Muistio
Helvene toimikunnan kokous 18.2.2019 klo 18.00- 20.05
Matti Piispasen huoneistossa, os. Rikhardinkatu 4 B.
Läsnä Matti Piispanen, Kari Jokinen VL, Mikko Sinervä HAUPS, Heikki Kervinen KoPu,
Johanna Vuorensyrjä HTPS, Jan Hörhammer NJK, Pauli Niska-Pudas YVK, Markku Heiman
PVK, Paula Laaksonen HVK, Matti Lindholm VaVK ja Hannu Laurila HSK.
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Matti Piispanen avasi kokouksen
2. Sihteerin valita
Sihteeriksi valittiin Heikki Kervinen, KoPu
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys
4. Helveneen ja Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aikatoimen edustajat tapasivat
epävirallisessa keskustelutilaisuudessa 31.1.2019
Helveneen edustajat Matti Piispanen ja Jan Hörhammer tapasivat Kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan edustajat Stefan Fröbergin ja Ari Maunulan sekä talvisäilytystyöryhmän Petri
Leppälän 31.1.2019 epävirallisessa tapaamisessa, jossa käsiteltiin seuraavia
asiakokonaisuuksia:
4.1. Veneiden talvisäilytysselvityksen ratkaisuvaihtoehtojen toteutuminen ja
jatkosuunnitelmat









Merelliset palvelut ovat sähköistämässä venerekistereitään, mikä on olennaista myös
talvisäilytysalueiden raportin mukaiselle organisoinnille.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden merelliset palvelut sekä
kaupunkiympäristötoimialan asemakaavapalveluiden kaavakoordinaatioyksikkö
tehostavat yhteistoimintaansa tavoitteena, että asemakaavojen laatimisen
tarkistuslistaan tullaan sisällyttämään ohjeistus siitä, miten menetellään venesatamia
sisältävien alueiden kaavasuunnittelussa.
tarkistuslistan mukaan tullaan tunnistamaan talvisäilytysraportin mukaisia rantaviivalla tai
rantaviivasta sisempänä olevia, talvisäilytykseen sopivia alueita tai vastaavasti, miten
menetellään jo olemassa olevien talvisäilytysalueiden vakiinnuttamiseksi
Merelliset palvelut laativat yhteistyössä asemakaavapalveluiden kanssa
asemakaavamääräyksen, jossa esitetään sovittu suhdeluku järjestettäville
talvisäilytyspaikoille suhteessa alueen venepaikoille sekä esitetään merellisten
palveluiden ohjaus erikokoisten veneiden ohjaamiseksi oikeille alueille.
Helvene yhdessä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustajien kanssa informoi
apulaispormestaria ja tarvittaessa edelleen pormestaria veneiden talvipaikkojen
määrällisestä kehityksestä ja tarpeesta ryhtyä asiassa toimenpiteisiin.

Päätös: Helvene pyytää tapaamisen apulaispormestari Nasima Razmyarin kanssa. Matti
Piispanen valmistelee tapaamisen asialistaluonnoksen ja lähettää sen hyväksyttäväksi
kokouksen osallistujille.
4.2. Helsingin merellisen strategian nykyvaihe



Helsingin merellinen strategia ei nykymuodossaan vastaa venekerhojen mielestä
strategian periaatteita.

Päätös: Helvene ilmoittaa Helsingin kaupungille, että se on valmis osallistumaan strategian
valmistumisen jälkeiseen täytäntöönpanotyöhön. Helvene yrittää vaikuttaa niin, että
merellinen strategia vastaa paremmin veneilijöiden tarpeita.
4.3. Venekerhojen satamien laiturikysymys


Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö laatii helmikuun aikana muistion,
johon on koottu kaupungin omistamien venekerhojen käytössä olevia laitureita koskevat
”pelisäännöt” ja mahdollisuudet siihen, että venekerhot hankkisivat omistukseensa laiturit
ja huolehtisivat niiden ylläpidosta

Päätös: Odotetaan kaupungin esitys laitureiden ostamisesta, omistamisesta ja ylläpidosta ja
jaetaan se venekerhoille käsiteltäväksi sekä selvitetään myös erilaisia vaihtoehtoja
laitureiden vuokraamisesta ja kunnossapidosta.
4.4. Kommodorikokouksen esitelmä
Päätös: pyydetään kommodorikokouksen esiintyjäksi apulaispormestari Nasima Razmyarin.
Pidetään kommodorikokous ke 8.5.2019 klo 18.00.
5. Kokous päätettiin Klo 20:05

