaksi. Tällaisia ovat 

mm. hallituksen pöytäkirjat ja tapah

tumaesitteet. Esineiden kohdalla sovi 

mahdollisesta toimituksesta etukäteen.

• Kirjoita pieni tai laajempi kertomus 

siitä, mitä muistat seurassa vuosien 

saatossa tapahtuneen. Pienestäkin in

formaatiosta on hyötyä! 

• Skannaa valokuvia sähköiseen muotoon 

ja liitä kuviin kuvatekstit. Voit myös 

toimittaa valokuvat seuralle lainaksi, 

jolloin minä skannaan ne puolestasi.

• Jos sinulla on paljon tietoa, sovi vaikka 

haastatteluaika. Haastattelut nauhoite

taan.

• Jos muistat muiden HASissa mukana 

olleiden nimiä (ja yhteystietoja), niin 

kirjoita ne ylös ja lähetä minulle. Ken

ties joku heistä muistaakin lisää. 

Toivoisin, että materiaalia omistavat ot

taisivat yhteyttä osoitteeseen  kukkaro@

has.fi tai numeroon 044 0229092. Voim

me sitten sopia tarkemmista järjestelyis

tä materiaalin saamiksi osaksi historiik

kia. Kertomuksia ja valokuvia voi lähettää 

sähköpostin lisäksi myös osoitteeseen 

Helsingin Akvaarioseura, Eteläinen Hes

periankatu 34 sisäpiha, 00100 Helsinki. 

Kirjoita kuoreen HAS/Historiikki. Huom! 

Seuran postilaatikko on ulkosalla, joten 

sovi aran materiaalin kanssa erityisjärjes

telyistä.

Muistathan liittää materiaaliin yhteystie

tosi, sillä esimerkiksi henkilöiden nimet 

ovat osa lähdeluettelotietoja. Näin voin 

myös tarpeen vaatiessa tarkistaa yksi

tyiskohtia ja palauttaa materiaalia.

Terveisin,

Maiju Virtanen

rahastonhoitaja 

(siviilikoulutukselta mm. historioitsija)

HELSINGIN AKVAARIOSEURA 
RY:N HISTORIIKKI
Onko sinulla materiaalia Helsingin Akvaarioseura ry:n historiik-
kia varten? Materiaali voi olla missä muodossa tahansa, suullis-
ta, kuvallista tai kirjallista. Kaikki materiaali on arvokasta, sillä 
vuosien saatossa seuran arkisto on levinnyt maailmalle kerho-
tilan puuttumisen vuoksi. Pimennossa on koko HASin historia, 
eivätkä vain vanhemmat ajat. Nyt tarvitaan pienikin tieto!

KALALEHTI  VERKKOLEHTENÄ

Markku Vire  
puh 050 336 1780 pj@has.fi
Puheenjohtaja, tiedottaja, webmaster

Ilkka Tuunainen  
sihteeri@has.fi
Sihteeri, varapuheenjohtaja

Maiju Virtanen  
kukkaro@has.fi
Rahastonhoitaja

Maria Tikka  
info@has.fi
Jäsensihteeri, uusien jäsenten vastaanotto, 
osoitteenmuutokset, viljelyvastaava

Kirsi Karhapää  
puh 040 416 9888 (vain puhelut), ohjelma@has.fi
Kerhoemäntä / toimintavastaava

Alix Antell  
puh 040 515 8282, kalalehti@has.fi
Kalalehden päätoimittaja

HELSINGIN AKVAARIOSEURA RY:N JOHTOKUNTA 2009

Tämänkertainen Kalalehden numero päätet

tiin julkaista koeluontoisesti  verkkolehtenä, 

joka on luettavissa yhdistyksen kotisivujen  jä

senosiossa. Postitse saapuu supistettu versio, 

joka sisältää lähinnä  yhteystiedot, tiedot syk

syn tapahtumista ja syyskokouskutsun, joka  

sääntömääräisesti on postitse lähetettävä.

Pyrkimyksenä on kehittää kerhojulkaisua 

eteenpäin hyödyntämällä  sähköisen julkaisu

muodon suurempaa joustavuutta mm.  julkai

suaikataulujen ja julkaisun laajuuden suhteen. 

Luonnollisesti  asiaan vaikuttaa myös kerhoti

lan hankkimisen aiheuttama huomattava  rasi

tus seuran taloudelle. Kalalehden painatusku

lut ovat eräs  suurimmista menoeristämme.

Patentti ja rekisterihallituksen hyväksyt

tyä edellisessä  vuosikokouksessa esitetyt 

muutokset yhdistyksen sääntöihin ei  ko

kouskutsujen lähettäminen postitse enää 

ole välttämätöntä. Tällöin  olisi mahdollista 

luopua paperille painetusta tiedotusmateri

aalista  kokonaisuudessaan. Mahdollista on 

kuitenkin vastaisuudessakin  postittaa pieni

muotoinen uutiskirje ainakin niille jäsenille, 

jotka  tällaisen ilmaisevat haluavansa.

Johtokunnan näkemyksen mukaan sähköiseen 

julkaisumuotoon palvelisi  yhdistyksen etuja 

tarjoamalla aiempaa joustavamman kerhojul

kaisun  huomattavasti aiempaa pienemmin 

kustannuksin. Kerhojulkaisun tarkoitus  on pal

vella jäsenistöä ja tästä syystä toivoisimmekin 

saavamme  mahdollisimman laajaalaisesti kan

nanottoja jäsenistön taholta  Kalalehden tule

vaan julkaisemismuotoon.

Palaute toivotaan ensisijaisesti lähetettävän säh

köpostitse osoitteeseen palaute@has.fi. Johto

kuntaa voi asian tiimoilta luonnollisesti lähestyä 

myös puhelimitse tai kirjeitse. Lisäksi aiheesta 

on mahdollista käydä  keskustelua yhdistyksen 

keskustelupalstalla AquaWeb –foorumilla.

Yhdistyksen johtokunnan puolesta,

Ilkka Tuunainen,

varapuheenjohtaja, sihteeri




