VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT r.y.
HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
1.YLEISTÄ
Vuosaaren Urheilukalastajat ry. (VUK) on merta kunnioittava aktiivinen Itä-Helsinkiläinen
seura, joka edistää vapaa-ajan kalastusharrastusta ja veneilyä.
Yhdistys on perustettu vuonna 1965. Yhdistyksen tukikohta on Mustalahdessa,
luonnonkauniin Uutelan ulkoilualueen kupeessa.
Yhdistyksen toimintaa ohjaa neljä keskeistä toimintaperiaatetta:
1. Jäsenten veneilyn ja kalastuksen edistäminen
2. Jäsenten veneilyyn ja kalastukseen liittyvien välillisten tarpeiden edistäminen
3. Veneily- ja kalastusmahdollisuuksien välillinen edistäminen
4. Muiden tärkeinä pidettyjen asioiden edistäminen
VUK:n menestymisen taustalla on nyt ja tulevaisuudessa talkoohenki ja yhdessä tekeminen.
Kerholaisten omatoimista veneiden ylläpitoa ja telakointia edistetään laitehankinnoin, jotta
veneily- ja kalastusharrastuksen kustannukset pysyisivät kohtuullisina. Vastaavasti talkoilla
suoritetaan merkittävä osan sataman, saaritukikohdan ja rakennuksien ylläpitotyöstä.
Vuosi 2021 on yhdistyksen 57. Toimintavuosi.
2. HALLINTO JA TALOUS
Yhdistyksen hallinnosta vastaa hallitus, joka kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa
useamminkin. Toimikunnat huolehtivat oman toiminta-alueensa tehtävistä. Satama-aluetta ja
sen toimintaa ohjaa satamakapteeni.
Yhdistyksen yleiset toimintaperiaatteet ja käytännöt löytyvät toimintakäsikirjasta, joka on
saatavilla yhdistyksen www-sivustolta.
Jäsenrekisterin- ja laskutusjärjestelmäohjelmaksi on valittu ohjelmisto MyClub.
Toiminnallisuuden ja testauksien osalta ohjelmiston vaihdon ollaan tilanteessa, jolloin
ohjelma voidaan ottaa käyttöön sopivan tilannehetken aikana vuonna 2021. Ohjelmiston
vaihtamisen tavoitteena on tuoda yhdistyksen laskutus ja jäsenyyspalveluiden käyttöön sekä
hallinnointiin huomattava parannus.
Yhdistyksen talous on hyvä ja sitä seurataan kuukausittain maksuvalmiuden ylläpitämisen
varmistamiseksi.
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.
Liittymismaksun ja venepaikkaan liittyvän kynnysmaksun lisäksi otetaan käyttöön uusille
jäsenille Mölandetin kynnysmaksu. Tämän tarkoitus on kompensoida sitä, että vanhat
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jäsenet ovat vuosien aikana maksamillaan jäsen- ym. maksuilla kustantaneet Mölandetin
hankintaa ja varustelua. Uudet jäsenet saavat käyttöönsä valmiiksi maksetun
saaritukikohdan ja sen varusteet.
3.SATAMATOIMIKUNTA
Kotisatama, Mustalahti
Kotisataman normaalien kunnossapitotöiden lisäksi laitureiden aisojen kunnostusta
jatketaan, pieniä aisapaikkoja muutetaan isommille veneille sopiviksi. Suunnitellaan
mahdollisia muutoksia aisojen pituuksiin ja laitureiden määrään, koska pienet veneet
vähenevät ja isot veneet lisääntyvät. Mahdolliset toimenpiteet voivat aiheuttaa venepaikoissa
muutoksia.
Muita suunniteltuja toimenpiteitä:
 Veneiden laskupäivien yhteydessä järjestetään sammutin- ja nestekaasutarkastuksia. Päivistä informoidaan erikseen.
 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 kajakki- ja
mastovajaa, mikäli kaupungilta saadaan lisä maa-aluetta tai telakointialueilta löytyy
niille sopiva tila
 Selvitetään molempien kerhorakennusten tilaa
 Satamaan suunnitellaan veneilykauden ulkopuoliseksi ajaksi (marras-maaliskuu)
vuokralle sauna-, palju- ja talviuinti- lautta sekä neuvotellaan VUK:n jäsenille
suunnatusta kausikortista
 Laituri ja rakennusten lukitusjärjestelmä uusitaan 2021 aikana, mikäli 2020 kassaan
jää ylijäämää lukituksen verran
 Kampelan/VUK:n sähkökeskus pyritään uusimaan ja jakamaan ns.
”paritalokeskukseksi” 2021 aikana.
 Kotisataman ja alueiden viihtyisyyttä pyritään parantamaan jäsenistön palautteen
perusteella.
Lisäksi kotisatamaan on puutyövajan yhteyteen rakennettu sauna. Sauna on jäsenistön
käytettävissä ja varattavissa, varausvihko löytyy kerhorakennuksessa. Saunavuoro on tunti
seuruetta kohden kerrallaan, Hallitus hinnoittelee saunamaksun alkuvuonna 2021.
Telakointi
Jotta telakointitila tulisi käytettyä tehokkaasti, on telakointi sallittu vain satamakapteenin
valvonnassa. Telakointipäivät, jolloin satamakapteeni tai hänen sijaisensa on valvomassa,
ilmoitetaan erikseen.
Hallitus selvittää uuden telakka-alueen vuokrausmahdollisuutta kauden aikana. Veneiden
laskujen ja nostojen aikataulu ja varauslistat tiedotetaan erikseen. 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
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huoltoliikenne.
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)

Lisäksi yli 70 vuotta sekä 70 vuotta 2021 vuoden aikana täyttävien osalta on vapautus
talkoista, myös lääkärintodistuksella invaliditeetista tai muusta vastaavasta syystä voi hallitus
myöntää talkoo vapautuksen.
Yhdistyksen jäsenet voivat suorittaa talkoita mm. VUK:n kotisatamassa, Mölandetsaaritukikohdassa ja kalastustapahtumissa. Talkoovelvoitteen voi halutessaan korvata myös
talkoomaksulla.
Jäsenistön vartiointivelvoitteet
Satamakapteeni asettaa vartiolistat ja vartio-ohjeen vartiotupaan su 24.1.2021 klo 9.00.
Niiden henkilöiden, joille on myönnetty venepaikka, tulee varata vartiovuoronsa viimeistään to
1.4.2021 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 ohjeistuksen mukaisesti.
Vartiovuorot tulevat mahdollisesti myös sähköisesti varattavaksi, tästä tiedotetaan
myöhemmin jäsenistöä.
Yli 70 vuotta sekä 70 vuotta 2021 vuoden aikana täyttävien osalta on vapautus vartioinnista,
myös lääkärintodistuksella invaliditeetista tai muusta vastaavasta syystä voi hallitus myöntää
vartiointi vapautuksen. Jos veneellä on useampi käyttäjä (mm. kimppa- tai perheenjäsen),
niin vartiointivelvoite on nuorimman aikuisjäsenen mukaan.
4. KALASTUSTOIMIKUNTA
Kalastustoimikunnan 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. Lisäksi kilpakalastus on vahvasti esillä
yhdistyksemme toiminnassa.
Lisäksi muita suunniteltuja toimenpiteitä:
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Järjestetään kerhoiltoja kalastusaiheista ja tarvittaessa opintotapahtumia
kalastuksesta, kalojen käsittelystä ja ruuaksi laittamisesta.
Osallistumme seurojen välisiin kisoihin sekä piirin mestaruus- ja SM-kisoihin.
Kilpailukalenteri sekä tulokset löytyvät nettisivuiltamme.
Kerholla on osallistuu/järjestää useita sisäisiä kisoja talvella ja kesällä.

5. VENEILY- JA KATSASTUSTOIMIKUNTA
Veneilytoiminnan suunnitteluja toimenpiteitä:






Jäsenistö on osoittanut kiinnostusta järjestää/osallistua yhteisesti alueen
purjehduskilpailuihin, pyritään edistämään niihin osallistumista
Jäsenistö on osoittanut kiinnostusta yhteisiin hämärä/pimeä navigointiharjoituksiin,
pyritään edistämään niihin osallistumista
Jäsenistö on osoittanut kiinnostusta yhteisiin eskaadereihin tai muihin
kokoontumiseen, pyritään edistämään niihin osallistumista
Uusien koulutusmuotojen kehitystä jatketaan, yhdistyksessä nykyään myös SPV:n
auktorisoitu kouluttaja
Pyritään edistämään junioritoimintaa yhteistyössä East Side Sailing Team (ESST)
kanssa

Purjehduskilpailusta yleisesti:
VUK:n jäsenet ovat oikeutettuja Itäsyndikaatin kilpailuihin. Lisätietoja löytyy yhdistyksen
www-sivuilta osoitteesta: http://vuosaarenurheilukalastajat.fi/purjehduskilpailut/
Kajakkitoiminta
Melojille järjestetään keväällä yhteinen tilaisuus, jonka tavoitteena on yhteishengen kohotus
sekä jakaa hyviä retkikohteita melojille. 2020 vuoden aikana ryhmälle perustettiin oma
WhatsApp-ryhmä, jossa ryhmäläiset ovat aktiivisesti olleet yhteyksissä toisiinsa. WhatsAppryhmää jatketaan 2021 kaudella.
Lisäksi muita kajakkitoiminnan suunniteltuja toimenpiteitä:




Pyritään järjestämään yhteismelonta halukkaille kaudella 2021
Kesän 2021 aikana on tavoitteena talkoovoimin korjata kotisataman
rantautumisramppi sekä tehdä nostohissi kajakkivaraston etuosaan.
Kajakkipaikkojen lisäämistä selvitetään edelleen

Katsastustoiminta
Veneilykausi alkaa veneiden runko- ja vuosikatsastuksilla. Katsastuksista kotisatamassa ei
peritä erillistä maksua. 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.
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Veneiden runkokatsastukset ja vuosikatsastukset järjestetään erikseen tiedotettavan
aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.
6. SAARITOIMIKUNTA
Tukikohta pyritään avaamaan jäsenille keväällä mahdollisimman aikaisin. Kauden aikana
pidetään kolmet yhteiset talkoot. Talkoita voi tehdä muina aikoina Saarivastaavan tai saariisännän ohjeiden mukaan.
Juhannuksena nostetaan lippu salkoon ja vietämme merellisen juhannuksen Mölandetissa.
Kokko poltetaan olosuhteiden salliessa. Syyskuussa saaritoimikunta järjestää rosvopaistiiltamat tai muun tapahtuman kauden päätökseksi. Tukikohdan rakennukset ja sähköt
suljetaan syksyllä loka-marraskuun vaihteessa.
Kauden aikana on tarkoitus tehdä parannuksia ja korjauksia tukikohdan kehittämiseksi.
Suunniteltuja toimenpiteitä:








Terasseja ja polkuja parannellaan edelleen huusseille asti.
Valaistusta ja sähköistystä parannetaan.
Piha-alueita kehitellään viihtyisämmäksi ja toiminnallisemmaksi.
Saunaan uusitaan ainakin kiuas.
Pihalle rakennetaan uusi savustusuuni.
Uimalaiturin kunnostusta ja rannan ruoppausta selvitetään.
Polttopuiden tekeminen ja laittaminen liitereihin jatkuu edelleen.

Tervetuloa saaritukikohtaamme Mölandetiin!
7.TAPAHTUMATOIMIKUNTA
VUK:n tapahtumatoimikunta hakee muodonmuutosta vuonna 2021.
Tapahtumista vastaava on hallituksen jäsen. Tapahtumia varten muodostetaan erilaisia ja
kokoisia vastuualueita ja rooleja. Vastaamalla omasta vastuualueesta toteutetaan kauden
talkoovelvollisuus.
Lipunlasku ja lipunnosto- tapahtumat pidetään ennallaan. Osallistujien määrää rajoitetaan
korona-tilanteen mukaan.
Muita tapahtumia tullaan jatkossa järjestämään vallitsevan tilanteen ja viranomaisten
ohjeistuksen mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää perinteikkäitä tapahtumia, kuten
Mölandetin juhannus ja rosvopaisti, Venetsialaiset ja Joulupolku. Tapahtumien
järjestämiseen liittyviä roolituksia Kahvilan Kampelan kanssa tarkastellaan uudelleen ja
sovitaan töiden jaosta.
Tulevia uusia tapahtumia: keväisen veneilypäivän tilalle on suunnitteilla toukokuun Itäinen
uivatapahtuma/näyttely. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota veneilystä, mereilystä,
saaristosta ja ulkoilusta kiinnostuneille monimuotoista palvelua ja tarjontaa tuotteiden, tiedon
ja esittelyjen muodossa. Korona tilanteen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi kevään 2021
Itäinen uiva siirretään keväälle 2022.
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Vakiintuneet päivät tapahtumille ovat:



1.5. lipunnosto ja kahvitilaisuus kello 12.00 kotisatamassa
9.10. lipunlasku, kahvitilaisuus kello 12.00 kotisatamassa

Muut tapahtumat tilanteen mukaan:







Toukokuun loppupuoli: uusi suunnitteilla oleva uivatapahtuma 2022
20.6. Mölandet-juhannus yhdessä saaritoimikunnan kanssa
Mahdollisesti järjestetään veneilypäivä kevään 2021 aikana
28.8. VUK:n omat Venetsialaiset ja illallinen taivaan alla
Syyskuussa Mölandetin kesäkauden päättäjäiset ja rosvopaisti yhdessä saarijaoksen
kanssa.
Joulukuussa joulupolku

Uusien tapahtumien järjestämistä selvitetään jäsenistöltä saatujen ehdotusten ja
mahdollisuuksien mukaan.
Tapahtumatoimikunta neuvottelee ja hankkii jäsenistön tarpeisiin jäsentuotteita myytäväksi.
8. KAHVILA KAMPELA
VUK:n omistamalle kahvilarakennus Kampelalle on tarkoitus tehdä kiinteistöön liittyvää
kunnostusta ja ylläpitoa. Kunnossapidosta huolehditaan vuokrasopimuksen
vastuunjakotaulukkoa noudattaen. Kahvila Kampelassa on jäsenille alennetut hinnat
sovituista kahvilatuotteista.
Suunniteltuja toimenpiteitä:






Kattoa, ulkovuorausta, ovia ja ikkunoita parannellaan rakennuksen
energiatehokkuutta ajatellen
Sähköjen päivitystä kartoitetaan
Kahvilan kuntoa kohennetaan joiltain osin talkootyönä ja ostopalveluina
Terassien ilme saattaa kohentua uusilla kalusteilla ja katoksilla kahvilan pitäjän
toimesta
Kiinnitetään kahvilanpitäjän huomiota kahvilan ympäristöhaittojen vähentämiseen

9. VIESTINTÄ
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 ottamalla käyttöön MyClub-jäsenrekisterijärjestelmä,
joka mahdollista mm. sähköiset talkoo- ja vartiointivaraustoimenpiteet. Lisäksi jäsenkyselyn
tuloksia käytetään yhdistystoiminnan kehittämiseen.
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Viestinnässä tärkeänä painopistealueena on myös yhteistyösuhteet alueen keskeisiin
toimijoihin mm. Helsingin Kaupunki, Vuosaari-Seura, Kahvila Kampela, mediat, paikalliset
yritykset ja asukkaat.
Vuoden 2021 aikana toteutetaan yhdistykselle ympäristö- ja jätesuunnitelma.
10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Seuran jaostojen toimintaa ja työnjakoa selkiytetään ja ne nimetään yhtenäisesti toimikunniksi.
Hallituksen alaisuudessa toimii 6-8 toimikuntaa, joiden kunkin toiminnasta vastaa yleensä
hallituksen nimeämä hallituksen jäsen. Vuodelle 2021 nimetään seuraavat toimikunnat:
Hallinto- ja taloustoimikunta (talous, viestintä, ICT)
Veneily- ja katsastutoimikunta
Kalastustoimikunta
Satamatoimikunta
Tapahtumatoimikunta
Mölandet-toimikunta
Lisäksi syyskokouksessa nimitetään hallituksen ulkopuolinen vaalitoimikunta, jonka
tehtävänä on etsiä ja kartoittaa seuran jäsenistöstä luottamustehtäviin henkilöitä, joista
vaalitoimikunta tekee esityksen syyskokoukselle.
Palkatusta satamakapteenista luovutaan ja tehtävä jaetaan satamakapteenin ja
telakkamestarin luottamustoimisiksi tehtäviksi.
Sihteeri/toimistonhoitaja ei jatkossa kuulu hallitukseen, vaan palkataan hallituksen
ulkopuolelta osa-aikaisena työntekijänä. Hallitus asettaa tehtävän haettavaksi ja valitsee
tehtävään sopivan henkilön toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Seuran jäsentilanne on hyvä ja venepaikkojen käyttöaste on varsin korkea.
Hallitus jatkaa jäsenistön toiveiden kartoittamista 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 2021 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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