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Pöytäkirja Helveneen kommodorikokouksesta 10.11.2021

Paikka: NJK:n Koivusaaren kerhorakennus

Aika: 10.11.2021 klo 18.00-20.30

Tilaisuuden avasi NJK:n kommodori Mats Welin. Hän toivotti tervetulleeksi kokoustamaan 
NJK:n tiloihin.

1. Kokouksen avaus

· Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen avasi kokouksen klo 17.05.
· Kokouksessa oli läsnä helsinkiläisten venekerhojen kommodoreja ja -edustajia yh-

teensä 35 henkilöä. Osallistujalista Liite1.

2. Kokouksen järjestäytyminen
· Kokouksen  puheenjohtajana  toimii  Helveneen  toimintasäännön  mukaan 

Helveneen puheenjohtaja.
· Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauli Niska-Pudas.
· Pöytäkirjan  tarkastajiksi  ja  ääntenlaskijoiksi  valittiin  Jan  Hörhammer  ja 

Juha Vuorinen.

3. Kokouksen työjärjestys
· Kommodorikokouskutsun mukana oli lähetetty työjärjestysluonnos (liite 2).
· Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin.

4.  Helsingin kaupungin veneilyn strategiset  linjaukset esitteli  kulttuuri-  ja vapaa-
ajan toimialajohtaja Tommi Laitio 17.05-17.55

· Esitys löytyy Helveneen nettisivuilta.
· Vuonna  2022  investoinnit  liikunta-  merellisiin  alueisiin  tulevat  olemaan 

€17,5M. 
· Kaupunki on perustanut uuden merellisen johtoryhmän, joka pitää tiivistä ja 

säännöllistä  yhteyttä Helveneeseen.. 
· Helsinki on Talls Ships Race järjestäjäkaupunki vuonna 2024.
· Telakointipaikat  vähenevät  tai  loppuvat  ainakin  Verkkosaaresta, 

Koivusaaresta ja Merihaasta.
· Helvene korosti yli 1.200 veneen telakointipaikan puutteen vuodesta 2023 

lähtien.
· Päätös:  Helsinkiä  pyydetään  pikaisesti  etsimään  korvaavia 

telakointipaikkoja  köliveneille.   Nyt  tarvitaan telakointisuunnitelma ja sen 
toteutus.

5. Suomen   Meripelastusseuran  toiminnanjohtaja  Jari  Nordström  esitteli  2020 
tilastoja ja toimintaa 17.55-18.20

· Esitys löytyy Helveneen nettisivuilta.
· Suurin  osa  kaikista  meripelastustehtävistä  tehdään  Suomenlahdella 

Helsingin edustalla.
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· Helsingin  Meripelastusyhdistyksen  kunniajäsen  Reijo  Rautauoma  esitti 

vahvan  pyynnön  helsinkiläisille  venekerhoille.  Meripelastusyhdistyksen 
hallitukseen  tarvitaan  yksi  tai  kaksi  veneseurojen  edustajaa.  Nyt 
hallituksessa  ei  ole  yhtään  veneilijää,  vaikka  veneilijät  ovat 
Meripelastusyhdistyksen asiakkaita.

6. Kruunusiltojen  rakennusaikaiset  väylämuutokset  esitteli  projektipäällikkö  Jari 
Humaljoki 18.25-19.40

· Uusi rakennusaikainen tilapäinen väyläkartta löytyy Helveneen nettisivuilta. 
· Verkkosaaresta, Vanhan kaupungin lahdelta ja Hopeasalmesta uusi väylä 

kulkee Korkeasaaren silla ali, jonka alikulkukorkeus on 4,7m. 
· Suullisesti sillan urakoitsija ja kaupunki lupasivat korvata niiden veneiden 

siirtokulut  pois  talvitelakka-alueilta  keväällä  2022,  jotka  eivät  pääse 
Korkeasaaren sillan ali.

· Kruunuvuoren sillan rakennusaikainen alikulkukorkeus on 15m, mutta tulee 
harkita  voitaisiinko  se  nostaa  nostettu  18  metriin.   Se  voi  olla  myös 
korkeampi. Tarvitaan vielä lisätietoa ja perustelua korkeuden nostamiseksi. 
Rakentamisen korkeusrajoitusaika alkaa heinä- elokuussa v. 2023 jatkuen 
v. 2025 saakka.

· Kaupunki  lupasi  järjestää  venepaikat  niille  veneille,  jotka  eivät  pääse 
18m:n alikulkukorkeudella oleva työsillan ali. Näillä veneillä on etuoikeus 
saada sillan rakennusajaksi väliaikainen kaupungin suoravuokrauspaikka 
jostain kaupungin satamasta.

· Sillan rakentamisen jälkeen suunniteltu veneväylän leveys on vain 30m ja 
alikulkukorkeus on 20 m. Yhteisesti ilmoitettiin väylän olevan liian kapea 
vilkkaasti  liikennöidyllä  Kruunuvuoren  selällä.  Kysymys  on  sillan  alla 
olevan väylän syvyydestä ja väylän ruoppaamisesta leveämmäksi.

· Sillan rakentamisesta ja rakennusaikaisista rajoituksista yms. on levitetty 
somen kautta (Facebook ryhmä) liian paljon dis-informaatiota.

· Päätös:  Kruunusillan  vaikutusalueen  venekerhot  kokoontuvat  ja 
perustavat ryhmän, jota kautta sillan rakentamiseen liittyvä  ajantasainen 
rakennusaikainen  informaatio  välitetään  venekerhojen,  kaupungin  ja 
rakentajan välillä. Rakentajan yhteyshenkilönä toimii Jari Humaljoki.

7. Helveneen sääntömääräinen kommodorikokous 19.40-20.05

· Matti  Piispanen  esitteli  Helveneen  2020-2021  toimintakertomuksen, 
toimikunnat ja niiden tehtävät (liite 3)

· Päätös: Hyväksyttiin

· Matti Piispanen esitteli 2022 toiminnan tavoitteet ja linjaukset (liite 4)
· Päätös: Hyväksyttiin

· Helveneen Henkilövalinnat toimintavuodeksi 2022
o Puheenjohtajaksi valittiin Matti Piispanen
o Toimikuntaan valittiin:

▪ Matti Piispanen, puheenjohtaja
▪ Jan Hörhammer, varapuheenjohtaja
▪ Markku Heiman, PVK
▪ Tomi Henttinen, HSK
▪ Heikki Kervinen, KoPu
▪ RTM ilmoittaa tulevan kommodorin
▪ Erkka Ruohoniemi, Merenkävijät
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▪ Sakari Salonen, SMK
▪ Antti Tamminen, HVK
▪ Jorkka Terkko, HTPS
▪ Sakari Valo, VRVK
▪ Juha Vuorinen, SPV
▪ Tapani Koskela, HSS
▪ Pauli Niska-Pudas, YVK

· Asiantuntijatyöryhmät.
· Päätös:  Helvene nimeää tarvittaessa toimintavuoden 2022 aikana sekä 

Helveneen  sisältä  että  pyytää  ulkopuoliset  käytettävissä  olevat  parhaat 
asiantuntijat kulloinkin perustettaviin työryhmiin.

· Helveneen  rahoitus.  Yhdistysavaimen  ja  Helveneen  nettitoimintojen 
toiminnon jatkamiseen tarvitaan helsinkiläisten venekerhojen taloudellista 
apua.  Helveneen  toiminnan  tukemiseksi  seuraaviksi  kahdeksi  kolmeksi 
vuodeksi  pyydetään  kerhoilta  vapaaehtoista  rahoitusta  €50,-/seura. 
Laskutus tehdään SPV:n kautta. 

· Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8. Helveneen ja kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-ajan yhteiskokous 20.05-20.25

· Esitys löytyy Helveneen nettisivuilta. 

· Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Löfberg 
esitteli kaupungin merellisen toiminnan budjetin ja toiminnan painopisteet 
vuodelle 2022.

· Tolkkisen telakointialueen kehittämisen on budjetoidu €2,7M vuosille 
2023-2024. Alueen kaavamuutosprosessi on parhaillaan käynnissä Por-
voossa. Tavoitteena on saada telakointipaikat 1300 veneelle.

· Malmin kentälle on budjetoitu vuosille 2022-2023 €0,85M telakointialueen 
kehittämiseen. Tavoitteena saada telakointipaikat 325 pienille trailer 
veneille.

· Helsingin kaupungilta on mahdollista saada taloudellista tukea (lainaa) li-
ikunnan edistämistarkoitukseen, esim. laitureiden hankintaan max. 40% 
kustannuksista. Kerhorakennuksen hankintaan ei tukea myönnetä.

9. Kokouksen päättäminen
· Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Helsingissä 11.11.2021

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Piispanen Pauli Niska-Pudas
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Puheenjohtaja  Sihteeri

Pöytäkirja tarkastajat:

Jan Hörhammer Juha Vuorinen

Liitteet: Liite 1: Osallistujalista

Liite 2: Työjärjestysluonnos

Liite 3 Helvene 2020-2021 toimintakertomus

Liite 4: Helvene 2022 toiminnan tavoitteet ja linjaukset


