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Osanottajat:

Ari Maunula (pj.) LIV
Turo Saarinen
Tom Liljeström
Jussi Mäkinen (siht.)
Reijo kostiainen Helvene
Heikki.K.Järvinen
Mikael Tammi
Esa Törmä
Antti Tamminen
Risto Pellikka
Raimo Mäkinen
Jan Hörhammer
Matti Piispanen

1. Puheenjohtaja Ari Maunula avasi kokouksen, totesi edellisen kokouksen muistion 
hävinneen. esiteltiin osallistujat.

2. Kaupungin vuokrasopimusten uudistaminen ja vuokraehdot.

Turo Saarinen kertoi kaupungin ja venekerhojen välisten maavuokrasopimusten 
historiasta. Sopimukset ovat pääpiirteittäin samanlaiset joka kerholle. Suuri osa 
sopimuksista on katkolla vuoden 2015 lopussa ja ne tullaan uusimaan. 

Sopimuksissa jaetaan vuokrattu maa-alue neljään eri hinnoittelukategoriaan, joista yksi 
on rakennettu maa-alue. Liikuntavirasto tulee jatkossa subventoimaan kerhon 
maksettavaksi jäävää vuokraa 50% aikaisemman 70%:n sijaan.  

Toinen muuttuva asia sopimuksessa on siihen liitettävä ns. Öljyntorjuntavalmius. 
Kerhojen tiloja ja alueita tullaan käyttämään tarpeen vaatiessa Öljykatastrofin hoitoon ja 
ennaltaehkäisyyn. keskusteltiin laajalti öljyntorjunnasta ja Merellisten palveluiden 
osastopäällikkö turo Saarinen esitteli Liikuntavirasto ja Pelastuslaitoksen 
öljyntorjuntayhteistyötä ja valmiutta.

Vuokrasopimuksia uusittaessa huomioitava asia on joidenkin venekerhojen tilanne 
kaavoituksen suhteen, jolloin kerhoille voidaan tehdä sopimus vain vuodeksi kerrallaan. 
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keskusteltiin kaavoitustilanteesta ja venekerhojen tulevaisuuden näkymistä tukikohtien ja 
satamien sijainnin kannalta.
Keskusteltiin Laitureiden vuokrausperiaatteista.

3. Ylipormestari Jussi Pajusen asettaman, Anssi Rauramon vetämän talvi säilytystä 
pohtivan työryhmän nykytila

Helvene nimeää kolme edustajaa Anssi Rauramon vetämään työryhmään, johon tulee 
edustajia kaupungin eri virastoista. 

Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen kertoi käyneensä toimikuntineen 
Kaupunkisuunnitteluvirastossa puhumassa yleiskaava-arkkitehdille veneiden 
talvisäilytyksen tilanpuutteesta Helsingissä. Asia ei ollut yleiskaava-arkkitehdille 
ennestään tuttu. Tapaamisesta Jussi Pajusen ja Anssi Rauramon kesken Piispanen 
kertoi muistavansa sanat ”Veneilijöitä ei jätetä tuuliajolle” & ”veneily on kerhotoimintaa”. 
jälkimmäinen viittaa satamien mahdolliseen kaupallistumiseen, josta keskusteltiin myös. 

4. Helveneen arkistomateriaali Liikuntaviraston sivuilla.

Keskusteltiin linkistä, josta pystyy lukemaan Helveneen kokousten pöytäkirjoja. 
Liikuntaviraston nettisivujen kautta. Liikuntaviraston uusi viestintäpäällikkö Essi Eranka p.
040 5681369 on panostanut tarmokkaasti Viraston julkisuuskuvaan ja viestintään.

5. Muu asiat

Esiteltiin Liikuntaviraston Teknisen Yksikön kanssa tehtyä investointiohjelmaa, johon 
kuuluvat mm. Laituriletkojen uusimiset, satamien ruoppaukset ja maanrakennustyöt. 
Liikuntaviraston rakennusmestari Tapio Lappalainen on jäänyt eläkkeelle. Hänen töitään 
jatkaa Veli-Pekka Hakamäki p. 040 8205575. 

Keskusteltiin kaavoittamisesta, uusista merellisistä virkistysalueista.

Pekka Lopmeriä odotetaan seuraavan kokoukseen, joka sovittiin åpidettäväksi 4.11. 
2015 klo 18.00 alkaen.
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