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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 03.04.2017

Paikka: HMV kerhorakennus, Kulosaari, Soutajankuja 2 
Aika: 03.04.2017 klo 18.10-20.10

Paikalla:
Matti Piispanen HMVK (pj)
Jan Hörhammer NJK
Harri Sirén HMV
Pauli Niska-Pudas YVK
Heikki Kervinen KoPu
Timo Lyytikäinen HMV

Kokouksessa käsitellyt asiat:

1. Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen avasi kokouksen.

2. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, liite 1.

3. Hyväksyttiin  edellisen  kokouksen  pöytäkirja,  joka  oli  lähetetty  jäsenille  aiemmin
sähköpostitse.

4. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Hörhammer.

5. Helveneen nettisivut

Edellisessä  Helveneen  kokouksessa  käsiteltiin  ja  hyväksyttiin  Helveneen  muistio
asiasta. Muistio on toimitettu SPV:lle.

SPV:ltä saatu palaute oli pidättyvä. SPV ei ole halukas edesauttamaan nettisivujen
toteutumista.  Toki,  puheenjohtajaa  Samuli  Salanterää ei  oltu  kuultu  asiassa.  Nyt
kokouksessa todettiin, että käännytään uudestaan SPV:n puoleen pyynnöllä auttaa
Helvenettä ko. asiassa.

Tärkein asia olisi, jos SPV voisi hoitaa domainille, www.Helvene.fi., rekisteröinnin,
sillä  rekisteröinti  vaatii  juridisen  tahon,  joka  Helvene  ei  ole.  Helvene  maksaa
kustannukset. Toinen tavoite olisi, että SPV tuo omille nettisivuille Helvene-tietoutta
linkaamalla nämä kahdet sivustot sopivalla tavalla.

Helveneen nettisivut rakennetaan todennäköisesti johonkin pilvipalveluun, jos SPV
ei tätä palvelua pysty Helveneelle tarjoamaan.

Piispanen ja Hörhammer vie asiaa eteenpäin

6. Helveneen ja SPVn suhde

Käytiin  keskustelua  Helveneen  ja  SPVn  välisestä  suhteesta.  Ne  asiat,  jotka
käsitellään ja hoidetaan Helveneen toimesta, on paljolti asioita, joita SPV Alueellisen
toimikunnan pitäisi ja voisi hoitaa. Muitakin asioita varmasti löytyy agendalle. On toki
huomattava, että Helvene edustaa helsinkiläisiä venekerhoja, kun SPV Alueellinen
toiminta käsittää koko pääkupunkiseudun. Keskustelua aiheesta olisi  syytä  käydä
SPVn kanssa lähitulevaisuudessa. 

7. Veneiden talvisäilytysselvityksen valmistumisen ja liikuntalautakunnan hyväksymän
päätöksen jälkeiset toimenpiteet

Haetaan  audienssiaika  Helsingin  Kaupungin  liikuntatoimen  uuden  johtajan  luo.
Tarkoitus  on  esitellä  talvisäilytysselvityksen  keskeisemmät  kehityskohdat.  Lisäksi
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Helvene ehdottaisi, että perustetaan seurantaryhmä, jonka tehtävä on edistää niitä
toimenpiteitä, jotka johtavat selvityksen päämäärien toteutumiseen.

Virastojen johdolle  ja  henkilökunnalle  järjestettävä vesillelaskudemonstraatio,  jolla
syvennetään heidän tietämystä siitä mitä vesillelasku käytännössä tarkoittaa.

Talvisäilytysselvitys  esitellään  medialle  toukokuun  aikana.  Jan  Hörhammer  ja
Liikuntaviraston  edustaja,  mahdollisesti  Ari  Maunula,  esittelevät  selvityksen  HS:n
toimittajalle. 

8. Helsingin kaupungin organisaatiomuutos 2017 kesäkuu

Organisaatiomuutoksesta on tihkunut alustavia tietoja. Operatiivinen toiminta, joka
liittyy  venesatamiin,  erotetaan teknisestä toiminnasta.  Joten investoinnit  ja  niiden
toteuttaminen taphtuu erillään.

 Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala (Razmyar?)
 Liikuntapalvelut (Tarja Loikkanen?)
 Ulkoilupalvelut  (Stefan Fröberg?)
 Merelliset palvelut –yksikkö (Ari Maunula?)
 Veneily läntinen – tiimi (Tommi Niskanen,?)
 Veneily itäinen – tiimi (Tom Liljeström?)

9. Vuoden  2017  kommodorikokous  pidetään  HSK:lla,  Iso  Pässin  kokoustiloissa
(Lauttasaari) 15.5 klo 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään nk. muodolliset asiat
sekä ajankohtaisia asioita. Viimeksimainituista asioista alustavasti:

◦ Samuli Salanterä on lupautunut esittämään SPVn ajankohtaisia asioita.
◦ Kaupungin  hallinnosta  henkilö,  joka  voisi  esitellä  kaupungin  organisaatio-

muutosta. Tavoitteena saada Sefan Fröberg ja Ari Maunula paikalle.
◦ Muistutus  kaavoituksen  seurannasta  ja  vuorovaikutuksesta  venekerhojen

toimesta

10. Seuraava  Helveneen kokous pidetään ennen Kommodorikokousta,  jos  tarve  sitä
vaatii. Muuten seuraava kokous on Kommodorikokous. 

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 20.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja Matti Piispanen Sihteeri Jan Hörhammer

LIITTEET: 1



3

HELVENE
Helsinki 3.4.2017

HELVENEEN KOKOUS 3.4.2017 klo 18.00-
HMV, (Kulosaari, Soutajankuja 2)

TYÖJÄRJESTYSLUONNOS

1. Avaus

2. Kokouksen sihteerin valitseminen
 Sihteerin valinta:   _____________________________________________

3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 Työjärjestysluonnos on jaettu pöydille.
 Työjärjestyksen hyväksyminen.

4. Helveneen edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos
 Ptk-luonnos  edellisestä,  16.2.2017  pidetystä  kokouksesta  on  lähetetty

kokousmuistutuksen yhteydessä sähköpostitse.
 Pöytäkirjan hyväksyminen

5. Helveneen nettisivut
 Edellisessä  Helveneen  kokouksessa  käsiteltiin  ja  hyväksyttiin  Helveneen

muistio asiasta. Muistio on toimitettu SPV:lle. Kokouksessa käsiteltiin:
- Nettisivujen rahoitusmekanismi.
- Helveneen nettisivujen ylläpitäjäkysymys ja yhteyshenkilö 

SPV ry:een.
- Aikataulu järjestelmän perustamisesta.
- Muut asiaan liittyvät päätökset.

 Käydään asiassa perusteellinen ja Helveneen linjausta koskeva keskustelu.
 Päätösesitys:

Helveneen  edustajat  pyytävät  audienssin  SPV:n
liittohallituksen  puheenjohtajan  Samuli  Salanterän  luo.
Tilaisuudessa  käsitellään ja  hyväksytään  Helveneen ja  SPV
ry:n yhteistoiminnan linjaukset asiassa.

6. Veneiden  talvisäilytysselvityksen  valmistumisen  ja  liikuntalautakunnan
hyväksymän päätöksen jälkeiset toimenpiteet
 Edellisessä kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin:

- Haetaan audienssiaika edellä tarkoitetun liikuntatoimen uuden 
johtajan luo.
 Mitä asiassa on tehty?

- Suunnitellaan ja hyväksytään toimintasuunnitelma 
-Virastojen johdolle tehtävä informaatiotilaisuus 
veneiden talvisäilyutyspaikoilla.
-Mahdolliset kirjoitukset eri julkaisuihin.
-Informaatiotilaisuuden järjestäminen lehdistölle.
-Muut toimenpiteet.

 Mitä asiassa on tehty?
*   Päätökset:__________________________________________
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7. Vuoden 2017 kommodorikokouksen ajankohta ja paikka sekä tilaisuudessa
kuultava esitelmä.
 Kommodorikokous pidetään 15.5.2017 klo 18.00- HSK:n kerhorakennuksen 

Iso Pässi kokoustilassa
 Kokouksen aluksi SPV:n liittohallituksen puheenjohtajan Samuli Salanterä 

pitää esityksen ajankohtaisista asioista.
 Kokouksessa käsitellään Helveneen toimintamääräyksessä mainitut asiat.
 Päätökset:

 Tarjoilu?

8. Muut asiat

9. Seuraava kokous
 Päätöksenteko kokousajankohdasta ja -paikasta.
 Päätösesitys:

Kokousajankohta toukokuun ensimmäinmen viikko ja 
-paikka:______________________________________

10.Kokouksen päättäminen


