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Helvene kehittää tiedotusta jäsenseuroille
1. Helvene – tiedotus ja nettisivuston tarpeellisuus
Tarve on kehittää Helveneen tiedotusta ensisijaisesti jäsenseuroille eli helsinkiläisille
veneseuroille ja toissijaisesti helsinkiläisille veneilijöille. Kolmas hyvin tärkeä ryhmä on
Helsingin Kaupungin virastot ja lautakunnat.. Ratkaisuksi ehdotetaan että perustetaan
Helveneelle oma nettisivusto omalla ”Verkkotunnuksella, eli Domain nimellä”,
www.helvene.fi.
Nettisivuston – www.helvene.fi – perusrakenne voisi alustavasti olla mallia:
Ajankohtaiset asiat, kaksi tai kolme aihetta kerralla (esimerkkiaiheet syksy 2016
agendasta)
a. Veneiden talvisäilytysselvitys ja liikuntalautakunnan asiasta tekemä
hyväksyvä päätös sekä asiasta tehdyt jatkotoimenpiteet
b. veneverolainsäädännön kehittyminen ym. tämän tason informaatio
tarvittavine linkkeineen
Viimeiset kokousraportoinnit
c. Liikuntavirasto – Helvene kokousraportti ja -muistio (loka 2016)
d. Helveneen työryhmän viimeisen kokouksen muistiinpanot
Tulevat kokoukset, muistutus aikeesta (esim Kalenterimuotoinen muistutus)
e. Kevään LIV – Helven kokous pvm muistutus
f. Tulevan kommodorikokouksen pvm
Edelliset ajankohtaiset aiheet, jotka ovat siirtyneet pois etusivulta sekä rajattu määrä
edellisten kokouksien muistioita.

2. Helvene nettisivuston perustaminen käyttäen Yhdistysavain sovellustaa
Yhdistysavain paketoi yhdistyksen useimmin tarvitsemat toiminnot yhteen,
helppokäyttöiseen kokonaisuuteen, jossa yhdistyvät kotisivut, jäsenrekisteri, (laskutus) ja
viestintä.
Lisäksi Yhdistysavain sovelluksessa voidaan sopivasti ”arkistoida” vanhempia
dokumentteja. Suuremmat määrät dokumentteja voidaan arkistoida
pilvipalvelusovellukseen, joita on tarjolla.

Yhdistysavain sovellus maksaisi alle 20 €/kk ja kattaisi käytännössä kaiken Helveneelle
tarpeellisen. Tämän lisäksi olisi domainin rekisteröinti ja vuosi maksu, noin 20 €/vuosi. Jos
kuten arvioidaan, sivuston kehittäminen, voidaan tehdä vapaaehtoisvoimin niin
kustannukset saadaan pidettyä alhaisina.
Budjetti – per vuosi: 300 …. 400 €.

3. Helvene tiedottamisen ja nettisivuston rahoitusmekanismi
Helvene toimikunta ehdottaa että venekerhot osallistuvat Helvene tiedottamisen ja
nettisivuston kustannuksiin rahoittamalla 50 € per veneseura Helveneen perustamalle
pankitilille.
Arvio rahoituksista: 70 Helsinkiläistä veneseuraa * 50 € = 3 500 €
Riippuen osallistumisasteesta yksi rahoituskierros riittäisi noin 3 … 4 vuoden ajaksi
kustannusten peittämiseksi.

4. Helvene verkkotunnuksen perustaminen
Helvene on SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily ry) kanssa sopinut että Helvene
verkkotunnuksen perustaminen ja rekisteröinti voidaan tehdä SPV nimissä. Tällöin
verkkotunnuksella on juridinen ”koti”. Tämä siitä syystä, että Helvene ei ole
rekisteröity yhdistys. Helvene maksaa tästä aiheutuvat kustannukset.

Päätös ehdotus:
1. Perustetaan nettisivusto: www.helvene.fi

2. Luodaan sivusto pääasiallisesti vapaehtoisvoimin.
3. Suositellaan, että helsinkiläiset venekerhot lahjoittavat 50 € hankeen kustannuksien
kattamiseksi.
4. Nettisivusto on toiminnassa syyskuussa 2017

