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Helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokous 23.5.2018 

Ennen varsinaista kokousta Kommodorikokouksessa kuultiin seuraavat esitykset:  

 Stefan Fröberg, Ulkoilupalvelupäällikkö, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala » Liikunta 
» Ulkoilupalvelut

Esitys käsitteli parhaillaan valmisteltavana olevaa Helsingin Merellistä Strategiaa, liitteenä 
1 on  Stefan Fröbergin esitys. Siinä on kuvattu strategiahanketta ja sen toteutustapaa. 
Toimenpidekokonaisuudet  on jaettu viiteen osa-alueeseen:

1) Merelliset tapahtumat ja virkistysalueet
2) Saaristoluonnon suojelu
3) Veneilyn edellytysten kehittäminen
4) Vesiliikenteen edistäminen
5) Maankäyttö ja kaavoitus

Käytiin keskustelu siitä, miksi Helvenettä ei oltu kutsuttu mukaan hankeeseen. Fröberg  
ehdotti että Helvene olisi yhteydessä Minttu Perttulaan, joka toimii hankeen vetäjänä. 
(HUOM. Sittemmin on näin tehty ja yhteiskokous on kalenterissa.)

Muita  Stefan Fröbergin esittämiä ulkoilupalvelu asioita olivat:

Investoinnit siirtyivät 1.6.2017 organisaatiouudistuksen myötä Kaupunkiympäristön 
toimialalle. Tähän sisältyvät mm. ruoppaukset (luvat jne.), laitureiden / ponttonien 
uusimiset jne. Toimintatapa on, että liikunta esittää tarpeet ja kaupunkiympäristö 
suunnittelee / toteuttaa hankkeet. 

Kohteiden kunnossapito on edelleen liikunnan vastuulla. Vuoden budjetti 2019 tulee 
olemaan todella haastava. 

Maavuokrien subventioaste on tulevaisuudessa epävarma. Vuodelle 2019 on paineet 
hintojen korotuksille. Viralliset päätökset hinnoista saadaan vasta marraskuussa, mutta 
Fröberg on lupautunut informoimaan Helvenettä hinnoista alustavasti elokuun loppuun 
mennessä.

 Hannu Airola, Projektipäällikkö, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala » Hallinto- ja 
tukipalvelut » Tilapalvelut

Airola kertoi Helsingin Kaupungin osatamasta Tolkkiksen maa-alueesta, jonne 
suunnitellaan talvipaikkoja. Maa-alue on kooltaan noin 11.5 hehtaaria ja se sijaitsee vahan 
Tolkiksen sahan eteläpuolella. Kaavoitusvaihe on meneillään yhdessä Porvoon kaupungin 
kanssa. Arvioidaan, että alue saadaan veneiden talvipaikkakäyttöön noin 5 vuoden sisällä. 
Valmiiksi rakennettuna alueelle mahtuisi noin 900 erikokoista venettä. Liitteenä 2 oleva  
dokumentti kertoo asian lyhyesti.
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Pöytäkirja Helveneen kommodorikokouksesta 23.05.2018

Paikka ja aika: HSK Lauttasaari, kokoushuone Iso Pässi, kello 18.10-20.40

Läsnä: Yhteensä 25 henkilöä edustaen 23 helsinkiläistä veneseuraa. Läsnäolijat 
kirjautuivat osallistujaluetteloon, luettelo liitteenä 3.

Kokouksessa käsiteltiin:

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Piispanen.

2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Hörhammer.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Valo, VRVK ja Petri Leppänen,
MSVK.

4. Todettiin kokouksen laillisuus
Kokouksen laillisuudesta ei Helveneen sääntöihin sisälly erityismääräyksiä. 
Kokouskutsu liitteineen oli lähetetty sähköpostitse 11.5.2018. Kokousajankohta oli 
tiedossa maaliskuussa ja merkitty Helveneen nettisivuille kohtaan Tapahtumat. 
Kokous totesi kokouksen lailliseksi.

5. Työjärjestys hyväksyttiin jaetun luonnoksen mukaisesti, liite 4 (KOKOUSKUTSU 
kommodorikokous 23 5 2018)

6. Helveneen toimintakertomus vuodelta 2017 ja alkuvuodelta 2018

Toimintakertomusluonnos oli jaettu pöydille, liite 5.

Toimintakertomuksesta käytiin keskustelu. 
1. Talvisäilytysasia herätti keskustelua, kun Verkkosaaren säilytysalueesta 

joudutaan luopumaan arviolta 2020. Korvaavaa paikkaa ei ole osoitettu. 
Tolkkinen ei vielä silloin ole valmis ottamaan vastaan veneitä. Mahdollinen 
talvisäilytyspaikka voisi olla Vuosaaren Itäreimarintien eteläpuolella ja 
tulevan Skattantien länsipuolella. Asemakaava on kunnossa, mutta kaupunki 
ei ole tehnyt asiassa päätöstä. Rakentaminen kestäisi arviolta 6 kk.

2. Talvisäilytysraportin jälkihoitoa Kaupungin Ulkoilupalvelut (ent 
Liikuntavirasto/merellinen os.) yksikön kanssa on pidetty tarpeellisena. 
Seurantaryhmän perustaminen ei kuitenkaan ole kaupungin uuden 
toimintatavan mukaan tätä päivää. Muita keinoja pitää selvittää, muuten 
raportin toimenpiteet jää hoitamatta.

3. Helveneen nettisivustosta käytiin keskustelua lähinnä kenelle lähetetään 
viestejä sivustolla tapahtuvista muutoksista. Todettiin, että Helvenetoimikunta
saa muutoksista tiedon. Lähitulevaisuudessa on myös mahdollista 
automatisoida lähettäminen laajemmalle ryhmälle.

Kokous päätti hyväksyä esitetyn 2017 – 2018 toimintakertomuksen, 
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7. Helveneen toiminnan painopistealueita 2018-2019
 

Pöydille oli jaettu luonnos, liite 5. Käytiin laajaa keskustelua toiminnan 
painopisteistä. 

1. Toimikunnan tulisi löytää keinot, joilla veneiden talvisäilytysraportissa 
linjattujen ja edellisen kaupunginvaltuuston aikaisen liikuntalautakunnan 
hyväksymien toimenpiteiden toteuttaminen varmistetaan. Talvipaikat ovat 
suuri huolenaihe monelle veneseuralle.

2. Tulisi seurata aktiivisesti Tolkkisen talvipaikka-alueen kehitystä ja vaikuttaa 
siihen, että alue sataisiin mahdollisimman nopeasti operatiiviseen käyttöön. 
Lisäksi todettiin, että Tolkkiksen alue ei yksinään riitä siihen talvipaikka- 
tarpeeseen, jota tarvitaan tulevaisuudessa. 

3. Alustavissa tiedoissa Helsingin Merellisen Strategiasta ovat hyvin saari- 
voittoiset ja veneilystä vain vähän asiaa. Tulisi vaikuttaa niin, että veneilyn 
tarpeet tulevat mukaan strategian lopulliseen versioon.

4. Lisätäisiin tietoisuutta politikoiden piirissä veneilystä ja veneseuroista 
kutsumalla heitä tilaisuuksiin, joissa asiaa käsitellään.

Kokous päätti hyväksyä toiminnan painopistealueet seuraavalle toimintavuodelle. 

8. Helsinkiläisten venekerhojen yhteiseen Helvene neuvottelukuntaan valittiin 
yksimielisesti toimikaudeksi 2018 – 2019 seuraavat henkilöt

Puheenjohtaja: Matti Piispanen, HMVK

Jäsenet:
Jan Hörhammer NJK 
Sakari Salonen, SMK
Pauli Niska-Pudas, YVK
Tomi Henttinen, HSK
Kari Jokinen, VL
Esa T. Törmä, Kopu
Matti Lindholm, VaVK
Matti Vartiainen, M
Johanna Vuortensyrjä, HTPS
Mikko Sinervä, HAUPS
Markku Heiman, PVK
Anne Qvintus, RTM
Paula Laasonen, HVK

9. Seuraavan vuoden asiantuntijatyöryhmistä

Käytiin keskustelua mahdollisista asiantuntijaryhmien asettamisesta. Kokous päätti, että 
Helvenetoimikunta valtuutettiin asettamaan asiantuntijaryhmiä tarpeen mukaan.

10.  Helveneen toimintasääntö
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Nykyinen toimintasääntö on hyväksytty 2.5.2013. Toimintasäätö on kokonaisuudeltaan 
hyvä, mutta olisi syytä korjata joitakin asioita siinä sekä tarkastella toimintasääntöä niin, 
että se vastaa tämän päivän tarpeita.

Kokous päätti, että Helvenetoimikunta tekee toimintasääntötarkastuksen ja hyvissä ajoin 
ennen seuraavaa Kommodorikokousta lähettää venekerhoille ehdotuksen muutoksista 
nähtäville. Seuraava Kommodorikokous päättää muutoksista.

11. Muita asioita

11.1. Kokoukselle informoitiin, että Helvenetoimikunta järjestää erityistapahtuman 
25.5.2018 kello 08:30 kaupungin poliittiselle ja virkamiesjohdolle NJK:n satamassa 
Koivusaaressa, Lauttasaaressa. Kaikki ovat tervetulleita mukaan tilaisuuteen.

11.2. Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Purjehtijaliitosta saa asiasta tietoa 
ja ohjeita kuinka venekerhon tulisi valmistautua voimaan tulevaan  tietosuoja-asetukseen. 
Lisää tietoa löytyy myös nettisivustolta tietosuoja.fi ja SPV:n sivut, seuratoiminnan alla on 
ohjeet GDPR:n soveltamisesta.

12.  Seuraava kokous 

Helvene toimintasäännön mukaisesti kommodorikokous pidetään viimeistään toukokuun 
loppuun 2019 mennessä eri kutsun mukaisesti. Kokous toivoi, että kokous pidettäisiin jo 
huhtikuun aikana.

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:40

Vakuudeksi:

Matti Piispanen Jan Hörhammer
Puheenjohtaja Sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sakari Valo Petri Leppänen
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Liite 3: Helveneen kommodorikokous Osallistujat 23.05.2018
Liite 4: KOKOUSKUTSU kommodorikokous 23 5 2018
Liite 5: Helveneen toiminta 2017 ja 2018 16 5 2018
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