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Helsinkiläisten venekerhojen kommodorikokous 2019 05 08
Ennen varsinaista Helveen kokousta Kommodorikokouksessa kuultiin seurava esitys:


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

Esityksessään Stefan Fröberg painotti neljää osa-aluetta:
1. Investoinnit 2019 / merellinen tukikohta 2025-2026
1. Kun investoinnit kahtena edellisenä vuonna ovat olleet matalalla tasolla, niin
tänä vuonna niiden tulisi nousta vakiintuneelle tasolle. Hankkeet ovat nyt
projektimuodossa ja niille on nimetty projektipäälikkö.
Katso liite 1 ”S. Fröbergin esitys 2019 05 08”
2. Merellinen strategia
1. Helsingin Merellinen strategia on julkaistu. Siinä kuvataan tavoitteita ja
hankkeita, jotka olisi tarkoitus toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.
2. Hankekuvaus: https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/merellinen-strategia-2030.pdf
3. Kuvauksen lopussa on lueteltu hankkeita, niiden tavoitteita, toteutusajanjaksoja
ja arvioituja kustannuksia.
4. Helsingin veneilyharrastajien palveluiden parantaminen, veneiden
talvisäilytyspaikkojen riittävyyden varmistaminen – 2019-2022 – Budjetti
tarkentuu hankevalmistelun myötä.
1. Vierassatamia ja vierasvenepaikkoja sekä vene- ja talvisäilytyspaikkoja on
osoitettu riittävästi ja veneilijöiden kannalta sopivista sijainneista eli
venepaikkojen alueellinen kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Eri tyyppisten
veneilijöiden tarpeet selvitetään ja huomioidaan, mm. tulevaisuudessa
lisääntyvän veneiden jakamisen myötä veneilijöitä voi olla enemmän kuin
veneitä.
2. Venealan yrittäjien toimintamahdollisuuksien parantaminen.
3. Vene Helsingissä - ja Ahti-hanke
4. Vastuu: Kuvan (Kultuuri ja Vapaaika) merellinen palvelu
3. Merellinen Biennaali
1. HAM (Helsingin kaupungin taidemuseo) vastaa Helsinki Biennaalin näyttelyn
sisällön suunnittelusta, kuratoinnista ja tuotannosta. Näyttely sijoittuu
pääasiassa Vallisaareen, mutta voi levitä esim. Tennispalatsiin, Kauppatorille tai
muualle kaupunkiin.
2. Odotetaan noin 300 000 kävijää.
4. Vene Helsingissä / Ahti-hanke
1. Vene Helsingissä - Digitaalisia palveluita veneilijöille. - Hankkeessa
digitalisoidaan Helsingin kaupungin omistamiin venepaikkoihin (kesä ja talvi)
liittyviä palveluita.
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Pöytäkirja Helveneen kommodorikokouksesta 2019 05 08
Paikka ja aika: HVK Humallahden Venekerho:n kerhotiloissa, osoite Rajasaarenpenger
6, Helsinki. Kl 18:05 – 20:35
Läsnä: Yhteensä 26 henkilöä edustaen 24 helsinkiläistä veneseuraa. Läsnäolijat
kirjautuivat osallistujaluetteloon, luettelo liite 3.
Kokouksessa käsiteltiin:
1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Piispanen (HMVK).
2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Hörhammer (NJK).
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Vuorinen (SPV) ja Johanna
Vuorensyrjä (HTPS).
4. Todettiin kokouksen laillisuus
Kokouksen laillisuudesta ei Helveneen sääntöihin sisälly erityismääräyksiä.
Kokouksesta oli tiedotettu Helvene.fi sivustolla helmikuun puolessa välissä ja
kokousmateriaali valmistui noin viikko sitten samaan paikkaan. Kokous totesi
kokouksen lailliseksi.
5. Työjärjestys hyväksyttiin jaetun luonnoksen mukaisesti, liite 2 (Työjärjestys
kommodoorikokous 8.5.2019)
6. Helveneen toiminta 2018- alkuvuosi 2019
Toimintakertomus Liitteenä (liite 4), johon tehtiin pari asiakorjausta.
Toimintakertomuksesta käytiin vilkasta keskustelua.
1. Talvisäilytysasia herätti keskustelua. Seuraavan parin vuoden aikana monta
sataa talvipaikkaa poistuu käytöstä ja korvaavia tiloja ei ole tulossa käyttöön.
Skattantien länsipuolella olevalla alueella on asemakaava paikalla, mutta
töitä alueen kunnostamiseen ei ole aloitettu. Sama asia pätee Tolkkisten
alueen kohdalla. Hernesaaren loistoristeilijälaiturin talvikäyttö ei ole edennyt.
2. Talvisäilytysraportin ehdotuksia ei ole toimeenpantu Helveneen
painostuksesta huolimatta. Seurantaryhmän perustaminen ei ole tapahtunut.
Kokous päätti hyväksyä esitetyn 2018 – 2019 toimintakertomuksen.
7. Helveneen toiminnan painopistealueita 2018-2019
1. Toiminnan painopistealueet.
 Veneiden talvipaikkakysymyksen ratkaiseminen.
 Helsingin merellisen strategian täytäntöönpanoon osallistuminen.
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Helsingin kaupungin Ahti hankkeeseen osallistuminen.
Yhteistyöverkoston laajentamine.

2. Helveneen tavoitteena on, että Helsingin pormestari perustaisi seurantaryhmän,
jonka tehtävänä on seurata ja edistää niitä toimenpiteitä, jotka johtavat veneiden
talvisäilytysraportissa esitettyjen toimenpide-esitysten toteutumiseen.
3. Helveneen toimintaa informoidaan joukkotiedotusvälineissä haastatteluin ja
tekstiosuuksin.
Liite 5: Toimintasuunnitelma 2019 - 2020
Kokous päätti hyväksyä toiminnan painopistealueet seuraavalle
toimintavuodelle.
8. Helsinkiläisten venekerhojen laiturikysymys
Moni venekerho on pohtinut, olisiko mahdollista itse omistaa laiturit, sen sijaan, että
laiturit vuokrataan kaupungilta. Helvenetoimikunta on selvittänyt eri mahdollisuuksia
venekerhoille hankkia omia laitureita. Hankedokumentissa on selvitetty, mitkä ovat
mahdollisuudet itse omistaa ja mitkä ovat hankinnan taloudelliset realiteetit.
Omien laitureiden omistus:
1. Pitkässä juoksussa huomattava taloudellinen etu venekerholle ja sen jäsenistölle
2. Laitureiden ylläpito, huolto ja korjaus on omassa hallinnassa.
3. Venekerho hankkii sellaiset laiturit, jotka kerholle parhaiten sopii, huomioiden
käyttöä.
Yhteenvetona voi todeta, että laitureiden hankita on mahdollista lainarahoituksella
ja että laina on lyhennettävissä noin 14 vuoden sisällä nykyhinnoilla. Asiasta laadittu
hankedokumentti löytyy Helvene.fi sivustolta. (Liite 6)
Jatkoehdotus, että kiinnostunut venekerho olisi yhteydessä Helvenetoimikuntaan
joka voisi avustaa venekerhoa hankeen kehittelyssä ja määrittelyssä. Tavoitteena,
että venekerholla olisi omat laiturit lähitulevaisuudessa.
9. Helsinkiläisten venekerhojen yhteiseen Helvene neuvottelukuntaan valittiin
yksimielisesti toimikaudeksi 2019 – 2020 seuraavat henkilöt
Puheenjohtaja: Matti Piispanen,
Jäsenet:
Jan Hörhammer,
Sakari Salonen,
Pauli Niska-Pudas,
Hannu Laurila
Kari Jokinen,
Heikki Kervinen
Matti Vartiainen,
Johanna Vuorensyrjä,

(HMVK)

(NJK)
(SMK)
(YVK)
(HSK)
(VL)
(KoPu)
(M)
(HTPS)
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Markku Heiman,
Anne Qvintus,
Paula Laasonen,
Kari Järvenpää
SPV Edustaja
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(PVK)
(RTM)
(HVK)
(HMVK)

10. Seuraavan vuoden asiantuntijatyöryhmistä
Käytiin keskustelua asiantuntijaryhmien asettamisesta. Toimintasuunnitelmassa on
asetettu seuraavat ryhmät:
1. Talvipaikkakysymykset: Matti Piispanen, Jan Hörhammer, Sakari Salonen
sekä Heikki Kervinen.
2. Helsingin merellisen strategia: Paula Laasonen, Matti Piispanen
3. Ahti projekti: Pauli Niska-Pudas
Kokous päätti hyväksyä nämä ryhmät sekä valtuutettiin toimikunnat asettamaan
muita asiantuntijaryhmiä tarpeen mukaan.
11. Muut asiat
Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Suomen purjehdus ja veneilyliitolta
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.
Todetaan, että helsinkiläiset venekerhot ovat antaneet Helveneelle kerhonsa tai sen
edustajan sähköpostiosoitteen käytettäväksi Helveneen nettisivuilla tapahtuvaa
sisäistä tiedottamista varten.
Asia merkitään tiedoksi.
12. Seuraava kokous
Helvene toimintasäännön mukaisesti kommodorikokous pidetään viimeistään
toukokuun loppuun 2020 mennessä eri kutsun mukaisesti. Kokous toivoi, että
Kommodorikokous 2020 pidettäisiin jo huhtikuun 2020 aikana.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:50
Vakuudeksi:

Matti Piispanen
Puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajat:

Jan Hörhammer
Sihteeri
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Johanna Vuorensyrjä (HTPS)
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