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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 7.4.2021

Paikka ja aika: TEAMS-kokous alkaen kello 18.00-

Paikalla:
Matti Piispanen HMVK (pj)
Jan Hörhammer NJK
Antti Tamminen HVK
Markku Heiman PVK
Sakari Valo VRVK
Tomi Henttinen HSK
Markku Heiman PVK
Juha Saaristo M
Jorkka Terkko HTPS
Heikki Kervinen KoPu
Juha Vuorinen SPV

1. HELVENEen puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. HELVENE kokouksen järjestäytyminen
Päätettiin, että puheenjohtaja laatii kokouksesta pöytäkirjan.

3. Kokouksen työjärjestysluonnos oli lähetty aiemmin sähköisestri (liite 1).
Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Helveneen työryhmien kokoonpanot ja työn käynnistäminen
Todettiin, että  Helveneen  edellisessä  kokouksessa  23.2.2021  oli  asiaa  käsitelty. 
Helveneen jäsenille oli ennen kokousta lähetetty tiedustelun tulokset.

Todettiin, että  nyt  valittavat  työryhmät  käynnistävät  itsenäisesti  toimintansa  ja 
järjestäytyvät oheisilla yhteisillä toimenpiteillä.

 Nimeävät keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.
 Sopivat keskenään työn toteuttamisen aikamäärittelyt.
 Toteuttavat työn käytännön toteuttamisen.
 Kierrättävät tarvittaessa syntyneen materiaalin muilla Helveneen jäsenillä (vähintään 

kolme (3) päivää tutustumisaikaa).

4.1. Helveneen ja kaupungin yhteistyöryhmä

Päätavoite:  Saada  aikaan  toimiva  yhteistyötyöryhmä  Helveeneen  ja  kaupungin 
toimalojen  välillä,  jossa  käsitellään  ensisijaisesti  talvisäilytysasiat,  mutta  myös  muita 
esiintulevia  asioita.  Tärkeimmät  osallistuvat  toimialat  ovat:  kulttuuri  ja  vapaa-aika, 
kaupunkiympäristö (kaavoittajat) ja keskushallinto (kanslia) Helveneen lisäksi.

Työryhmän alatavoitteiksi linjattiin:

Alatavoite  A:  Veneiden  talvisäilytyksen  lähiajan  ja  pitkäkantoinen  ratkaisujen 
toteuttaminen niin,  että  talvisäilytyspaikat  turvataan myös tulevaisuudessa.  Työryhmän 



kokoonpano  lähetetään  kulttuurin  ja  vapaa-ajan  toimialan  johdolle  pyynnöin,  että 
kaupunki  asettaa  em.  kokoonpanon  mukaisen  työryhmän  laatimaan  toimeenpano-
ohjelma veneiden talvisäilytysselvityksen ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamiseksi.

Alatavoite B: Päätavoite: Aktiivisesti osallistua Helsingin merellisen strategian linjauksiin 
ja  niiden  toimeenpanoon  yhdessä  kaupungin  kumppaniryhmän  kanssa.  Edellisessä 
kumppaniryhmän kokouksessa linjattiin, että kumppaniryhmän seuraavassa, toukokuussa 
pidettävässä kokouksessa päätetään alatyötyöryhmän asettamisesta. 

Alatavoite  C:  Aktiivisesti  osallistua  kaupungin  uuden  valtuuston  käsiitelemän  ja 
hyväksymän   kaupunkistrategian  valmisteluun.  Tähän  strategiaan  tulee  saaada 
sisällytetyksi  myös  veneilyä  ja  venekerhoja  koskevia  linjauksia.  Työryhmä valmistelee 
asiaa  käsittelevät  tekstit,  jotka  ”kierrätetään”  sen  jälkeen  helsinkiläisillä  venekerhoilla 
kommentteja varten.

Keskustelun jälkeen päätettiin:

 Ei  nimetä erikseen edellä  oleviin  kolmeen alatyöryhmään kuuluvia  henkilöitä,  vaan 
nämä alatyöryhmät muodostuvat tämän Helveneen ja kaupungingin yhteistyöryhmän 
jäsenistä.

 Työryhmän jäseniksi valittiin:

 piispanenmatti@gmail.com      
 jan.horhammer@njk.fi   
 sakari.salonen@outlook.com   
 markku.heiman@pp.inet.fi  
 Pauli Niska Pudas@elisanet.fi  
 juha.vuorinen@paperdreams.fi     

4.2. Hylättyjen romuveneiden työryhmä

Tavoite: Helvene laatii ehdotuksen venepaikka- ja talvipaikka-vuokrasopimuksiin veneen 
omistajan ja venekerhon välille. Venekerhot ottavat sopimuspohjan käyttöön soveltuvin 
osin.

Huomioitava: Sopimuspohja määrittelee työ- ja vastuujaon, vuokrauksen reunehdot ja 
edellytykset. Molemmat osapuolet hyväksyvät tämän ”toistaiseksi jatkuvan sopimuksen”.
(Kysymys  on  venekerhojen  tekemisistä  veneiden  kesä-  ja  talvipaikkasopimusten 
ehdoista,  joilla  voidaan  välttää  se,  että  venekerhojen  alueille  jäisi  hylättyjä  veneitä 
pitkäksikin ajaksi)

Työn kulku: Työryhmä kerää kokoelman nykyisistä sopimuksista (venekerhot, kaupunki) 
ja sen pohjalta laatii ehdotuksen sopimuksen aihepiireistä ja asiasisällöstä (ei juriidisessa 
muodossa) .
Loppuvaiheessa juriidinen taho laatii lopullisen sopimuksen.

Keskustelun jälkeen päätettiin työryhmän kokoonpanoksi:

 pauli.niska-pudas@elisanet.fi     
 jterkko@gmail.com   / Pekka Kuittinen,   htps.satamakapteeni@gmail.com     
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 markku heiman@pp.inet.fi  

4.3. Venekerhojen ja kaupungin välisten vuokrasopimusten kehittäminen

Kaupungin  ja  venekerhojen  vuokrasopimusten  pohja  on  nähty  nykytilanteessa 
tarpeelliseksi  päivittää.  Tavoitteena on  laatia  uusi  geneerinen  ja  päivitetty 
vuokrasopimus.

Nykyinen  sopimus  on  geneerinen.  Toimenpiteet: Käydäänläpi  sopimuksen  sisältö, 
tarkastellaan aihepiirit ja niiden sisältö, tuodaan esille epäkohtia ja ehdotetaan muutoksia 
sopimukseen  ja  sen  sisältöön.  Ensi  vaiheessa  ei-juuriidinen  lähestyminen. 
Loppuvaiheessa asiantuntia saa muokata sisällön juriidiseen muotoon.

Osa-alueita,  jotka  ainakin  tulisi  tarkastaa  ovat  mm.  sopimuksien  pituudet, 
vuokraus/alivuokraus ja vastuu asiat.

Keskustelun jälkeen päätettiin työryhmän kokoonpanoksi:

 tomi@henttinen.fi   
 anneqvintus@gmail.com   
 antti.tamminen@saunalahi.fi     
 pauli.niska-pudas@elisanet.fi   
 juha.p.saaristo@gmail.com   
 sakari.valo@lemmikki.com   
 juha.vuorinen@paperdreams.fi   

4.4. Ahti nettiratkaisu, jolla tiedotetaan kaupungin palveluista

Ahti hanke: Hankeen kehitys on pahasti jäänyt hoitamatta/kesken.
Toimenpiteet: Kaivaa esille, millä tavalla Ahti hanke voisi auttaa seuraavia ryhmiä:
- Venekerhot, kuinka ja venekerhoille opastus liittyä
- Vierailevat veneet, kuinka Ahti tietoisuutta voidaan edistää.
Mitä kehitystä on suunniteltu ja voiko siihen saada venekerhotarpeita lisättyä?

Keskustelun jälkeen päätettiin työryhmän kokoonpanoksi:

 pauli.niska-pudas@elisanet.fi   
 Heikki.Kervinen,  satama@kopu.fi 
 sakari   valo@lemmikki.com     
 tomi@henttinen.fi  

4.5. Kilpailutyöryhmä

Tavoite: Purjehduskilpailujen edellytysten parantaminen Helsingin alueella.
Ensimmäisiä kehityskohteita ovat mm. Husukiven ja nk. Neljän viitan karin ruoppaukset, 
joilla saavutetaan paremmat kilparatamahdollisuudet.

Keskustelun jälkeen päätettiin työryhmän kokoonpanoksi:

 pata_andersson@hotmail.com      
 ted.grondahl@elisanet.fi  
 benmellin@outlook.com  
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 jan.hörhammer@njk.fi  

5. Muut asiat

5.1. Korona-ajan huomioon ottaminen veneiden talvisäiytyksessä

Todettiin, että  vuonna  2020  oli  Helsingin  kaupunki  tehnyt  veneiden  siirtoaikataulua 
koskevan erillisratkaisun. 
Vuoden  2021  on  Helvene  jo  esitettänyt  kaupungille  vastaavien  linjausten  tekemistä. 
Kaupungin vastaus esitykseen ei ole vielä tiedossa.

5.2. Ympäristöministeriöltä on tullut tiedustelu venekerhojen jätteiden järjestelyistä 
liittyen EU-direktiiviin (ei vielä implementoitu).

Päätettiin, että asiaa seurataan ja pyritään venekerhojen yhteiseen kannanoton 
esittämiseen.

5.3. Malmin lentokenmttäalueen hyödyntäminen veneiden talvisäilytysalueena

Todettiin, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on antanut on kaupungin sisäisenä 
lausuntona esittänyt, että lentokentän pohjoisosaan rakennettaisiin veneiden talvipaikka-
alue. Helvene seuraa tilannetta.

6. Kokous päättyi  klo 19.50 .

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Piispanen

Puheenjohtaja
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