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HELVENEEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
(10.11.2021 ja sen jälkeen) JA 2022

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

A. Kokoukset:

Helvene toimikunta:
1. 30.11.2021
2. 24.1.2022
3. 7.3.2022
4. 28.3.2022
5. 26.5.2022
6. 5.10.2022

Kommodorikokoukset:
1. 10.11.2021, NJK Koivusaari
2. 9.11.2022, HSK Lauttasaari

Heleveneen ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
vuosittaiset yhteistoimintatilaisuudet :

1. 26.5.21022
2. 9.11.2022

Merellinen kumppaniryhmä:

Helveneen edustajat ovat osallistuneet yhteensä kolmeen (3) merellisen 
kumppaniryhmän kokoukseen.

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

Helveneen edustajat ovat osallistuneet yhteensä viiteen (5) kulttuuri ja 
vapaa-ajan toimialan virkamiesten kokouksiin ja tapaamisiin ja sen lisäksi 
lähes kuukausittaisiin tapaamisiin.

Käsiteltyjä asiakokonaisuuksia ovat olleet mm. seuraavat:

 Venekerhojen vuokrasopimusten tarkistustarpeet. 
 Hernesaaren laiturialueen vuokraaminen traileri-veneille,  

26.5.2021 (Helsingin Satama Oy) ja useita asian käsittelyjä 
kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan virkamiesten kanssa.

 Länsisataman aluetta ja satamatunnelin YVA-suunnittelu.
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 Porvoon Tolkkisen veneiden talvisäilytysalueprojekti, useat 
keskustelut kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ja myös suoraan 
Porvoon virkamiesten kanssa.

 Helsingin veneiden talvipaikkojen tilannekatsaus ja suunnitteilla 
olevat uudet alueet.

 Osallistuminen Verkkosaaren veneiden talvipaikan 
kaavasuunnitteluun, Kruunuvuoren sillan rakennushankkeeseen ja 
Vartiosaaren virkistysalueen kehittämissuunnitteluun.

 Nopeusrajoitukset kaupungin vesialueilla.
 Kaupungin taloudelliset näkymät venekerhojen ja veneilyn 

kehittämisessä.
 Verottajan tulkinnat venekerhojen verotusjärjestelyissä.
 Kaavassa määritetyn Skatanniementien talvipaikka-alueen 

suunnittelun keskeyttäminen.
 Kilpapurjehduksen edellytysten parantaminen (Neljänviitan kari ja 

Husunkiven räjäyttäminen/ruoppaaminen).
 Helsingin kaupunkistrategian venekerhoja ja veneilyä koskevat 

linjaukset.

B. Muu yhteistoiminta

  Helveneen toiminnan informoiminen SPV:lle  ja Espoon 
venekerhoille.

 Artikkelit ja ohjelmat julkaisuissa kuten Venelehti, Kippari, 
Huvudstadsbladet, Helsinki-lehti ja YLE.

 Vartiosaaren osayleiskaavan suunnittelu kaava-arkkitehdin kanssa.
 Helsingin kaupunkiympäristötoimialan Kaijansinkko ja 

Reinikainen (27.10.2022).
 Toimialajohtaja Ville Lehmuskoski (tammikuu 2023).
 Apulaispormestari Paavo Arhinmäki (10.11.2022).

C. Helvene työryhmämäärittelyt 2021

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 (kaavottajat) ja keskushallinto 
(kanslia) Helveneen lisäksi.

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

Yhteistyöryhmän kokoonpano:
     Matti Piispanen
     Jan Hörhammer
     Anne Qvintus 
     Sakari Salonen
     Markku Heiman

2. Toimenpiteet hylättyjen romuveneiden osalta

 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 juridinen taho laatii lopullisen sopimuksen.

Romuvenetyöryhmän kokoonpano:

 Jarkko Terkko/ Pekka Kuittinen  
 Pauli Niska-Pudas 

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.

mailto:Jarkko%20Terkko
mailto:pauli.niska-pudas@elisanet.fi
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 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-
juridinen lähestyminen. Loppuvaiheessa asiantuntia saa muokata sisällön 
juridiseen muotoon.

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

Vuokrasopimus työryhmän kokoonpano:

 Tomi Henttinen
 Anne Qvintus 
 Antti Tamminen   
 Pauli Niska-Pudas 
 Juha Saaristo 
 Sakari Valo
 Juha Vuorinen 

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.

Ahti-työryhmän kokoonpano:
 Pauli Niska-pudas 

 Heikki Kervinen

5.Kilpailutyöryhmä

 Tavoite: Purjehduskilpailujen edellytysten parantaminen Helsingin alueella.
 Ensimmäisiä kehityskohteita ovat mm. Husukiven ja nk. Neljän viitan karin 

ruoppaukset, joilla saavutetaan paremmat kilparatamahdollisuudet.

Kilpailutyöryhmän kokoonpano:

 Pata Andersson
 Ted Gröndahl
 Ben Melin
 Jan Hörhammer 

D. Lausunnot (vast):
   

1. Helveneen lausunto Vartiosaaren osayleiskaavasta (Hankenumero 6684_4)

2. Tiedustelu Vuosaaren Skatanniementien veneiden talvipaikkakäyttöön 
kaavoitetun alueen suunnittelun keskeyttämisestä, 28.3.2022

mailto:ted.grondahl@elisanet.fi
mailto:jan.horhammer@njk.fi
mailto:benmellin@outlook.com
mailto:pauli.niska-pudas@elisanet.fi
mailto:juha.vuorinen@paperdreams.fi
mailto:sakari.valo@lemmikki.com
mailto:juha.p.saaristo@gmail.com
mailto:pauli.niska-pudas@elisanet.fi
mailto:antti.tamminen@saunalahi.fi
mailto:anneqvintus@gmail.com
mailto:tomi@henttinen.fi
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E. Helvene talous:

Kommodorikokous 2021 oli hyväksynyt, että Helvene hakee vapaaehtoisen tuen 
Helsinkiläisiltä venekerhoilta, jotta nettisivustoa ja tiedotustoimintaa voidaan 
jatkaa. Pyyntö oli 50 € per venekerho. Tammikuun 2022 lopulla Helvene kääntyi 
venekerhojen puoleen ja pyysi tätä tukea. 

Yhteensä 36 kerho antoi tukea yhteensä 1 800 €, Helvene kiittää.

Tilille tuli joitakin virhemaksuja (sis SPV maksuja) jotka allaolevasta on poistettu

Marraskuun lopulla 2022 Helveneen tilillä on noin 1 609.62 €, joka tulee 
riittämään 3 seuraavan vuoden tiedotuskuluihin

Alkusaldo Panot Otot Nettomuutos              Saldo
108.70 1800.00 -299.08 1500.92      1609.62

Helsingissä 29.10.2022

Matti Piispanen Jan Hörhammer


