VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT r.y.
HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksen hallinnosta vastaa hallitus, joka kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa
useamminkin. Jaostot huolehtivat oman toiminta-alueensa tehtävistä. Satama-aluetta ja sen
toimintaa ohjaa satamakapteeni.
Toimintakäsikirja, jossa seuran yleiset toimintaperiaatteet ja käytännöt on kuvattu, löytyy
yhdistyksen nettisivuilta.
Seuran talous on hyvä. Taloutta seurataan kuukausittain maksuvalmiuden ylläpitämisen
varmistamiseksi.
Jäsenrekisterin- ja laskutusjärjestelmäohjelman vaihdon osalta jatketaan toteuttamisen
suunnittelua. Ohjelmiston vaihtamisen tavoitteena on saada yhdistyksen laskutus ja
jäsenyyspalveluiden käyttöön sekä hallinnointiin huomattava parannus.
Jäsenlaskutuksen ajankohdat:
Tammi- helmikuussa laskutetaan jäsenmaksu, lehtimaksu, vene-, jolla-, kajakki-, traileri- ja
varastopaikkamaksut.
Toukokuussa laskutetaan vartioinnin korvausmaksu.
Syys- joulukuussa laskutetaan talkoon korvaus-, pukkien siirto-, mastosäilytys-,
perämoottorisäilytys-, ja telakointimaksut.
Jäsenistön ikääntyessä ja vähentyessä pyrimme aktiivisesti hankkimaan uusia jäseniä.
Jäsenten perheenjäsenet ovat myös tervetulleita jäseniksi.

RANTAJAOS
Veneilykausi 2020
Veneilykausi alkaa veneiden runko- ja vuosikatsastuksilla. Katsastuksista kotisatamassa ei
peritä erillistä maksua.
Veneilykauden avajaiset ja lipunnosto la 2.5.2020 klo 12.00, Kahvitarjoilu.
Veneiden laskupäivien yhteydessä järjestetään sammutin- ja nestekaasu- tarkastuksia.
Päivistä informoidaan erikseen.
Järjestetään veneilypäivä 6.6.2020, sisältö päivittyy myöhemmin.
VUK:n ja Helsingin Venetsialaiset järjestetään 29.8.2020 VUK:n rannassa.
Joulupolku järjestetään marras/joulukuun vaiheessa 2020, polun lähtö kahvilalta,
kerhorakennusten kautta Uutelan luontopolulle. Reitti ja aikataulu informoidaan myöhemmin.
Veneilykauden päättäjäiset ja lipunlasku la 10.10.2020 klo 12.00. Kahvitarjoilu.
Uusia tapahtumia rannassa pyritään järjestämään tulevien ehdotusten ja mahdollisuuksien
mukaan.
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Jäsenistön talkoovelvoitteet
Jokaisella vene- tai kajakkipaikan haltijalla on talkoovelvoitteita vähintään 5 tuntia vuodessa
alla olevan erittelyn mukaisesti:
Yksi venepaikka = yhdet talkoot (5h)
Kaksi venepaikkaa = kahdet talkoot (10h)
Yksi kajakkipaikka = yhdet talkoot (5h)
Kaksi kajakkipaikkaa = kahdet talkoot (10h)
Jollapaikka= yhdet talkoot (5h)
Yksi kajakkipaikka ja yksi jollapaikka = kahdet talkoot (10h)
Yksi venepaikka ja yksi jollapaikka = kahdet talkoot (10h)
Yksi venepaikka ja yksi kajakkipaikka = kahdet talkoot (10h)
Yksi venepaikka ja kaksi kajakkipaikkaa = kahdet talkoot (10h)
Yli 70 vuotta sekä 70 vuotta 2020 vuoden aikana täyttävien osalta on vapautus talkoista,
myös lääkärintodistuksella invaliditeetista tai muusta vastaavasta syystä voi hallitus myöntää
talkoo vapautuksen.
Talkootöitä voi tehdä mm. VUK:n rantakohteissa, Mölandet- saaritukikohdassa ja
kalastustapahtumissa. Talkoovelvoitteen voi halutessaan korvata myös talkoomaksulla
(150€).
Talkoomaksu laskutetaan marras- joulukuussa.
Jäsenistön vartiointivelvoitteet
Satamakapteeni asettaa vartiolistat ja vartio-ohjeen vartiotupaan su 26.1.2020 klo 9.00.
Niiden henkilöiden, joille on myönnetty venepaikka, tulee varata vartiovuoronsa viimeistään
ke 1.4.2020 mennessä.
Tämän jälkeen vartiolistoille ei voida enää tehdä merkintöjä, koska taulut lukitaan ja
merkitsemättä jääneet vartiovuorot laskutetaan toukokuussa.
Kutakin venepaikkaa kohden on yksi vartiovuoro, joka suoritetaan parivartiona venesatama
sääntöjen mukaisesti.
Sataman vartiointiajat ovat 20.4.2020 - 15.11.2020 välisenä aikana klo 22-05.
Yli 70 vuotta sekä 70 vuotta 2020 vuoden aikana täyttävien osalta on vapautus vartioinnista,
myös lääkärintodistuksella invaliditeetista tai muusta vastaavasta syystä voi hallitus myöntää
vartiointi vapautuksen.
Kotisatama
Kotisataman normaalien kunnossapitotöiden siisteyden ylläpitämisen lisäksi laitureiden
aisojen kunnostusta jatketaan, pieniä aisapaikkoja muutetaan isommille veneille sopiviksi.
Suunnitellaan mahdollisia muutoksia aisa pituuksiin ja laitureiden määrään, koska pienet
veneet vähenevät ja isot veneet lisääntyvät. Mahdolliset toimenpiteet voivat aiheuttaa
venepaikoissa muutoksia, joista neuvotellaan satamakapteenin kanssa.
Metallityöpajan ja puutyöpajan kunnostusta jatketaan ja työkalu valikoimaa laajennetaan
jäsenistön tarpeiden mukaan.
Masto-telinettä huolletaan/korjataan tarpeen mukaan.
Mastonsäilytys- ja kajakki- tiloja päivitetään sekä suunnitellaan uutta, mikäli kaupungilta
saadaan lisä maa-aluetta.
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Selvitetään molempien kerhorakennusten tilaa.
Satamaan tulee veneilykauden ulkopuoliseksi ajaksi (marras-maaliskuu) vuokralle sauna-,
palju- ja talviuinti- lautta. VUK:n jäsenille ilmaiset ajankohdat.
Laituri ja rakennusten lukitusjärjestelmän uusintaa selvitetään.
Kotisataman ja alueiden viihtyisyyttä pyritään parantamaan jäsenistön palautteen
perusteella.
Pyritään järjestämään uusia tapahtumia kahvilayrittäjän kanssa ja erikseen, mikä toisi
jäsenistölle viihtyisyyttä myös veneilyn ulkopuolella.
Rannan puutyövajan yhteyteen on rakennettu sauna. Sauna on jäsenistön käytettävissä ja
varattavissa, varausvihko on kerhorakennuksessa. Saunavuoro on tunti seuruetta kohden
kerrallaan, Hallitus hinnoittelee saunamaksun siten, että se kattaa sähkön käytön sekä
saunan ylläpitopitokustannukset.

Telakointi
Jotta telakointitila tulisi käytettyä tehokkaasti, on telakointi sallittu vain satamakapteenin
valvonnassa.
Telakointipäivät, jolloin satamakapteeni tai hänen sijaisensa on valvomassa, ilmoitetaan
ilmoitustaululla.
Hallitus selvittää uuden lisä telakka-alueen vuokrausmahdollisuutta kauden aikana.
Veneiden laskujen ja nostojen aikataulu ja varauslistat ovat nähtävillä vartiotuvassa.
Veneiden yhteisnostot ja laskut toteutetaan samoin kuin edellisenä vuonna.
Nosto ja lasku kustannukset määräytyvät nosturiyrittäjän taholta, jotka maksetaan suoraan
nostoyrittäjälle. VUK ei peri erillistä maksua veneiden nostoista tai laskuista.
Telakointialueen ja rannan välinen alue pyritään järjestämään autovapaaksi alueeksi, vain
kevyttä liikennettä varten, huomioiden huoltoliikenne.

Kahvila Kampela
VUK:n omistamalle kahvilarakennus Kampelalle on vuoden 2020 alusta voimassa uusi
vuokrasopimus, joka sisältää joitain muutoksia kahvilan toimintaan ja voi myös aiheuttaa
muutostöitä, joita pyritään soveltuvin osin suorittamaan talkootyönä.
Kahvilalle on myönnetty lupa mietojen alkoholituotteiden myyntiin, alle 21 til%.
Kahvilan kuntoa kohennetaan joiltain osin talkootyönä ja kunnossapidosta huolehditaan
vuokrasopimuksen vastuunjakotaulukkoa noudattaen.
Kiinnitetään kahvilanpitäjän huomiota kahvilan ympäristöhaittojen vähentämiseen, mm.
kertakäyttöisten astioiden korvaamiseksi kestävillä ja roskien synnyn ja veteen joutumisen
ehkäisemiseen.
Septin tyhjennysalueen kokoa ja ulkoasua kohennetaan.
Kahvila Kampelaan tulee jäsenille alennetut hinnat sovituista kahvilatuotteista.
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KALASTUSJAOS
Kalastusjaoksen toiminta noudattelee pääosin perinteisiä toimintamalleja.
Olemme mukana järjestämässä nuorten kalastustapahtumia, kuten päiväkotien ja koulujen
pilkki- ja onkipäiviä, ongintaa Aurinkolahden kanavalla ja koskipäivillä.
Huolehdimme kalastusedellytysten toiminnasta, kuten verkkojen pesu- ja selvityspaikoista,
sekä savustuspaikan ja tarvikevarastojen ylläpidosta.
Järjestetään kerhoiltoja kalastusaiheista ja tarvittaessa opintotapahtumia kalastuksesta,
kalojen käsittelystä ja ruuaksi laittamisesta.
Kilpakalastus on vahvasti esillä kerhossamme. Kerholla on useita sisäisiä kisoja talvella ja
kesällä.
Osallistumme seurojen välisiin kisoihin sekä piirin mestaruus- ja SM-kisoihin.
Kilpailukalenteri sekä tulokset löytyvät nettisivuiltamme.

KATSASTUSJAOS & VENEILYJAOS
Katsastustoiminta
Päätavoitteena on, että kaikki VUK:n veneilijät katsastavat veneensä joka vuosi.
Runkokatsastus on joka viides vuosi ja AINA, kun vene vaihtaa omistajaa. Runkokatsastus
tehdään maissa.
VUK:lla on erinomaiset katsastajat, ja heiltä voi muutoinkin kysyä neuvoa veneen
turvallisuutta koskevissa asioissa.
*Runkokatsastukset 20.4. - 8.5.2020
*Perus-/vuosikatsastukset 9.5. - 14.6.2020
*Drive-in –katsastus veneilypäivänä 6.6.2020
Koulutustarjonta
Uusia koulutusmuotoja kehitetään.
Junioritoiminta:
Jatketaan yhteistyötä ESST:n kanssa.
Purjehduskilpailuja:
VUK:n jäsenet ovat oikeutettuja Itäsyndikaatin kilpailuihin. Seuraa Vuosaaren venekerhon
sivuja (vuosaarenvenekerho.fi). VUK:n oma purjehduskisa pidetään syyskuussa.
Villingin Vendat on keskiviikkoisin purjehdittava perinteinen harjoituskilpailu (5 M). VP:n
avoimet tiistaitreenit, eli "Kajuuttaluodon Kierros" on tiistaisin purjehdittava 6 M:n kierros
aivan VUK:n lähistöllä.
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Muuta toimintaa:
Suunnitteilla on järjestää kolme veneilytapahtumaa:
- Purjehduskilpailu 12 M LYS- kilpailuna yhteistyössä VVK:n kanssa.
- Veneily kokoontuminen heinäkuussa.
- Hämärä / pimeä veneajelu syyskuussa.
- Veneilypäivä 6.6.2020.
Kajakkitoiminta:
Melojille järjestetään keväällä pari infotilaisuutta melonta varusteista ja turvallisuudesta.
Toisessa infotilaisuudessa esitellään melontakohteita VUK lähivesillä.
Yritetään järjestää yhteismelonta halukkaille kaudella 2020.
Kajakkipaikkojen lisäämistä selvitetään edelleen.
SAARIJAOS
Tukikohta pyritään avaamaan jäsenille keväällä mahdollisimman aikaisin.
Kauden aikana pidetään kolmet yhteiset talkoot. Talkoita voi tehdä muina aikoina
Saarivastaavan tai saari-isännän ohjeiden mukaan.
Juhannuksena nostetaan lippu salkoon ja vietämme merellisen juhannuksen Mölandetissa.
Kokko poltetaan olosuhteiden salliessa.
Kauden aikana on tarkoitus tehdä parannuksia ja korjauksia tukikohdan kehittämiseksi.
Terasseja ja polkuja parannellaan edelleen. Valaistusta ja sähköistystä kehitetään
turvallisempaan suuntaan. Myös saunalla ja päämökillä teemme korjauksia. Piha-alueita
kehitellään viihtyisämmäksi ja toiminnallisemmaksi. Polttopuiden tekeminen ja laittaminen
uusiin liitereihin jatkuu edelleen.
Syyskuussa saarijaos järjestää rosvopaisti-iltamat tai muun tapahtuman kauden
päätökseksi.
Tukikohdan rakennukset ja sähköt suljetaan syksyllä loka-marraskuun vaihteessa.
Tervetuloa saaritukikohtaamme Mölandetiin
AKTIVITEETTIJAOS
Vakiintuneet päivät Aktiviteettijaoksen tapahtumille ovat:
Toukokuu 2. lipunnosto kahvit klo 12.00
Kesäkuu 6. veneilypäivä yhdessä veneily- ja rantajaoksen kanssa
Kesäkuu 20. Mölandet-juhannus yhdessä saarijaoksen kanssa
Elokuu 28. VUK:n omat Venetsialaiset ja illallinen taivaan alla
Syyskuussa Mölandetin kesäkauden päättäjäiset ja rosvopaisti yhdessä saarijaoksen
kanssa.
Lokakuu 10. lipunlasku kahvit klo 12.00
Joulukuussa joulupolku
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VIESTINTÄJAOS
Seuran viestintä ja tiedotus hoidetaan jäsenkirjeillä (Vukkilainen), sähköposteilla, seuran
sisäisellä Facebook-ryhmällä, seuran ulkoisella Facebook-ryhmällä, jonka lisäksi myös
säännöllisesti päivitetään kotisatamassa olevia ilmoitustauluja sekä yhdistyksen www-sivuja
osoitteessa www.vuosaarenurheilukalastajat.fi.
Sähköisiä järjestelmiä jatkokehitetään selvittämällä mm. sähköisiä talkoo- ja vartiointiilmoittautumisratkaisuja sekä jäsenrekisterin vaihtoa modernimpaan.
Viestinnässä tärkeänä painopistealueena on myös yhteistyösuhteet alueen keskeisiin
toimijoihin mm. Helsingin Kaupunki, Vuosaari-Seura, Kahvila Kampela, mediat, paikalliset
yritykset ja asukkaat.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Seuran jäsentilanne on hyvä ja venepaikkojen käyttöaste on varsin korkea.
Hallitus kartoittaa edelleen jäsenistön toiveita seuran kehittämisestä. Samalla etsitään uusia
menetelmiä jäsenten osallistumiseen seuran toimintaan ja kartoitetaan jäsenistön osaamista
mm. talkoiden kannalta. Jäsenistöä rohkaistaan esittämään kehitys- ja parannusideoita
seuran toimintaan sekä osallistumaan niiden toteuttamiseen.
Seurassa olevien veneiden koko on viime vuosina kasvanut ja telakointitila on käymässä sen
vuoksi ahtaaksi. Kaupunki on lupautunut selvittämään lisätelakointitilan saamista VUK:n
käyttöön, tämä toivottavasti selviää vuoden 2020 aikana.
Seuran alueella olevat kaupungin omistamat rakennukset ovat huonokuntoisia. Kaupungin
kanssa keväällä 2019 järjestetyssä katselmuksessa tuli ilmi, että kaupungilla ei ole
mahdollisuutta nopealla aikataululla rakennusten kunnostamiseen. Hallitus jatkaa
selvitystyötä kaupungin kanssa, miten seura voisi käyttää vuokraamallaan alueella olevaa
rakennusoikeutta tulevina vuosina. Mahdollisen rakentamisen edellytyksenä on uuden
telakointialueen saaminen seuran käyttöön ja rahoituksen selvittäminen.
HALLITUS
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