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Pöytäkirja Helveneen kokouksesta 16.05.2018
Paikka: Puheenjohtajan asunto
Aika: 16.05.2018 klo 18.00-20.15
Paikalla:
Matti Piispanen
Jan Hörhammer
Paula Laasonen
Juha Vuorinen

HMVK (pj)
NJK
HVK
SPV

Kokouksessa käsitellyt asiat:
1.

Helveneen puheenjohtaja Matti Piispanen avasi kokouksen.

2.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, liite 1.
Matti Piispanen toimi samalla kokouksen sihteerinä.

3.
4.

Helveneen ja Liikuntaviraston, nykyisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
perinteinen yhteiskokous pidettiin maanantaina 7.5.2018 klo 17.30 Kisahallissa.


5.

Kokouksen agenda:
o Merellisen strategian veneilykerhoja koskeva osuus
o Tolkkisten tilannekuva
o Kaupungin maksuperusteet ja laskuttamismekanismi
o 25.5.2018 tilaisuuden läpivieminen
o Toukokuun Kommodorikokouksen alussa oleva esitys
o Muut asiat

Edelisessä kohdassa tarkoitetun kokouksen asioiden käsitteleminen
5.1.

Helsingin merelliseen strategiaan liitettävä veneilyä koskeva teksti
Luonnos tekstiksi oli lähetetty kokouskutsun mukana.
Keskustelun jälkeen päätettiiin, että



Lisätään tekstiin maininta arvioidusta henkilömäärästä, joka Helsingisasä
on tekemisissä tänne rekisteröityjen veneiden kanssa.
Käytetään tekstissä ilmaisuja, kesäpaikka ja talvipaikka.

Liitteenä 2 on kokouksessa käsitelty tekstimuotoilu.
5.2.

Helsingin kaupungin ostaman Tolkkisten alueen käyttö veneiden talvipaikkaalueena
Kuultiin sellostus alueen nykytilanteesta.
Keskustelun jälkeen päätettiin, että
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5.3.

tiedustellaan ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröbergiltä, onko FCG:n laatima em. alueen yleissuunnitelman ennakkokopio jaettavissa helsinkiläisille venekerhoille.
käynnistetään suunnittelu siitä, millä tavalla helsinkiläiset venekerhot
voivat osallistua Tolkkisten alueelle rakennettavien veneiden talvipaikkojen käyttöön.
tiedustellaan alueen kehittämisestä vastaavalta projektipäällikkö Hannu
Airolalta, olisiko hänellä mahdollista tulla 23.5.2018 pidettävään kommodorikokoukseen kertomaan asiasta.

Esittelytilaisuuden, 25.5.2018 klo 08.30 – 10.00 ohjelma
Kuultiin selostus tilaisuuden suunnitellusta ohjelmasta.
Keskustelun jälkeen päätettiin, että





5.4.

laaditaan tilaisuudessa käsiteltävistä asiakokonaisuuksista lyhyet, noin
yhden A 4:n pituiset esitykset:
- venekerhojen ydintoiminnot
- venekerhojen ja kaupungin yhteistoiminta merellisissä
asioissa ja
- veneily harrastuksena ja liikuntamuotona.
puheenjohtaja laatii edellä tarkoitetut tekstiluonnokset.
25.5.2018 tilaisuus otetaan esille 23.5.2018 kommodorikokouksessa ja
esitetään kutsu, että mahdollisimman usea venekerhojen edustaja voisi
osallistua siihen.

Kommodorikokous keskiviikkona 23.5.2018 klo 18- HSK:n paviljongin Iso
Pässi neuvotteluhuoneessa ja sen ohjelma
Keskustelun jälkeen päätettiin, että



kokouskutsussa mainittujen esitysten lisäksi pyydetään projektipäällikkö
Hannu Airolaa esittelemään Tolkkisten maa-alueen käytettävyyttä veneiden talvipoikkoina.
puheenjohtaja pyrkii vielä saamaan Helsingin merellinen strategia- työn
projektipäällikön Minttu Perttulan osallistumaan kommodorikokoukseen.

6. Helveneen toimintakertomus vuodelta 2017 ja 2018
Luonnos oli jaettu poöydille.
Keskustelun jälkeen täydennettiin kertomusta, liitteenä 3 kokouksessa
hyväksytty tekstimuotoilu.
7. Helvenmeen toiminnan painopistealueet vuonna 2018-2019
Luonnos oli jaettu pöydille.
Keskustelun. jälkeen täydennettiin kertomusta, liitteenä 4 kokouksessa
hyväksytty tekstimuotoilu.
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6.

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Puheenjohtaja
LIITTEET: 4

Matti Piispanen
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HELVENE
Helsinki 16.5.2018
HELVENEEN KOKOUS 16.5.2018 klo 18.00Matti Piispasen asunto
TYÖJÄRJESTYSLUONNOS
1. Avaus
2. Kokouksen sihteerin valitseminen


Sihteerin valinta: _____________________________________________

3. Työjärjestyksen hyväksyminen



Työjärjestysluonnos on jaettu pöydille.
Työjärjestyksen hyväksyminen.

4. Helveneen ja Liikuntaviraston, nykyisen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
perinteinen yhteiskokous pidetätiin maanantaina 7.5.2018 klo 17.30
Kisahallissa.


Kokouksen agenda:
o Merellisen strategian veneilykerhoja koskeva osuus
o Tolkkisten tilannekuva
o Kaupungin maksuperusteet ja laskuttamismekanismi
o 25.5.2018 tilaisuuden läpivieminen
o Toukokuun Kommodorikokouksen alussa oleva esitys
o Muut asiat

5. Helsingin merelliseen strategiaan liitettävä veneilyä koskeva teksti, ks. liitetiedosto




Luonnos lähetetty kokouskutsun mukana.
Täydennykset tekstiin
Päätöksenteko asiassa.

6. Helsingin kaupungin ostaman Tolkkisten alueen käyttö veneiden talvisäilytysalueena




Selostus nykytilanteesta.
Keskustelu.
Asia merkitään tiedoksi.

7. Helsingin kaupungin laskutusperusteet ja ilmoitukset venekerhoille
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Selostus asiasta.
Keskustelu.
Asia merkitään tiedoksi.

8. Esittelytilaisuuden, 25.5.2018 klo 08.30 – 10.00 ohjelma




Selostus asiasta.
Informaatiotekstien laatiminen tilaisuuteen.
Päätöksenteko asiassa.

9. Kommodorikokous keskiviikkona 23.5.2018 klo 18- HSK:n paviljongin Iso
Pässi neuvotteluhuoneessa ja sen ohjelma



Selostus asiasta.
Asia merkitään tiedoksi.

10. Helveneen toimintakertomus vuodelta 2017 ja 2018




Luonnos jaettu poöydille.
Keskustelu
Päätöksenteko asiassa.

11. Helvenmeen toiminnan painopistealueet vuonna 2018-2019




Luonnos jaettu pöydille.
Keskustelu.
Päätöksenteko asiassa.

12. Linjataan
toimenpiteet,
joihin
Helveneen
on
tarpeen
talvisäilytysselvityksessä esitettyjen toimien toteuttamiseksi




Esitykset asiassa.
Keskustelu.
Päätöksenteko asiassa.

13. Muut asiat
14. Kokouksen päättäminen

ryhtyä

