VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT ry
VUOSIKERTOMUS 2018
HALLITUS
Hallitus on kokoontunut vuoden 2018 aikana yhteensä 10 kertaa.
Hallitukseen on kuulunut seuraavat henkilöt:
Puheenjohtaja
Kimmo Kekola
Varapuheenjohtaja
Michael Ljungqvist
Sihteeri/taloudenhoitaja Minna Olin
Satamakapteeni
Kari Hätälä
Kalastusmestari
Toivo Saari
Veneilyjaos
Jari Idström
Aktiviteettijaos
Laura Järvinen
Saarivastaava
Lassi Ripatti
Hallitus aloitti toimintansa järjestäytymiskokouksella 3.1.2018.
VUOSIKOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3.2018 Helander kodissa ja syyskokous
30.11.2018 Vuosaaren Lukion auditoriossa.
TOIMINNANTARKASTAJAT
Vuoden 2018 tilejä ja toimintaa tarkastamaan valittiin Tilintarkastustoimisto
Ojala&Tarkela Oy sekä toiminnantarkastajaksi Esko Tattari.
YLEISTÄ
Vuosaaren Urheilukalastajien toiminta on kuluneena vuotena noudattanut
pääsääntöisesti vakiintuneita muotoja ja tehtyjä toimintasuunnitelmia.
Venepaikkojen täyttöaste oli korkea. Kesän aikana vähennettiin ylitarjonnan vuoksi
pienempien venepaikkojen määrää ja lisättiin isompia paikkoja laiturirakenteen
uudistamisella.
JÄSENISTÖ
Vuoden päättyessä seuran jäsenmäärä oli 575 (594/2017) jäsentä, joista 485
(515/2017) on miehiä, 82 (79/2017) naisia ja junioreita 8 (2/2017). Jäsenmäärä on
vakiintunut 600 jäsenen tuntumaan.
TALOUDENHOITO
Kirjanpitopalvelut siirrettiin vuoden alusta AY-Tilipalvelu Oy:n hoidettavaksi.
Tilitoimisto on hoitanut kirjapitopalveluiden lisäksi palkkojen hallinnoinnin ja
maksatuksen sekä ostolaskujen kahden hyväksymisperiaatteen
hyväksymiskierrätyksen lemonsoft - järjestelmässä ja ostolaskujen maksun.
Yhteydenpidosta tilitoimistoon, yhdistyksen kaikki jäsen- ja muut laskutukset, tulleiden
maksusuoritusten kohdentamiset sekä kirjanpitotiliöintien oikeellisuudesta on
vastannut tilikauden aikana sihteeri/taloudenhoitaja Minna Olin.
VIESTINTÄ
Viestinnästä on vastannut Michael Ljungqvist.
Seuran viestintä on keskittynyt sekä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.
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Sisäisessä viestinnässä kanavina ollut mm. seuran nettisivut, yleinen Facebook-ryhmä, seuran
sisäinen Facebook-ryhmä, ilmoitustaulut, tekstiviestit ja sähköpostijakelut (Vukkilainen).
Sisäistä viestintää kehitetty kouluttamatta jaostojen vetäjiä päivittämään seuran nettisivuja
sekä ja Facebookkia. Erityisesti kalastusjaos on ollut erittäin aktiivinen päivittämään
kalastuskuulumisia koko jäsenistölle. Kävijöiden määrä seuran nettisivuilla on myös kasvanut
tasaisesti.
Ulkoisessa viestinnässä painopisteenä on ollut yhteistyösuhteet alueen keskeisiin toimijoihin
mm. Helsingin Kaupunki, Vuosaari-Seura, Kahvila Kampela, paikalliset yritykset ja asukkaat.
Toimikauden aikana julkaistu useita lehdistötiedotteita, jotka menneet paikalliseen mediaan
hyvin läpi.
Läpivedettyjä kehityskohteita ollut mm. jäsentietojen päivityskysely, nettisivu uudistus,
verkkokaupan julkaisu, uuden jäsenen opas, toimintakäsikirja sekä bongaa fisu-kilpailu.
KALASTUSJAOS
Kalastusmestareina on toimineet Kirsti Heikkilä ja Toivo Saari
Kalastusjaoksen toimihenkilöinä Ilari Arila, Terho Rikkonen, Mauno Lepistö
Aarne Rintamäki, Tom Anderson.
Kalastusta on harrastettu ahkerasti ja menestykkäästi.
Viime talven huono jäätilanne vaikeutti vähän kisojen järjestämistä.
Kauden aikana on ollut mm. seuraavia kisoja ja menestyksiä:
Kalastuskisoja onki-, laituri ja pilkkikisoja sekä kerhon sisäisiä että ulkopuolisia seuraotteluita,
Piiri- ja SM kisoja.
Kalastajat ovat pärjänneet kisoissa hienosti.
Suomenmestaruuksia on tullut Kulta 1kpl Hopea 3kpl Pronssi 1kpl
Piirinmestaruuksia on tullut Kulta 1 kpl Hopea 7 kpl Pronssi 3
Yhteensä 16 kpl Arvokisamitaleja.
Lisäksi Piirin Cup kilpailussa Onki Kulta ja Pronssi Laituri Cup Hopea Pilkki Cup Pronssi
Seuraottelut myös olivat Vuosaaren hallinnassa ja voitto saatiin 2:ssa kilpailussa.
Lisäksi kalastusjaos on järjestänyt tai osallistunut useampaan eri tapahtumaan lasten sekä
yleistentapahtumien osalta.
Koulujen pilkkitapahtumia.
Toukokuun lopulla järjestettiin toisten Itä-Helsingin kalakerhojen kanssa kirjolohen onginta
tapahtuma Aurinkolahden kanavalla.
Satamalaitoksen sponsoroima Helsinki päivän onkitapahtuma.
Koululaisten onkitapahtumat Aurinkolahden kanavalla ja Töölönlahdella.
Kalastusjaos on pitänyt muutamia kerhoiltoja jaoston aktiivijäsenten kesken talvi maanantaisin.
VENEILYJAOS
Veneilykauden päätavoitteena oli turvallisuuden lisääminen vesillä. Osa tätä työtä on
seuran tiloissa pidetyt saaristo- ja rannikkolaivurikurssit 2018.
Veneilypäivä järjestettiin 9.6.2018. Päivän ideana on yhtenä päivänä muun rannalla
tapahtuvan aktiviteetin lisäksi tarjota jäsenille mahdollisuus vuosikatsastuksiin ilman
ajanvarausta, sammuttimien ja kaasulaitteiden tarkastuksiin, tutustua seuramme
kajakkijaoksen toimintaan. Lisäksi aktiviteettijaos tarjoili kahvit kerhotalolla. Tapahtuma
on saanut hyvän vastaanoton ja sitä on tarkoitus jatkossakin laajentaa maltillisesti.
Yhteistyö East Side Sailing Team:n (ESST) kanssa jatkui. Yhteistyö lähialueen
seurojen kanssa on tärkeää, jotta toiminnasta muodostuu jatkuvaa ja toimintaan
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saadaan jatkossa enemmän harrastajia.
Huomionarvoista on myös se, että ESST:n toimintaa lapsille ja nuorille on kautta
vuoden eivätkä jäät ole siihen esteenä.
KATSASTUSJAOS
Veneilykaudella 2018 katsastajina toimivat Esa Makkonen (katsastuspäällikkö), Kari Hätälä,
Jari Idström, Pekka Kauranne, Arto Kolehmainen, Michael Ljungqvist, Ilkka Teräväinen ja Mika
Vasara
Katsastuksia suoritettiin huhtikuun viimeiseltä viikolta juhannusviikolle asti tiistaisin sekä
veneilypäivän 9.6.2018 yhteydessä.
Kaudella suoritettiin 23 runkokatsastusta (11 moottorivenettä ja 12 purjevenettä) sekä 70 kpl
perus-/vuosikatsastusta (49 moottorivenettä ja 21 purjevenettä).
VUK:n venerekisterissä olleista veneistä katsastettiin 59%
KAJAKKIJAOS
VUK-melonta toiminnan ensisijainen tarkoitus on tuoda harrastusta tutuksi jäsenistölle
sekä avartaa mahdollisuuksia harrastaa vesillä virkistävällä tavalla.
Jäsenistölle on esitetty kajakkeja ja eri melonta muotoja, perus melonnan ohella mm
kajakkikalastusta sekä SUP lautailua.
Melojia VUK:ssa on pieni ryhmä, joille on tarjottu seuran puitteissa mm. yhteismelonta
mahdollisuuksia sekä pelastautumisharjoituksia.
AKTIVITEETTIJAOS
Naistoimikuntaan kuuluivat: Anne Aro, Tarja Hätälä, Laura Järvinen, Anna-Liisa Kettunen,
Minna Olin ja Daisy Puoskari.
Kokoonnuimme vuoden 2018 aikana 2 kertaa.
Naistoimikunnan tarkoituksena on tukea VUK:n toimintaa sekä edistää jäsentensä välistä
kanssakäymistä. Jäsenistölle on järjestetty tapahtumia touko- joulukuun välillä melkein kerran
kuukaudessa.
Tapahtumat 2018:
-Toukokuussa on kesäkauden avaus ja lipunnosto. Keitimme perinteiset lipunnosto kahvit ja
paistoimme pullaa.
-Kesäkuussa otimme osaa veneilyjaoksen järjestämään Veneilypäivään. VUK- ja Mölandet
paidat tulivat myyntiin.
-Kesäkuussa Juhannusaaton juhla yhdessä saarijaoksen kanssa Mölandetissa.
-Elokuun lopulla nautittiin tunnelmallinen Illallinen taivaan alla. Iltaan osallistui 80 seuramme
jäsentä.
-Syyskuussa Mölandetin kauden päättäjäiset yhdessä saarijaoksen kanssa. Onnistunut päivä
rosvopaistin merkeissä.
-Lokakuussa oli veneilykauden päätös ja lipunlasku kahvit.
-Joulupolku on vuoden kohokohta ja se järjestettiin seitsemännen kerran.
Joulupolku onnistui hyvin ja kiitos kaikille talkoolaisille!
Kaikista tapahtumista on ilmoitettu ilmoitustauluilla, kotisivuillamme sekä seuran Facebook
sivuilla.
RANTAJAOSTO
Keväällä, kesällä ja syksyllä järjestettiin useita talkoita.
Talkoilla on tehty laitureiden uudistuksia ja korjauksia. Laiturista 2 poistettiin 27m ja laitureihin
1 ja 3 vaihdettiin kumpaankin 3kpl 10m:n 40cm leveää käveltävää aisaa. Näin saatiin 12 kpl
10m x 4m venepaikkaa isoille veneille. Näitä aisoja jäi varalle vielä 2 kpl, joten saadaan
tarpeen mukaan vielä 4 isojen veneiden venepaikkaa. Myös vanhoja aisoja on korjattu
vaihtamalla ja kunnostamalla niitä.
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Kerhoalueen tiet, ympäristö ja ranta pidettiin siistinä sekä saunan rakentamista jatkettiin
talkoovoimin.
Kahvila Kampelan räystäät ja rännit asennettiin rakennuksen takasivulle
Lisäksi Kampelan keittiön vesivaurioremontti saatettiin loppuun.
Keväällä laskettiin veneet telakalta ja syksyllä veneet taas talvitelakoitiin.
Useana veneiden laskupäivänä oli järjestetty sammuttimien tarkastus mahdollisuus, myös
nestekaasulaitteita tarkastettiin.
Kerhotalolla ja rannassa järjestettiin useita tapahtumia:
5.5.2018 Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto pidettiin klo 12:00
9.6.2018 Veneilypäivä
25.8.2018 yhdistyksen oma jäsenten Illallinen taivaan alla kerhotalon pihalla. Samana iltana
myös Kahvila Kampela järjesti Helsingin Venetsialaiset VUK:n rannassa.
6.10.2018 Veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku olivat klo 12:00
10.12.2018 Joulupolku yhdessä kahvila Kampelan kanssa.
Vartiotaulu oli avoinna su 28.1.2018 klo 9:00 – ma 2.4.2018 klo 21:00 välisen ajan.
Vartiointia jäsenistön kesken oli rannassa 9.4.2018 – 30.11.2018 välisenä aikana.
SAARIJAOSTO
Tukikohta avattiin vapuksi. Keväällä saareen toimitettiin uittamalla suuri määrä puutavaraa
terasseja ja saunapolkua varten. Terasseja kohennettiin ja tehtiin saunalle laiturilta jatkuva
terassilaudalla katettu polku.
Juhannuksena pidettiin nyyttärijuhlaa ja poltettiin kokko hieman huonosta kelistä huolimatta.
Loppukesällä pidettiin myös rosvopaisti-iltamat, joissa tarjoiltiin possua ja lammasta omasta
rosvopaistimontusta. Virallisia talkoita pidettiin saaressa kolmet, joissa oli talkooruokatarjoilu.
Talkoita tehtiin myös omatoimisesti runsaasti. Tukikohta suljettiin talveksi marraskuun alussa.
TALOUS
Talouden hoidossa noudatettiin syyskokouksessa hyväksyttyä talousarviota, kuitenkin
huomioiden todellinen rahavaratilanne.
Tilikauden aikana vaihdettiin kirjanpitopalveluita tuottava tilitoimisto. Ostolaskujen käsittely
muutettiin 1.6.2018 alkaen sähköiseen järjestelmään kahden hyväksymisen periaatteella.
Lisäksi tarkennettiin kulujen ja tuottojen kohdennusta tarkemmalle seuranta tasolle.
Omaisuuden- ja toiminnan vakuutukset arvioitiin uudelleen ja kilpailutettiin alkuvuodesta.
Parhaan tarjouksen ja vakuutusten kattavuuden antoi IF.
Kaikki yhdistyksen vakuutukset siirrettiin keväällä IF:iin.
Taloutta seurattiin kuukausittain.
Tilikauden ylijäämä on 14.185,61 € (-2.400,54 € 2017).
Taseen loppusumma on 346.187,43 € (349.484,74 € 2017).
Tarkempi tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä.
Vuosaaren
Urheilukalastajat r.y.
HALLITUS
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