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Kokousmuistio Helveneen kokouksesta 2.11.2021

Paikka ja aika: TEAS-yhteydellä pidetty kokous 2.11.2021 klo 18.00-.

Kokouksessa olivat läsnä:
Matti Piispanen
Jan Hörhammer
Markku Heiman
Antti Tamminen
Sakari Valo
Tomi Henttinen
Markku Heiman
Juha Saaristo
Sakari Salonen
Jorkka Terkko
Heikki Kervinen
Tapani Koskela

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

1. Kokouksen avaus
 Helveneen puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 Päätettiin, että puheenjohtaja: Matti Piispanen laatii kokousmuistion.
3. Kokouksen työjärjestys
 Todettiin, että kokouskutsun mukana oli lähetetty työjärjestysluonnos.
 Päätettiin hyväksyä kokouskutsu.
4. Kommodorikokouksessa 10.11.2021 esiteltävät Helveneen toimintakatsaus ja
toimintasuunnitelma





Todettiin, että Helveneen järjestämä helsinkiläisten venekerhojen
kommodorikokous järjestetään keskiviikkona 10.11.2021 klo 17 NJK:n
kerhorakennuksessa, os. NJK:n Koivusaaren kerhorakennuksessa, os.
Vaskisalmenkuja 9, 00200 Helsinki. Kokoukseen ovat kutsutut kulttuuri ja
vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio, ulkoilupalvelupäällikkö Stefan
Fröberg, Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jori Nordströmin ja
Helsingin meripelastusyhdistyksen kunniajäsen Reijo Rautauoma.
Todettiin, että Helveneen toimintakertomus- ja
toimintasuunnitelmaluonnokset Helveneen toimintakertomuksesta ja
toimintasuunnitelma olivat lähetetyt aiemmin jäsenille sähköpostitse.
Päätettiin seuraavasta tarkistuksesta toimintakertomukseen:
-Lisättiin Kruunusiltojen rakennustyön aikaiset väylämuutokset ja
tilapäisväylät.
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Päätettiin seuraava muutos toimintasuunnitelmaan:
-Lisättiin Nopeus- ja aallokontekorajoitukset Helsingin alueella.



Päätettiin, että molemmat asiakirjat lähetetään ennen kommodorikokousta
kutsutuille sähköpostitse.

5. Kommodorikokouksen jälkeen pidettävässä Helveneen ja kulttuuri ja vapaa-ajan
toimialan yhteistilaisuudessa käsiteltävät Helveneen pyytämät asiat



Todettiin, että kulttuuri ja
esittelemään seuraavat asiat:

vapaa-ajan

toimiala

on

valmistautunut

-Kokouksen puheenjohtajana toimii ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg
-Helsingin kaupungin vuoden 2022 ja myöhemmät merelliset investoinnit.
-Veneiden talvisäilytys. Mitkä ovat tulevien vuosien näkymät.
-Venekerhojen vuokrasopimuksien kehittäminen ja käsittely kaupungissa.
-Kruunusillat Allianssilta Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle tullut
ilmoituskirje koskien Kruunusiltojen rakennustyön aikaisista
väylämuutoksista ja tilapäisväylien järjestämisestä.
-Verottajan esittämä tulkinta yleishyödyllisen yhteisön veronhuojennuksesta
(SMK-case)
-Muut esille otettavat asiat.

 Todettiin, että edellä luetellut asiakokonaisuudet kattavat asiat, jotka ovat
Helveelle tärkeät käsiteltävät asiat.
6. Kruunusillat Allianssilta kulttuuri ja vapaa-ajan toimialalle kirjaamon kautta tulleet
ilmoituskirje ja sen liitteenä oleva karttapohja

 Todettiin, että edellä mainitut asiakirjat oli lähetetty jäsenille ennen
kokousta sähköpostitse.
 Päätettiin,
että
asia
otetaan
käsiteltäväksi
10.11.2021
kommodorikokouksessa ja hankkeen projektijohtaja Jari Humaljoki
esittelee kokouksessa asian.
7. Helveneen keväällä asettamien työryhmien työn nykytilanne

 Kunkin työryhmän vetäjä esitteli asian. Jotta koko Helvene olisi tietoinen
työryhmien toiminnasta kokouskutsussa on pyydetty, että työryhmä tekee
yhden sivun mittaisen muistion asiasta jaettavaksi Helvene toimikunnan
jäsenille.
 Todettiin, että työryhmän 4.1. laatima sivun muistio on lähetetty
sähköpostitse jäsenille.
 Kuultiin työryhmien puheenjohtajien katsaukset työryhmiensä työskentelyn
nykyvaiheesta.
 Päätettiin, että kukin työryhmä lähettää puheenjohtajalle pyydetyn yhden
sivun mittaisen koonnoksen työskentelystään.
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8. SMK:n verottajacasen jatkokäsittely



Todettiin, että sähköpostitse oli lähetetty jäsenille verottajan 24.9.2021
päivätty kuulemiskirje SMK:lle. Sähköpostitse on myös lähetetty lyhyt
muistio asiasta.
Todettiin, että asia edellyttää vielä perusteiden selvittämistä.
Päätettiin, että asian jatkoselvittelyn jälkeen asia saatetaan Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:n tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.
Tapaamiseen liiton kanssa osallistuvat Matti Piispanen ja Tomi
Henttinen.




9. Helsinkiläisten veneiden talvipaikkakysymyksen nykytilanne ja erilaiset
ratkaisuvaihtoehdot



Todettiin, että kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala esittelee
kommodorikokouksessa asian nykytilanteen.

10. Mahdolliset muut asiat.



Todettiin, ettei tällaisia asioita ollut.

11.Kokouksen päättäminen
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Kokousmuistion vakuudeksi:

Matti Piispanen
Puheenjohtaja

