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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 23.2.2021

Paikka ja aika: TEAS-yhteydellä pidetty kokous 23.2.2021 klo 18.00-.

Kokouksessa olivat läsnä:
Matti Piispanen
Jan Hörhammer
Markku Heiman
Paula Laasonen
Sakari Valo
Tomi Henttinen
Markku Heiman
Juha Saaristo
Jorkka Terkko
Heikki Kervinen

HMVK (pj)
NJK
PVK
HVK
VRVK
HSK
PVK
M
HTPS
KoPu

1. Kokouksen avaus


HELVENEen puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. Kokouksen järjestäytyminen



Puheenjohtaja: Matti Piispanen
Sihteeriksi valittiin Sakari Valo.

3. Kokouksen työjärjestys



Todettiin, että työjärjestysluonnos oli lähetetty Helveneen jäsenille aiemmin
sähköpostitse,
Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Helsingin merellisen strategian täytäntöönpano sekä veneilijöiden ja
venekerhojen osuus kokonaisuudessa


Todettiin, että (kommodorikokouksessa 2.12.2020 hyväksytyssä
Helveneen toimintasuunnitelmassa on maininta:
”Helvene on toistuvasti ehdottanut, että perustetaan
seurantaryhmä, jonka tehtävä on edistää niitä toimenpiteitä,
jotka johtavat veneiden talvisäilytysraportintoimenpideesitysten toteutumiseen.”



Helsingin merellinen kumppaniryhmä tulee toukokuun kokouksessaan
käsittelemään ja päättämään Helveneen esittämän seurantaryhmän
perustamisesta.
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Päätettiin, että Helveneestä seurantaryhmään kuuluvat:
- Matti Piispanen
- Jan Hörhammer
- Antti Tamminen
- Tomi Henttinen
- Antti Tamminen
- Pauli Niska-Pudas

5. Veneiden talvipaikkatilanne




Todettiin, että mahdollisia uusia veneiden talvipaikkoja ovat Tolkkisen alue,
Malmin lentokenttäalue, Hernesaaren vieraslaivalaituri sekäKulttuurin ja
vapaa-ajan toimialan käytössä oleva alue. Suunnnittelussa ollut Vuosaaren
alue on luontoarvojen säilyttämisen takia jätetty syrjään.Kyse on lähinnä
siirrettävien veneiden talvipaikoista.
Päätettiin, että tätä asiakokonaisuutta käsittelee edellä 4 §:ssä tarkoitettu
seurantaryhmä ml. Pekka Kuittinen.

6. Toimenpiteet hylättyjen romuveneiden osalta





Todettiin, että Kommodorikokouksen yhteydessä 2.12.2020 pidetyssä
yhteistoimintatilaisuudessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustajien
kanssa tehtiin linjaus, jonka mukaan venekerhojen vuosien 2021-2022
veneden talvipaikkasopimuksiin ehdotetaan sisällytettäväksi selkeä ehto
siitä, että vene pitää siirtää tiettyyn ajankohtaan mennessä pois ja mikäli näin
ei sopimuksen tehnyt tee, venekerholla on mahdollista siirtää vene
sopimuksen tekijän kustannuksella.
Myös kaupungin ylläpitämillä veneiden talvipaikoilla on tässä tarkoitettuja
romuveneitä ja niiden poissiirtämiseen on pitänyt hakea käräjäoikeudesta
oikeutus.
Päätettiin, että Helvene kerää kerhoilta nykyisissä
veneiden
talvipaikkasopimuksissa olevat asiaa koskevat kirjaukset. Helvene työstää
geneerisen
ehdotuksen
venekerhoille
käytettäväksi
veneiden
talvipaikkasopimuksissa.

7. Kilpailutyöryhmän perustaminen



Todettiin, että purjehduskilpailujen järjestämisen kannalta olisi tärkeää saada
Husukivi ja nk. Neljän viitan karin räjäyttetyksi. .
Päätettiin, että Pata Andersson kokoaa asiaa käsittelevän työryhmän
toimimaan Helveneen yhteydessä sekä esittelee työryhmän
toimintasuunnitelma seuraavassa Helveneen kokouksessa.

8. Venekerhojen ja kaupungin välisten vuokrasopimusten kehittäminen




Todettiin, että Kommodorikokouksen yhteydessä 2.12.2020 pidetyssä
yhteistoimintatilaisuudessa kaupungin edustajien kanssa tehtiin linjaus, jonka
mukaan Helvene laatii uuden ja geneerisen vuokrasopimusluonnoksen, joka
käsitellään yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.
Päätettiin, että perustetaan valmisteluryhmä kokoamaan muutosehdotukset
nykyiseen vuokrasopimusmalliin ja esittää ne kaupungille hyväksyttäviksi.
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9. Kunnallisvaalit 2021
vaalitaistelussa




ja

veneilyä

koskevien

asioiden

mukaan

ottaminen

Todettiin, että Veneilevä Espoo on Espoossa toimivien 18 veneseuran
yhteistyötaho, joilla on yhteensä noin 5000 jäsentä ja joiden kautta sen
toimintaan vaikuttaa noin 15000 veneilijää. Tämä yhteistyötaho on laatinut
alla olevia kysymyksiä Espoon kuntavaaliehdokkaille.
Päätettiin, että puheenjohtaja on yhteydessä YLE:n, MTV:n ja HS:n
vaalikoneiden
vastuuhenkilöihin
veneilyä
koskevien
kysymysten
sisällyttämiseksi em. vaalikoneisiin. Tällaisia kysymyksiä voisivat olla:
- Veneiden talvisäilytys Helsingissä on asuntorakentamisen
myötä tulevaisuudessa uhattuna. Minne helsinkiläisten
veneilijöiden veneet tulisi mielestäsi talveksi sijoittaa?
- Miten tärkeänä näette merellisen Helsingin kehittämisen ja
tulisiko yhdistyksillä olla siinä millainen rooli?

10. Helveneen mahdolliset kysymykset venekerhoille 2021



Todettiin, ettei kokouksessa jo mainittujen asioiden lisäksi tällä hetkellä ole
tällaisia kysymyksiä esitettävinä.
Päätettiin, että Helvene lähettää venekerhoille tarkittavat kysymykset
tilanteen mukaan.

11.Muut asiat


Todettiin, ettei tällaisia asioita ollut.

12.Kokouksen päättäminen


Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Piispanen
Puheenjohtaja

Sakari Valo
Sihteeri
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