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HELVENEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 JA 2021

HUOM: Helveneen nettisivuilla olevasta informaatiosta käy ilmi kussakin asiakohdassa 
käsiteltyjen asiakokonaisuuksien sisältöä muistion tai pöytäkirjan muodossa.

A. Kokoukset:

Helvene toimikunta:
1. 18.1.2020, Piispanen
2. 4.12.2020, TEAMS-yhteydellä
3. 23.2.2021, TEAMS-yhteydellä
4. 7.4.2021, TEAMS-yhteydellä
5. 10.5.2021, TEAMS-yhteydellä
6. 18.10.2021, Piispanen/TEAMS-yhteydellä

Kommodorikokoukset:
1. 2.12.2020, TEAMS-yhteydellä
2. 10.11.2021, NJK Koivusaari

Heleveneen ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosittaiset 
yhteistoimintatilaisuudet :
8.4.2020
2.12.2020
10.11.2021

Merellinen kumppaniryhmä:

Helveneen edustajat ovat osallistuneet yhteensä viiteen (5) 
kumppaniryhmän kokoukseen.

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimiala/Merellinen kumppaniryhmä ja 
Helsingin satama:

Helveneen edustajat ovat osallistuneet yhteensä kymmeneen (10) 
kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan virkamiesten kokouksiin ja 
tapaamisiin.

Käsiteltyjä asiakokonaisuuksia ovat olleet mm. seuraavat:

 Convid-19 vaikutukset.
 Venekerhojen vuokrasopimusten päivitysprosessi. 
 Venekerhojen mahdollisuudet saada kaupungin lainaa.
 Hernesaaren laiturialueen vuokraamisen traileri-veneille, yhteiskokoukset 

5.10.2020 ja 26.5.2021.
 Porvoon Tolkkisen veneiden talvisäilytysalueprojekti, ml. tutustumiskäynti alueella.
 Helsingin aiemmin ”tapetilla” olleiden veneiden talvisäilytysalueprojektit.
 Jätettyjen romuveneiden käsittely.
 Venekerhojen mahdollisuudet hankkia omistukseensa satamaansa laitureita.
 Kaupungin taloudelliset näkymät venekerhojen ja veneilyn kehittämisessä.
 Verottajan tulkinnat venekerhojen verotusjärjestelyissä.
 Kilpapurjehduksen edellytysten parantaminen (Neljänviitan kari ja Husunkiven 

räjäyttäminen/ruoppaaminen).
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 Osallistuminen Tarkastuslautakunnan mietinnön ja Helsingin kaupunkistrategian 
laadintatyöhön.

 Osallistuminen Merellisen kumppaniryhmän toimintaan  (viisi (5) kokousta). 
 Kruunusiltojen rakennustyön aikaiset väylämuutokset ja tilapäisväylät.

B. Lausunnot (vast):

1. Helveneen kyselyyn saatu vastaus saada pitää venettä 15.9.2020 asti 
ilman erillistä korvausta, edellyttäen, että talvisäilytyskauden 2019–2020 
maksu on suoritettu. Myöskään veneseuroille vuokratuista 
talvisäilytysalueista kaupunki ei peri erillistä korvausta jatketun 
vesillelaskuajan ajalta, 23.4.2020. Vastaava kysely oli suoritettu myös 
vuonna 2021.

2. Vastaus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 17.4.2020 lähettämiin 
venekerhojen toimintaa ja veneilyä koskeviin kirjallisiin kysymyksiin, 
6.5.2020.

3. Helveneen pyynnöstä saatu ohjeistus hakemusten tekemiseksi 
maanvuokrasta vapautumiseksi koronatilanteen johdosta, 21.4.2020.

4. Helveneen vastaus liikenne- ja viestintäministeriön venesatamia 
koskevaan tietopyyntöön ympäristövalvontaviranomaisille uudistetun 
alusjätedirektiivin täytäntöönpanosta, 15.5.2020.

5. Helveneen vastaukset Tarkastuslautakunnan lähettämiin kysymyksiin, 
16.10.2020. 

 
6. Helveneen vastaukset Tarkastuslautakunnan lähettämiin 

jatkokysymyksiin, 19.11.2020.

7. Helveneen kokoama yhteenveto venekerhojen antamista vastauksista 
veneiden talvipaikkaongelman ratkaisemisessa, 2.12.2020.

8. Helveneen laatima muistio Helsingin kaupunkistrategian laatijoille, 
31.5.2021.

C. Helvene talous:

Alkusaldo Panot Otot Nettomuutos Saldo
466,84 0,00     -358,14      -358,14 108,70

Helsingissä 2.11.2021

Matti Piispanen Jan Hörhammer


