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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 16.2.2017
Paikka ja aika: HMVK:n kerhohuone 16.2.2017 klo 18.10-20.20
Paikalla:
Matti Piispanen
Jan Hörhammer
Elena Saltikoff
Harri Siren
Juha Rekola
Merja Vane -Tempest
Kari Jokinen
Kari Kokkonen
Juha Vuorinen
Pauli Niska-Pudas

HMVK (pj)
NJK
KoPu
HMV
M??
Merenkävijät
VL
Sinbad
SPV/HSK
YVK

Kokouksessa käsitellyt asiat:
1.

Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen avasi kokouksen.

2.

Hyväksyttiin pöydille jaettu kokouksen työjärjestys, liite 1.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja, joka oli lähetetty jäsenille aiemmin sähköpostitse,
hyväksyttiin.

4.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauli Niska-Pudas.

5.

Todettiin, että
Suomen hallitus luopui valmistelussa olevan veneveron
käyttöönottamista koskevan lainsaadäntöhankkeen jatkovalmistelusta. Todettiin niin
ikään,
että
Helvene
oli
antanut
lakiesitysluonnoksesta
lausuntonsa
valtiovarainministeriölle. Lakiesitysluonnos ja Helveneen lausunto oli lähetetty
sähköisesti helsinkiläisille venekerhoille (vast).

6.

Todettiin KHO:n päätöksen mukaisesti Liikuntavirasto ei peri ulkokuntalaisilta
korotettua laiturimaksua 2017 helsinkiläisten venekerhojen laitureissa.

7.

Pöydille oli jaettu muistioluonnos Helveneen nettijärjestelmästä, liite 2. Asiakirja oli
myös lähetetty Suomen Purjehdus ja veneily ry:lle (SPV).
Päätettiin, että Helveneelle perustetaan ja rekisteröidään oma nettisivu vapaana
olevalle domainille, www.Helvene.fi. Helveneen ja SPV:n välisissä neuvotteluissa on
nähty mahdolliseksi, että SPV:n nettisivuilla, esim. kohdassa aluetoiminta on
informaatiota Helveneestä ja linkki Helveneen kotisivuille. Lisäksi tarvitaan yhteinen
Helveneen dokumenttien tallennustila, jonne Helveneen jäsenet pääsevät
tallentamaan ja selaamaan tallenettuja dokumentteja. Eräs vaihtoehto on
Sharepoint, mutta myös muut ”pilvipalvelut ” voivat tulla kysymykseen. Käytiin
keskustelua siitä, kuka vastaa nettisivujen perustamisesta ja ylläpidosta ja siitä,
kuinka perustamis- ja käyttökulut rahoitetaan. Arvioi perustamiskuluista on 10003000 €, joka jakautuu helsinkiläisten kerhojen kesken. Vuosittaiset ylläpitokulut jäivät
avoimeksi. Selvitettäväksi niin ikään jäi, voiko SPV rekisteröidä domainin ja kerätä
perustamis- ja käyttökulut helsinkiläisiltä venekerhoilta. Asian käsittelyä jatketaan
seuraavassa kokouksessa. Ennen seuraavaa kokousta väliakatietoa jaetaan spostitse Helveneen jäsenten kesken.
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8.

Helsinkiläisten venepaikkojen maksujen korotus 2017. Liikuntavirasto toimitti
Helveneelle (liite 3) perusteet maa - ja laiturivuokrien korotuksista, joka käsiteltiin
kokouksessa.
Linjattiin, että Helvene haluaa olla mukana Liikuntaviraston
mahdollisten 2018 maa- ja laiturivuokrien määrittelyssä uuden Liikuntaviraston
organisaation kanssa.

9.

Veneiden talvisäilytysraportin mukaisten ja likuntalautakunnan hyväksymän
päätöksen jälkeiset toimenpiteet. Sovittiin, että Helvene on aloitteellinen, aktiivinen
ja esittelee raportin mahdollisille liikuntatoimen uudelle johdolle (henkilövalinnat
edelleen auki) ja pääliköille unohtamatta muita sidosryhmiä. Veneilyyn liittyvien
sidosryhmien johdolle pyritään keväällä 2017 järjestämään veneidenlasku
demonstraatio huhti-/toukokuussa. Talvisäilytysraportin keskeisimmät vaikutukset,
toimenpiteet esitellään helsinkiläisille veneiljöille veneilystä kirjoittaville toimittajille
Matiti Piispasen ja Jan Hörhammerin toimesta. Tavoitteena mahdollisimman laaja
levikki.

10.

Käsiteltiin Helveneen roolia ja toimialueen laajentamista edustamaan helsinkiläisiä
venekerhoja myös SPV:n suuntaan. Helvene voisi toimia helsinkiläisten
venekerhojen edunvalvojana, yhteyspisteenä ja yhteistoiminnassa asioissa, jotka
vaikuttavat kerhojen veneilytoimintaan. Kyseessä vastaava toiminta kuin Helveneen
ja kaupungin väliilä. Asian käsittely jäi kesken.

11.

Vuoden 2017 kommodorikokous pidetään HSK:lla (Lauttasaari) ensisijaisesti 15.5
klo 18.00 alkaen. Vaihtoehtoiset päivät 10.5, 11.5 tai 16.5. Juha Vuorinen selvittää,
onko SPV:n liittohallituksen puheenjohtajalla, Samuli Salanterällä mahdollisuus pitää
esitelmä ajankohtaisista veneilyasioista. Muita vaihtoehtoisia esitysaiheita voisivat
olla väylänpito ja roskien keräys.

12.

Seuraava Helveneen kokous pidetään HMV:llä (Kulosaari, Soutajankuja 2) 2017-0403 klo 18.00

13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 20.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja

LIITTEET: 3 kpl.

Matti Piispanen

Sihteeri

Pauli Niska-Pudas

