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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 20.1.2020

Paikka ja aika: Matti Piispasen kotona, kello 18.00-20.15

HELVENEen jäsenet:

Paikalla:
Matti Piispanen HMVK (pj)
Markku Heiman PVK
Jan Hörhammer NJK
Heikki Karvinen KoPu 
Sakari Salonen SMK
Antti Tamminen HVK

1. HELVENEen puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00

2. HELVENE kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja Matti Piispanen laatii kokouksesta pöytäkirjan.

3. Kokouksen pöydille jaettu työjärjestys hyväksyttiin

4. Katsaus HELVEen toimintaan vuonna 2019

Todettiin, että Helveneen toimintaa on kuvattu kattavasti HELVENEen nettisivuilla. 
Helveneen edustajat ovat informoineet pormestari Jan Vapaavuoren, apulaispormestari 
Nasima Razmyarin seklä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan johdon: toimialajohtaja Tommi 
Laitio, liikuntajohtaja Tarja Loikkanen sekä ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Lisäksi 
on järjestetty tapaamisia Helsingin kaupungin kaavasuunnitteluun osallistuvien 
arkkitrehtien kanssa. 

Erityinen hanke on ollut elinkeinojohtaja elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan johdolla 
tapahtuva Helsingin merellisen strategian laatiminen ja strategian toimeenpano. Tässä 
prosessissa valitettavasti pääpaino on ollut muissa kuin veneilijöitä ja venekerhoja 
koskevissa kehittämishankkeissa.

Keskusteltiin muista  kuin  HELVENEen  nettisivuilla  esitettystä  toiminnasta.  Nähtiin 
tärkeänä, että kun olemassa on Veneiden talvisäilytysselvitys, joka on käsitelty aikanaan 
silloisissa  kaupungin  toimielimissä  ja  hyväksytty  Liikuntalautakunnassa  ja  jonka 
ratkaisuehdotukset ovat edelleen ajantasaiset, ehdotusten toimeenpano on HELVENEen 
toiminnan keskeisiä painopistealueita jatkossakin.

Viimeisin Helsingin merellisen strategiatilaisuus pidettiin 16.1.2020, jossa käsiteltiin 
seuraavat asiat, Matti Piispanen osallistui:

1.Kokouksen avaaminen, uusien jäsenten ja paikalla olevien asiantuntijoiden esittely 
(elinkeinojohtaja Rinkinevan johdolla), 10 min
2. Kumppanien merelliset kuulumiset ja ajankohtaiset aiheet, 30 min
3. Merellisen strategian ajankohtaiset (projektipäällikkö Minttu Perttula) 10 min
4. Vesiliikenteen kehittäminen 2020 (Ulla Tapaninen, Markku Granholm ja Tapio 
Rossi), 30 min



5. Saariston kaavojen eteneminen (arkkitehti Henrik Ahola), 10 min
6. Yhteistyö venekerhojen kanssa (ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Meri 
Louekari ja venekerhot), 15 min
7. Helsinki biennaali 2020 ajankohtaiset (biennaalin projektipäällikkö Hanna-Mari 
Peltomäki tai  viestintäpäällikkö Jonna Hurskainen), 15 min 

Seuraava  strategiatyötä  koskeva  tilaisuus on  Meriseminaari  Hanasaaressa 
3.3.2020, jossa käsitellään seuraavat teemat:

1. Yhteistyö lähimatkailussa
2. Ilmastokestävä Rantaraitti/reittiteema
3. Signaaleja mereltä/”tulevaisuusteema”

Keskustelun jälkeen merkittiin asia tässä vaiheessa kuuluksi ja se muodostaa perustaa 
asian käsittelylle kokouskohdassa 6.     
 

5. Helsingin Meripelastusyhdistyksen uuden puheenjohtajan Melinda Paalosmaan
esittäytyminen  ja  keskustelu  HELVENEen  ja  ko.  yhdistyksen  yhteistoiminnan 
kehittämisestä sekä linjausten tekeminen asiassa. Kokoukseen osallistui myös Helsingin 
Meripelastusyhdistyksestä sen hallituksen jäsen Jussi Lehtonen.

Keskusteltiin Helsingin edustalla tapahtuvasta vapaaehtoisesta meripelastuksesta.

Koska venekerhojen jäsenet ovat merkittävässä määrin vapaaehtoisen meripelastuksen 
“asiakkaita”, venekerhojen suositellaan olevan yhteydessä Helsingin Meripelastus-
yhditykseen esimerkiksi seuraavissa asioissa:

- Kun vapaaehtoisen meripelastuksen alukset toivotaan osallistuvan venekerhojen 
tilaisuuksiin ja tällöin esitellä toimintaansa.

- Kun venekerhot järjestävät koulutustilaisuuksia purjehduskauden ulkopuolella, 
venekerhot voisivat kutsua vapaaehtoisen meripelastuksen pitämään 
turvallisuuteen liittyviä esityksiä.

- Hyödyntää Helveneen nettisivustoa tiedotuskanavana, kun meripelastusyhdistys 
järjestää esimerkiksi hätärakettiampumisharjotuksia.

- Yksittäisen venekerhon luvalla Helsingin Meripelastusyhdistyksen jäsenet voivat 
edelleen jakaa helsinkiläisten venekerhojen satamissa Trossi-esitteitä. 

6.HELVENEen talven ja kevään 2020 toimintasuunnitelma

6.1. Osallistuminen Helsingin merellisen strategian toimeenpanoon  
Todettiin, että Helsingin merellisen strategian projektityötä vetää Minttu Perttula. Työ 
tapahtuu elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan johdolla.

- Strategiassa on todettu, että vuosina 2019-2022 toteutetaan ”Helsingin 
veneilyharrastajien palveluiden parantaminen, veneiden talvisäilytyspaikkojen 
riittävyyden varmistaminen. Tarkempi kuvaus asiakokonaisuudesta kuuluu: 
”Vierassatamia ja vierasvenepaikkoja sekä vene- ja talvisäilytyspaikkoja on 
osoitettu riittävästi ja veneilijöiden kannalta sopivista sijainneista eli 
venepaikkojen alueellinen kysyntä ja tarjonta kohtaavat.”
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Todettiin, että Helveneen edustajat tapaavat 22.1.2020 ulkoilupalvelupäällikkö 
Stefan Fröbergin.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että HELVENE pyytää em. tapaamisessa, että se 
saa tietoonsa informaation, joka sisältää seuraavat tiedot veneiden 
talvipaikkakysymyksestä:

- Mitkä ovat tämänhetkiset tiedossa olevat nykyiseen veneiden 
talvipaikkatilanteeseen vaikuttavat kaupungin päätökset ja suunnitelmat ja 

- mitkä ovat konkreettiset käynnissä olevat toimenpiteet (suunnittelu, budjetointi ja 
rakennustyöt) uusien alueiden saamiseksi käyttöön.

- Miten ylipäänsä veneiden talvipaikkakysymyksessä tulisi jatkossa edetä?

6.2. Kaupungin Ahti-hanke

Keskustelun jälkeen päätettiin, että HELVENE seuraa yksityiskohtaisesti  projektin 
edistymistä. 

6.3. Julkinen esiintyminen

Keskustelun jälkeen päätettiin, että:

- Tehostetaan kirjoittamista lehtiin
- Jatketaan eri tahojen informoimista erilaisissa tapaamisissa
- Ulotetaan informaation jakaminen myös Helsingin kunnallispoliitikkoihin.

5. Kommodorikokous 2020 

Päätettiin, että  haetaan  pikaisesti  kokouksen  ajankohta  ja  kutsutaan  kokoukseen 
apulaispormestari Nasima Razmayer. 

6. Muut asiat

Todettiin, ettei tällaisia asioita ollut.

7. Kokous päättyi  klo 20.15 

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Piispanen


