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HELVENE
Helsinki 30.10.2017
HELVENEEN KOKOUS 30.10.2017 klo 18.00Matti Piispasen asunto
TYÖJÄRJESTYSLUONNOS
1. Avaus
2. Kokouksen sihteerin valitseminen


Sihteerin valinta: Valittiin sihteeriksi Mikko Jalas

3. Työjärjestyksen hyväksyminen



Työjärjestysluonnos on jaettu pöydille.
Työjärjestyksen hyväksyminen.

4. Petri Leppälän kuuleminen





Matti Piispanen selosti edellisen talvisäilytystyöryhmän toimintaa suhteessa
virkamieskuntaan ja kaupungin poliittiseen päätöksentekoon. Tuolloin
työryhmän näkökulmat saatiin liikuntalautakunnan tietoon. Lautakunta
hyväksyi sille toimitetun selvitysraportin.
Nyt on tarkoitus jatkaa mahdollisimman läpinäkyvää osallistumista
veneilyasioiden valmistelussa. Ensimmäisenä askeleena Helveneen
edustajat ovat tavanneet jo keväällä Stefan Fröbergiä.
Petri Leppälä on töissä kaupunkiympäristötoimialalla. Hallinnon uudistuksen
yhteydessä saatiin merellisten kehittämisen koordinaattori Meri Louekari
(ML). ML:n tehtävänä on miettiä pormestarin strategian toteuttamista.
Prosessissa
on
kuultu
ranta-alueiden
hallinnoijia.
Veneiden
talvisäilytysraportin mukaan 60 talvipaikkaa/100 venettä kohden on mitoitus,
joka pitäisi saada ranta-alueiden suunnittelun perustaksi.



Kuullaan veneiden talvisäilytykseen liittyvistä kaavoituksellisista hankkeista.
o Petrillä ollut hyvä kuva asiasta. ML ei ole ottanut talvisäilytystä esille.
Asemakaavapäällikkö Marja Piimies on tukenut sitä, että talvisäilytys
on osa merellistä kehittämistä. Kopio aiemmasta raportista on
toimitettu mm. Piimiehelle.
o Seuraavana toimenpiteenä voisi olla saattaa raportti puistoalueiden
käytöstä vastaavalle kaupungin virkamiestaholle.
o Veneilyyn liittyviä uusia kaavoja: Merisatama ei lisää talvisäilytystä;
Pajalahden kaava turvaa nykyisen talvisäilytystoiminnan.



Piispanen: Helveneen pitäisi pyrkiä turvaamaan olemassa olevat
talvisäilytyspaikat. Nykyisin uusia laituripaikkoja kaavoitettaessa ei kaavoiteta
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talvisäilytysalueita. Tämä tarve oli huomioitu jo edeltävässä Helveneen
raportissa.
Piispanen: Helveneen pitäisi Fröbergin kautta pyrkiä järjestämään
tapaaminen pormestari Jan Vapaavuoren kanssa. Tässä pyydettäisiin
Vapaavuorta asettamaan seurantaryhmä, johon Helsingin kaupungin
hallintoelimet voivat asettaa edustajan. Talvisäilytysraportin
kahdeksankohtainen lista on hyvä toimintaohjelma, josta ei kannata päästää
irti.
Toinen vaihtoehto on apulaiskaupunginjohtaja Nazima Razmyar. Myös
Sinnemäki pitäisi saada mukaan. Piispanen kannattaa sitä, että yritetään
saada asia liikkeelle Pajusen kanssa. Leppälä kannattaa sitä, että ensi
kontakti olisi N.R.
Päädyttiin siihen, että ensikontakti olisi Fröberg. Tapaamisen agenda
voisi pitää sisällään selvitysraportin seurannan ja kysymyksen siitä,
miten jatketaan.
Toinen tavattava voisi olla Ulla Kuitunen, joka ohjaa Louekarin työtä.
Seuraava porras tästä ylöspäin on Piimies.



Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikasektori on se, jossa on merellinen
kehittäminen. Toisaalta Rakennusvirasto vastaa kaikista vähänkin isommista
satamien korjaustoimista.



Mm. Helsingin tulevan valtuustokauden strategiassa/pormestarin
strategiassa on merellisen Helsingin kehittäminen. Valtuusto päättää
strategian virallistamisesta todennäköisesti alkuvuonna 2018.
Kanslian elinkeino-osastolla Ulla Tapaninen vastaa merellisen strategian
toteuttamisesta.
Myös kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna voisi tässä olla kontakti.





Meri-seminaari järjestetään Hanasaaressa 4.12.2017. Helsinki ja Espoo ovat
sitoutuneet kehittämään pääkaupunkiseudun rannoista ja saaristosta
vetovoimaisen alueen asukkaille, yrityksille, yhteisöille ja matkailijoille. Meriseminaarissa kootaan yhteen merialueiden laaja verkosto. Tervetuloa
kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista meriteemoista alan toimijoiden
kanssa!. Tilaisuus on avoin ammattilaistapahtuma.



Helveneen on tarpeen miettiä veneilyasioiden ajamista
talvisäilytysaluekysymystä laajemmin. Näihin kysymyksiin kuuluvat mm.
viitoitusjärjestelmä, jota voitaisiin viedä kohti kariviitoitusta.



Toiminnassa kannattaa yrittää myös nähdä veneilyn ja seuratoiminnan
liittymäkohdat merellisen liiketoiminnan kehittämisen kannalta.



Toinen vaihtoehto on tukea sitä argumenttia, että veneily on laaja harrastus
ja kiinnostus kaupunkilaisten parissa.



Käytiin keskustelua Tolkkisten tontista. Kaupunki on joko ostanut tai
vuokrannut alueen pitkällä vuokrasopimuksella. Alueen laajuudesta ei ole
vielä tietoa.
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Hanasaari: Kehittämiskeskusteluun osallistuu Piispanen. Meriseminaari 4.12.
on yksi tulevista tapahtumista. Yksi keskustelunaihe on sharing-kulttuurin
leviäminen veneilyn alueelle. Kyse voi olla sekä vapaiden laituripaikkojen
välittämisestä ja veneiden vuokrauksesta sekä yhteiskäytöstä. Sakari
Salonen ja Kari Jokinen osallistuvat ja edustavat Helvenettä.




Käytiin asiassa keskustelu.
Päätettiin:
Linjattiin toimenpiteet, joihin Helveneen on tarpeen ryhtyä
talvisäilytysselvityksessä esitettyjen toimien toteuttamiseksi:
-

-

Helsingin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Helvene
on jo käynyt keväällä tapaamassa häntä ja tuolloin on sovittu,
että syksyllä tapaaminen uusitaan. Kun tapaamisaika on saatu
selvillle, tapaamiseen voi ilmoittautua mukaan. Sopiva
kokoonpano on 2-3 henkilöä Helveneen puolelta.
Päätettiin järjestää tapaaminen Helsingin kaupungin
kansliapäällikkö Sami Sami Sarvilinnan kanssa. Kun
tapaamisaika on saatu selvillle, tapaamiseen voi ilmoittautua
mukaan. Sopiva kokoonpano on 2-3 henkilöä Helveneen
puolelta.

5. Helveneen nettisivut




Helveneen jäsenille on lähetetty sähköpostitse luonnos helsinkiläisille
venekerhoille lähetettävästä muistiosta ja laskusta.
Käytiin asiassa perusteellinen ja Helveneen linjausta koskeva keskustelu.
Päätettiin:
Hyväksyttiin helsinkiläisille venekerhoille lähetettävä asiaa
koskeva aineisto.
Laskun oheen liitetään em. kokouksessa asiaa koskeva
aineisto.
Helveneen toimikunta suosittelee, että helsinkiläiset
veneseurat maksavat oheisen laskun mukaisen summan
30.11. 2017 mennessä

6. Vuoden 2017 Helveneen ja Helsingin kaupungin virkamiesten välinen
perinteinen vuosittainen tapaaminen



Kyse on kahdesti vuodessa pidettävästä tapaamisesta, johon aiemmin on
osallistunut Liikuntaviraston, Teknisen toimen ja kaupunginkansilan väkeä 45 henkeä
Päätettiin:
Ehdotetaan ensisijaiseksi tapaamisajankohdaksi ma 27.11.
klo 17. Seuraavina vaihtoehtoina ehdotetaan 28.11 ja 29.11.
samaan kellonaikaan.
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Esiin otettavaksi asioiksi esitetään
- Kaupungin investoinnit veneilyyn: niiden aikataulu ja
päätöksenteko
- Talvisäilytyksen tilanne.
- Veneiden talvisäilytysalueiden kehittäminen.
7. Muut asiat
Keskusteltiin, pitäisikö Helveneelle suunnitella logo ja verkkosivun fontit?
Verkkosivun layout tehdään suunnittelijan kanssa. Logoa varten
toimikunnan jäsenet voivat tehdä seuraavan kokoukseen ehdotuksia.
Helsinkikuvia.fi sivustosta löytyy vanhoja valokuvia.
8. Seuraava kokous



Päätöksenteko kokousajankohdasta ja -paikasta.
Päätettiin:
Kokousajankohtaesitykset
27., 28. tai 29.11. tai muu Liikuntaviraston kanssa sovittu
kokousaika kohdan 6 mukaan.

9. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous 20.40

Matti Piispanen

Mikko Jalas

