
        HELVENE Kokousmuistio 2018 1127 

HELVENEEN TOIMIKUNNAN KOKOUS 

Aika:  27.11.2018 klo 18.00

Paikka:  Matti Piispasen asunto

Läsnä: Matti Piispanen, HMVK, HSK
Sakari Salonen, SMK
Markku Heiman, PVK
Kari Jokinen, VL 
Jan Hörhammer, NJK
Paula Laasonen, HVK (puhelimen kautta)
Anne Qvintus, RTM

1. Kokouksen sihteerin valitseminen  

 Sihteerin valinta: Anne Qvintus  

2. Työjärjestyksen hyväksyminen  

 Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima työjärjestysluonnos kokouksen 
työjärjestykseksi

3. Helveneen ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikatoimen perinteinen   
yhteistoimintatilaisuus 12.12.2018, os. Paavo Nurmen kuja 2, 5.krs

 päätettiin ehdottaa kaupungille kokouksen aloittamista jo klo 16.30 (Matti)

Tilaisuudessa käsiteltävät asiat

a.Laiturit
o keskusteltiin laitureiden nykytilanteesta. Venekerhot kokevat, että ne 

eivät saa riittävästi vastinetta rahalle, vaikka maksavat korkeita 
laiturivuokria

o keskusteltiin kaupungin roolista venesatamien hallinnoinnissa ja todettiin, 
että Helvene on sitä mieltä, että kaupungin tulee toimia veneilyn 
mahdollistajana ts. luoda ja ylläpitää veneilyn edellytyksiä 
(mm.laitureita) 

o Helveneen tavoitteena on saada aikaan laitureidenpitostrategia 
yhteistyössä kaupungin kanssa

o Sovittiin : pj ilmoittaa 12.12.2018 palaveriin tulevien aiheiden otsikot 
Fröbergille mahdollisimman pian. Jan laatii laituriasiosta flyerin, jonka 
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hän toimittaa Fröbergille ensi viikolla. Tavoite: saada kaupungilta 
vastaus laituriasiaan

 
b.Talvisäilytys

o kysytään, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, joihin on ryhdytty 
talvisäilytyksestä tehdyn selvityksen pohjalta

o esitetään seurantaryhmän perustamista (Helvene/kaupungin 
virkamiehet), jotta nähdään. miten talvisäilytysasia etenee

c.Talouskysymykset ml. vuokrasopimukset
o kaupunki nosti laituripaikkojen vuokria 8,1 % vuodeksi 2019, inflaatio on 

2-3%
o kysytään:  mikä on korotusten peruste ja mitä venekerhot saavat tällä 

inflaatiota paljon suuremmalla korotuksella

4. Positiivinen palaute kaupungille  
 pj esittää kaupungille kiitokset 

5. Helsingin merellinen strategia  

 Helveneen tiedossa on, että Hanasaaressa on tarkoitus pitää projektijohtaja 
Minttu Perttulan kutsusta kehittämiskeskustelu, Meriseminaari tiistaina 4.12., 
kellonaika ei vielä selvillä. Ko palaveriin kutsutaan Piispanen, Sakari Salonen ja 
Kari Jokinen, jotka edustavat Helvenettä.

Keskustelu on yksi tulevista tapahtumista. Yksi keskustelunaihe on sharing-
kulttuurin leviäminen veneilyn alueelle. Kyse voi olla sekä vapaiden 
laituripaikkojen välittämisestä ja veneiden vuokrauksesta ja yhteiskäytöstä. 

 Päätös : 
o Tuodaan esille Helveneen kanta, että kehittämisasioissa tulisi aloittaa 

määrittelemällä, mille asioille on tarvetta ja sitten ruveta miettimään, 
miten ja millä sovelluksilla ne voidaan ratkaista. Nyt äkkiä katsoen  
näyttäisi että ollaan menossa ns. sovellus edellä

o pj on yhteydessä Suvi Ervamaahan ja selvittää mahdollisen 
strategiatapaamisen ajankohtaa. Ehdotetaan aikaväliä 18-31.12.2018 . 

o Linkki Suvi Ervamaan hankkeeseen: 
https://docs.google.com/document/d/1-
Hr_yw5Mb_rgG4snmLp59SS3rWAh0Khwpou_ja0EkmI/edit?usp=sharing

Osallistujat : Helveneen toimikunta
Vakuudeksi: Anne Qvintus , kokouksen sihteeri
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