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Kokousmuistio Helveneen kokouksesta 18.10.2021

Paikka ja aika: TEAS-yhteydellä pidetty kokous 18.10.2021 klo 18.00-.

Kokouksessa olivat läsnä:

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

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. Kommodorikokouksen  sekä  Helveneen  ja  Helsingin  kaupungin  kulttuurin  ja 
vapaa-ajantoimialan perinteisen yhteistoimintakokouksen ajankohdat.

 Päätettiin,  että  kokous  järjestetään  15.  –  18.11.2021  välisenä 
ajankohtana,  joka sopii  HSK:n kerhorakennuksen varaustilanteeseen tai 
jonkin  muun  venekerhon  kokoustilavarauksiin  sekä  kokoukseen 
kutsuttavien esitelmöitsijöiden kalenteriin.

 Päätettiin,  että  kokouksen  yhteydessä  järjestetään  myös  Helveneen  ja 
Helsingin  kaupungin  kulttuurin  ja  vapaa-ajan  toimialan  perinteinen 
yhteistoimintatilaisuus.

5. Helsingin kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon informoiminen venekerhoja ja 
veneilyä koskevista asioista.

 Todettiin  , että kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan uusi apulaispormestari on 
Paavo Arhinmäki.

 Päätettiin, että Helvene pyrkii saamaan tapaamisajan apulaispormestari 
Paavo Arhinmäelle. Lisäksi päätettiin, että Helvene on yhteydessä em. 
toimialan toimialajohtajaan Tommi Laitioon ja pyrkii saamaan hänet em. 
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kommodorikokoukseen esittelemään kaupungin veneilyä koskevia 
strategisia linjauksia.

6. Helsinkiläisten venekerhojen vuokrasopimusten päivitysprosessi. 
 Todettiin  , että Helvene on asettanut asiaa selvittäneen työryhmän keväällä 

2021, työryhmä 4.3. Nähtiin ongelmallisena mm. vuokrasopimuksen 
määräaika. Nykytilanne on sellainen, että sopimuksen pituus ja ajankohta 
sen loppupuolella, esim. sopimusta vielä jäljellä 1-2 vuotta, estävät 
voimakkaasti venekerhoja saamasta rahoitusta hankkeilleen 
rahoituslaitoksista.

 Kuultiin em. työryhmän alustavat kommentit selvitystyöstään.
 Päätettiin, että työryhmän selvitystyötä käsitellään uudelleen seuraavassa 

Helveneen kokouksessa. 

7. SMK:n  esille  nostama  kysymys  vuokrasopimuksen  ehdon  (vuokrasopimuksen 
siirtomahdollisuus) yhteys verottajan menettelyyn.

 Todettiin  , että Helvene on saanut SMK:lta tiedon verohallinnon tulkinnasta 
venekerhon verotukseen. Esillä oli, että yksi peruste verottajan tulkinnalle 
olisi venekerhojen ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen sisältyvä 
jälleenvuokrausehto.

 Päätettiin, että asiaa vielä selvitetään ja asiaan palataan seuraavassa 
Helveneen kokouksessa.

8. Hernesaaren laiturialueen vuokraamisen jatkovalmistelun nykytilanne. 
 Todettiin  , että sataman asiaa käsittelevä virkamies on eläköitynyt ja uutta 

ei ole vielä ”briefattu” asiaan.
 Päätettiin, että Helvene on yhteydessä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan 

Fröseniin ja pyytää tätä sopimaan tapaamisajan.

9. Porvoon Tolkkisen veneiden talvisäilytysalueprojektin nykyvaihe.
 Todettiin  , että projekti edellyttää tietyn prosessin läpikäymisen. Helsinki on 

tehnyt Porvoolle oman kaavaesityksensä alueelle ja asia on parhaillaan 
ratkaistavana.

 Päätettiin, että Helvene seuraa asian edistymistä kokouksissaan.

10. Muiden Helsingin aiemmin ”tapetilla” olleiden veneiden 
talvisäilytysalueprojektien nykytilanne?

 Kuultiin lyhyt tilannekatsaus .
 Päätettiin, että asia otetaan esille Helveneen ja Helsingin kaupungin 

kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan yhteistoimintatilaisuudessa.

11. Helsingin kaupunkistrategia.
 Todettiin,   että Helvene on antanut pyydettynä lausuntonaan strategian 

laatijoille tekstiehdotuksensa. 
 Todettiin  , ettei strategiaan sisälly yksilöidysti veneilyä koskevaa tekstiä.
 Asia merkittiin tässä vaiheessa kuulluksi.
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12.Muut asiat
 Todettiin,   että Helveneen järjestämissä helsinkiläisten venekerhojen 

kommodorikokouksissa on pari kertaa ollut kuultavana esitys 
vapaaehtoisesta meripelastuksesta.

 Päätettiin, että pyydetään kokoukseen em. asiasta lyhyt esitys.
 Muita tällaisia asioita ollut.

13.Kokouksen päättäminen
 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Kokousmuistion vakuudeksi:

Matti Piispanen
Puheenjohtaja  


