Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 25.4.2019
Paikka ja aika: Matti Piispasen kotona, kello 18.00-20.15
HELVENEen jäsenet:
Paikalla:
Matti Piispanen
Jan Hörhammer
Kari Jokinen
Sakari Salonen
Markku Heiman
Paula Laasonen
Teuvo Savolainen
Pauli Niska-Pudas
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1. HELVENEen puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00
2. HELVENE kokouksen järjestäytyminen
a. Puheenjohtaja Matti Piispanen
b. Sihteeriksi valittiin Pauli Niska-Pudas
3. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin
4. HELVENEen painopistealueet
a. Yleisesti todettiin Helsingin kaupungin organisaation toiminnan olevan vielä osittain
halvaantunut organisaatiouudistuksen jälkeen. Veneilyn osalta päätöksenteko on
jakaantunut kulttuuri- ja vapaa-aika ja kaavoitus apulaispormestarien alle.
Veneilystä vastaava ja operatiivinen toiminta on kulttuuri- ja vapa-ajan
apulaispormestarin Nasima Razmayerin vastuulla. Rahoituksesta ja kaavoituksesta
vastaa apulaispormestari Anni Sinnemäki.
a. Toiminnan painopistealueiksi sovittiin:
i. Talvitelakointi
ii. Helsingin merellinen strategia
iii. Ahti hanke
iv. Yhteistyöverkoston laajentaminen
3. Helsingin kaupungin veneilyn ekosysteemin Ahti hankkeen tavoitteena on yrittäjien ja
veneilijöiden toimintaa buustaavan ekosysteemin kehittäminen eri sidosryhmille.
Projektipäälliköksi on valittu Mia Marttiini. Päätettiin, että Helvene seuraa ja osallistuu
hankkeeseen.
1. Talvitelakoinnin osalta kokouksessa todetttiin ettei tilanne ei ole edistynyt. Petri Leppälän
raportin mukaan uudelleenorganisointi ja toiminnot on saatu käynnistettyä. Talvitelakointi
on osana Helsingin merellistä strategiaa ja avainhenkilönä on Meri Louekari. Muun
muassa Verkkosaaressa telakointi jatkuu kausi kerrallaan, mutta korvaava
telakointipaikkaa ei ole osoitettu. Asioiden edistymistä kannattaa tiedustella silloin tällöin.
Hernesaaren risteilylaiturille ehdotettu monikäyttö, kesällä risteilylaituri ja talvella
veneiden talvisäilytys, ei toteudu Helsingin Sataman nihkeän suhtautumisen vuoksi.

Koska kulttuuri- ja vapaa-ajan merellliset palvelut on heikko neuvottelukumppani
Helsingin Sataman kanssa.
Meristaman talvisäilytysalue jää viideksi vuodeksi parakkikouluksi, joten se ei tule
kyseeseen. Korvaavaa telakointipaikkaa etsitään Hernesaaresta. Uusi talvisäilytyspaikka
täytyy löytyä ennen 2019 syksyä.
2. Helsingin merellinen strategian osalta yhteys Minna Perttulaan ja yritetään saada veneily
ja talvitelakointi osaksi julkaistavaa merellistä strategiaa. Osana merellistä strategiaa
pitää näkyä lähivuosina Helsingissä järjestettävät useat näyttävät purjehduskilpailut.
Vallisaaressa järjestettävä Biennaali 2020 on arvioitu houkuttelevan yli 300 000 kävijää.
Näin suuren kävijämäärän kuljetus Vallisaareen ja pois on melkoinen haaste.
3. Kesäkuussa tavataan uudelleen Nasima Nazmayer ja tiedustellaan kuinka talvisäilytys
on edennyt kulttuuri ja vapaa-aika organisaatioissa.
4. Helvene päätti laajentaa yhteistyöverkostoa ja lähestyä laaja-alaisesti eri sidosryhmiä.
Koska tahoja on monia, niin sovittiin seuraavasta tehtävien jaosta yhteyksien osalta:
i. Helsingin merellinen strategia hoitavat Paula Laasonen, Matti Piispanen ja Jan
Hörhammer
ii. Ahti projektin osalta yhteys Mia Marttiinin hoitaa Pauli Niska-Pudas
iii. Talvisäilytys asiaa hoitavat Matti Piispanen, Jan Hörhammer ja Sakari Salonen
iv. Sami Sarvilinna yhteyden hoitaa Matti Piispanen
v. Outi Sänttiä kontaktoi Jan Hörhammer
vi. Nasima Nazmayer ja Leena Mickwitz yhteyshenkilönä Matti Piispanen
vii.
Joel Harkimo yhteyshenkilönä Jan Hörhammer
viii.
Jan Vapaavuorta kontaktoi Matti Piispanen
1. Vuoden 2019 kommodorikokous pidetään 8.5.2019 klo 18.00 alkaen HVK:n
kerhorakennuksessa. Kokouksen agendalle tulevat seuraavat asiat:
a. Tiedustellaan pääseekö Nasima Nazmayer osallistumaan kommodorikokoukseen
b. Stefan Lövberg esittelee Helsingin kaupungin suunnitelmat veneilyn osalta
c. Juha Vuorinen tuo SPV:n terveiset
d. Talvisäilytystilanne 2019
e. Esitys laiturin ostorahoituksesta
f. Uuden Helveneen kokoonpano
5. Kokous päättyi 20.15

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja
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Sihteeri

Pauli Niska-Pudas

