VUOSAAREN URHEILUKALASTAJAT r.y.
HALLITUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

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 2022 on yhdistyksen 58. 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 ohjaavat satamakapteeni ja telakkamestari.
Yhdistyksen yleiset toimintaperiaatteet ja käytännöt löytyvät toimintakäsikirjasta, joka on
saatavilla yhdistyksen www-sivustolta.
Vuonna 2021 otettiin käyttöön jäsenrekisterin- ja laskutusjärjestelmäohjelma MyClub , jonka
avulla yhdistyksen laskutus ja jäsenyyspalveluiden käyttö hoidetaan jatkossa keskitetysti.
Ohjelman käyttöä laajennetaan edelleen vuoden 2022 aikana.
Vuodenvaihteessa 2020-2021 Helsingin kaupungin kanssa uusittu 10 vuoden
vuokrasopimus yhdistyksen maa-alueista ja rakennuksista edelleen kohtuullisella
vuokratasolla antaa mahdollisuuden suunnitella toimintaa ja taloutta vakaalla pohjalla.
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 edelleen aktiivisesti hankkimaan uusia
jäseniä. Jäsenten perheenjäsenet ovat myös tervetulleita jäseniksi.
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3. RANTATOIMIKUNTA
Kotisatama, Mustalahti
Kotisataman normaaleja kunnossapitotöitä jatketaan, ml. aisapaikat, telakointialue,
kanoottivaja mastotelineineen, sekä laitureiden turvallisuutta, valaistusta ja viihtyvyyttä
lisätään. Pieniä aisapaikkoja muutetaan isommille veneille sopiviksi. Mahdolliset
toimenpiteet voivat aiheuttaa venepaikoissa muutoksia.
Muita suunniteltuja toimenpiteitä:
• Sataman varattavat palvelut muuttuvat kaikki sähköisiksi MyClubiin, kuten veneiden
laskut ja nostot, vartiovuorot ja suurin osa talkoista
• Sammuttimien katsastukset järjestetään kuten keväällä 2021; sammuttimet
toimitetaan kerhotalolle tiettyinä ajankohtina ja tarkastaja hoitaa tarkastukset
määrätyn ajan sisällä. Päivämääristä tiedotetaan ajoissa jäseniä. Lasku tulee
jäsenille sähköpostiin tai sen voi maksaa MobilePayllä
• Puu- ja metalliverstaan käyttöastetta ja työkalutarvetta kartoitetaan ja tehdään
tarvittavat hankinnat. Pyritään myös löytämään ratkaisu, miten pitää verstaat
yhdessä siisteinä
• Metalliverstaan yhteyteen perustetaan käytettyjen akkujen keräyspiste
• Mastonosturia huolletaan / korjataan tarpeen mukaan, esim. hankitaan uusi
nostoköysi
• Kerhorakennuksia huolletaan mahdollisuuksien mukaan
• Kampelan / VUK:n sähkökeskus pyritään uusimaan ja jakamaan
ns.paritalokeskukseksi 2022 aikana
• Kotisataman ja alueiden viihtyisyyttä parannetaan edelleen
• Laitureiden kuntoa kartoitetaan ja mahdollista uuden laiturin hankintaa ja sen
rahoitusta suunnitellaan
Sauna on kesävesikaudella jäsenistön käytettävissä ja varattavissa, varausvihko löytyy
kerhorakennuksesta. Saunavuoro on tunti seuruetta kohden kerrallaan, Hallitus hinnoittelee
saunamaksun alkuvuonna 2022.
Telakointi
Jotta telakointialue tulisi käytettyä tehokkaasti, on telakointi sallittu vain telakkamestarin
luvalla. Telakointi suoritetaan yhteisnostoissa, muissa tapauksissa sovitaan telakoinnista
erikseen telakkamestarin kanssa.
Hallitus selvittää uuden telakka-alueen vuokrausmahdollisuutta kauden aikana. Veneiden
laskujen ja nostojen aikataulut tiedotetaan jäsenille MyClubissa, sähköpostitse ja
Facebookissa.
Nosto- ja laskukustannukset määräytyvät nosturiyrittäjän taholta, ja ne maksetaan suoraan
nostoyrittäjälle käteisellä tai kortilla. VUK ei peri erillistä maksua veneiden nostoista tai
laskuista. Yhteislaskuissa- ja nostoissa koko satama-alueella on pysäköinti ja liikenne
kielletty. Alue rajataan portein.
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Jäsenistön talkoovelvoitteet
Jokaisella vene-, jolla - tai kajakkipaikan haltijalla on talkoovelvoitteita vähintään 5 tuntia
vuodessa per paikka. Esim. jos jäsenellä on venepaikka ja kajakkipaikka, on talkoovelvoite
yhteensä 10 tuntia (2x5h).
Yli 70-vuotiailla, sekä vuoden 2022 aikana 70 vuotta täyttävillä on vapautus talkoista, myös
lääkärintodistuksella invaliditeetista tai muusta vastaavasta syystä voi hallitus myöntää
talkoovapautuksen.
Yhdistyksen jäsenet voivat suorittaa talkoita mm. VUK:n kotisatamassa, Mölandetsaaritukikohdassa, sekä tapahtumissa, joissa VUK on mukana. Talkoovelvoitteen voi
halutessaan korvata myös talkoomaksulla.

Jäsenistön vartiovelvoite
Vartiovelvoite on 1 yö / venepaikka ja se toteutetaan parivartiona. Jokainen vartiovelvollinen
hankkii itse vartioparin. Vartiovuorot tulevat varattaviksi myClubiin 23.1.2022 klo 9.00, eli
vartiotupaan ei enää tule paperisia listoja.
Kaikkien jäsenien, joille on myönnetty venepaikka, tulee varata vartiovuoronsa perjantaihin
1.4.2022 mennessä. Tämän jälkeen vartiovarauksia ei voi enää tehdä ja varaamattomat
vartiovuorot laskutetaan toukokuussa. Telakkamestari vie päivitetyn vartio-ohjeen
vartiotupaan ennen vartiovuorojen alkamista.
Yli 70-vuotiailla, sekä vuoden 2022 aikana 70 vuotta täyttävillä on vapautus vartioinnista,
myös lääkärintodistuksella invaliditeetista tai muusta vastaavasta syystä voi hallitus myöntää
vartiointivapautuksen. Jos veneellä on useampi käyttäjä (mm. kimppa- tai perheenjäsen),
vartiointivelvoite lasketaan 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:
•
•
•
•

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.
Selvitetään ja suunnitellaan, että miten VUK:ssa tulevaisuudessa houkutellaan uusia
jäseniä kalastusharrastuksen pariin.
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5. VENEILY- JA KATSASTUSTOIMIKUNTA
Veneilytoiminnan suunnitteluja toimenpiteitä:
•
•

•
•
•

Pyritään kehittämään merellä liikkumisen turvallisuuskoulutusta oman jäsenistön
järjestämänä sekä yhteistyössä muiden alan yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
Uusien koulutusmuotojen kehitystä jatketaan. Yhdistyksessä on myös SPV:n
auktorisoitu kouluttaja. Seuran jäsenistöltä löytyy monentyyppistä veneilyalan
osaamista, joita voidaan hyödyntää koulutuksissa.
Jäsenistö on osoittanut kiinnostusta yhteisiin hämärä/pimeä navigointiharjoituksiin,
pyritään edistämään niihin osallistumista
Jäsenistö on osoittanut kiinnostusta järjestää/osallistua yhteisesti alueen
purjehduskilpailuihin, pyritään edistämään niihin osallistumista
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
Kajakkivarastoon tehtiin talkoovoimin kaksi uutta kajakkipaikkaa, uuden hissin ylimpiä
kajakkeja varten, sekä korjattiin vuotavaa kattoa. Tulevan kauden aikana kartoitetaan tulevia
kunnostustoimenpiteitä ja selvitetään voitaisiinko edelleen lisätä kajakkipaikkoja nykyisessä
varastossa
Yhteismelonnat jäivät tekemättä lähinnä sen vuoksi, ettei ammattimaista opasta löydy
seuran melojista, joka vastaisi melojien turvallisuudesta esimerkiksi avomerellä tapahtuvan
kaatumisen kohdalla. Tulevalla kaudelle selvitetään mahdollisuuksia kehittää
melontaturvallisuutta näiltä osin sekä selvitetään mahdollisuuksia pitää VUK:n tiloissa
tiedotustilaisuus halukkaille varusteista ja vaatetuksesta ja kokemuksista
avomerimelonnasta.
WhatsApp-ryhmä on osoittautunut hyväksi välineeksi jakaa informaatiota jäsenien kesken
esim. käytettyjen välineiden myymisestä, tai kajakkien lainaamisesta kavereille. WhatsAppryhmää jatketaan 2022 kaudella ja edistetään ryhmän sisäistä tiedottamista.
Katsastustoiminta
Katsastustoiminnan päätavoitteena on saada vapaaehtoisten katsastusten piiriin
mahdollisimman suuri osa VUK:n veneistä. Tähän liittyy myös katsastustoiminnan tekeminen
tunnetummaksi ja helpommin lähestyttäväksi sekä katsastuksista saatavien hyötyjen
tuominen esiin. VUK:lla on asiantuntevat katsastajat, ja heiltä voi muutoinkin kysyä neuvoa
veneen turvallisuutta koskevissa asioissa.
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Veneilykausi alkaa jälleen perinteisesti veneiden runko- ja vuosikatsastuksilla.
Runkokatsastuskatsastus on joka viides vuosi ja aina, kun vene vaihtaa omistajaa.
Runkokatsastus tehdään maissa veneen ollessa vielä telakoituna. Runkokatsastuksessa
tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit.
Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori. Vuosikatsastus tehdään joka vuosi
veneen ollessa purjehdusvalmiina, myös saman keväänä runkokatsastetuille veneille, jolloin
tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.
Veneiden runkokatsastukset ja vuosikatsastukset järjestetään erikseen tiedotettavan
aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Katsastuksien varaamiset toteutetaan vuonna 2021
käyttöönotetulla myClub-palvelulla ja katsastukset pyritään keskittämään ennalta sovittuihin
katsastusajankohtiin. Jäsenistöä tiedotetaan ennen katsastuskauden aloittamista sekä
katsastuksien sisällöistä että katsastusajankohdista.

6. SAARITOIMIKUNTA
Tukikohta pyritään avaamaan jäsenille keväällä mahdollisimman aikaisin. Kauden aikana
pidetään kolmet yhteiset talkoot. Talkoita voi tehdä muina aikoina omatoimisesti
saarivastaavan tai saari-isännän ohjeiden mukaan.
Juhannuksena nostetaan lippu salkoon ja vietämme merellisen juhannuksen Mölandetissa.
Kokko poltetaan olosuhteiden salliessa. Syyskuussa saaritoimikunta järjestää kauden
päätösjuhlat. Tukikohdan rakennukset ja sähköt suljetaan syksyllä loka-marraskuun
vaihteessa.
Kauden aikana on tarkoitus tehdä parannuksia ja korjauksia tukikohdan kehittämiseksi.
Suurin hanke on vesijättömaan ja vesialueen lunastamisen selvittäminen, joka mahdollistaa
ranta-alueiden tehokkaamman käytön. Vesijätön ja vesialueen lunastaminen lisää kiinteistön
rahallista arvoa sekä käyttöarvoa kuten laituripaikkojen lisäykset, uimarannan
kunnostaminen ja kerhon omat kalastusoikeudet.
Suunniteltuja toimenpiteitä:
•
•
•
•
•
•
•

Vesijättömaan ja vesialueen lunastamisen selvittäminen
Piha-alueita kehitellään viihtyisämmäksi ja toiminnallisemmaksi.
Venelaitureiden kunnostamista
Poijuketjujen tarkastus sekä poijujen lisäämisen selvittäminen.
Uimalaiturin kunnostaminen.
Saunalla tehdään kunnostamista
Polttopuiden tekeminen ja laittaminen liitereihin jatkuu edelleen.

Tervetuloa saaritukikohtaamme Mölandetiin!
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7.TAPAHTUMATOIMIKUNTA
VUK:n tapahtumatoimikunnan vuosi 2021 toi muutoksia toimikunnan kokoonpanossa, sekä
tapahtumia jouduttiin Koronan vuoksi perumaan ja muokkaamaan uudelleen.
Kuten monessa muussakin yhdistyksessä merkittävä osa yhteisestä asioita tehdään
talkoovoimin ja jäsenten vapaa-aika on kortilla. Mahdollistaaksemme, että jokainen
jäsenemme voi joustavammin osallistua yhteisten tapahtumien järjestämiseen olemme
päättäneet tehdä seuraavia muutoksia tapahtumatoimikunnan toimintaan ja
organisoitumiseen.
Kiinteä tapahtumatoimikunta sellaisenaan lakkautetaan vuoden 2021 lopussa. Jatkossa
kaikki jäsenet voivat osallistua joustavammin omien aikataulujensa, erikoisosaamisensa ja
toiveidensa mukaisesti tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen.
Kaudella 2022 tapahtumista kokonaisuutena ja niihin budjetoidusta taloudesta vastaa
tapahtumavastaava, joka toimii samalla myös hallituksen jäsenenä.
Muutokselle tavoitellaan matalamman kynnyksen osallistumista ja enemmän yhteisöllisyyttä
sekä mukautetaan VUK:n toimintaa paremmin vastamaan jäsenistön tämän hetken vapaaajan käytön tilanteisiin.
Tapahtumia voidaan toteuttaa jäsenten toiveesta pienimuotoisimpina ja uudet ideat ovat
tervetulleita.
Tapahtumien järjestelyssä ja toteutuksessa huomioidaan vallitseva korona-tilanne ja
viranomaisten antamat ohjeet. Korona-passi otetaan käyttöön tarpeen mukaan.
Tapahtumien yhteydessä tiedotetaan jäsenistölle vallitsevat terveysturvallisuusohjeet.
Lipunlasku ja lipunnosto- tapahtumat ovat vakiintuneita tapahtumia ja tavoitteena on
ylläpitää perinteikkäitä tapahtumia, kuten Mölandetin juhannus ja ”rosvopaisti” juhlat,
venetsialaiset ja joulupolku.
Tulevia uusia tapahtumia: toukokuulle 2022 suunnitellaan ja toteutetaan ”Kelluvaveneilytapahtuma”. Tämän tapahtuman tarkoituksena on tarjota veneilystä ja mereilystä,
saaristosta ja ulkoilusta kiinnostuneille monimuotoista palvelua tuotteiden, tiedon ja
esittelyiden äärellä.

Tapahtumat vuonna 2022 ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Toukokuu 7, lipunnosto kahvit klo 12.00
Lokakuu 8, lipunlasku, kahvit klo 12.00
Muut tapahtumat tilanteen mukaan:
Toukokuun loppupuoli: uusi suunnitteilla oleva veneilytapahtuma 2022
Kesäkuu 20, Mölandet-juhannus yhdessä saarijaoksen kanssa
Elokuu 27, Venetsialaiset ja illallinen taivaan alla
Syyskuussa Mölandetin kesäkauden päättäjäiset yhdessä saarijaoksen kanssa.
Joulukuussa joulupolku
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8. KAHVILA KAMPELA
VUK:n omistamalle kahvilarakennus Kampelalle tehdään kiinteistöön liittyvää ylläpitoa.
Kunnossapidosta huolehditaan vuokrasopimuksen vastuunjakotaulukkoa noudattaen.
Kahvila Kampelassa on jäsenille alennetut hinnat sovituista kahvilatuotteista.
Suunniteltuja toimenpiteitä:
•
•

Terassien ilme saattaa kohentua uusilla kalusteilla ja katoksilla kahvilan pitäjän
toimesta.
Kiinnitetään kahvilanpitäjän huomiota kahvilan ympäristöhaittojen vähentämiseen.

9. VIESTINTÄ
Seuran viestintä ja tiedotus hoidetaan pääsääntöisesti myClub-jäsenrekisterijärjestelmässä.
myClubin kautta lähetetään jäsensähköpostit (Vukkilainen) ja siellä julkaistaan tapahtumat
sekä ajankohtaiset tiedotteet.
Viestinnässä käytetään myös seuran sisäistä Facebook-ryhmää, seuran ulkoista Facebookryhmää, jonka lisäksi myös säännöllisesti päivitetään kotisatamassa olevia ilmoitustauluja
sekä yhdistyksen www-sivuja osoitteessa www.vuosaarenurheilukalastajat.fi. Lisäksi
jäsenkyselyn tuloksia käytetään yhdistystoiminnan kehittämiseen.
Viestinnässä tärkeänä painopistealueena on myös yhteistyösuhteet alueen keskeisiin
toimijoihin mm. Helsingin Kaupunki, Vuosaari-Seura, Kahvila Kampela, mediat, paikalliset
yritykset ja asukkaat.
Vuoden 2022 aikana toteutetaan yhdistykselle ympäristö- ja jätesuunnitelma.

10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Seuran jaostojen toimintaa ja työnjakoa on selkiytetty vuonna 2021 ja ne nimettiin yhtenäisesti
toimikunniksi. Hallituksen alaisuudessa toimii 6-8 toimikuntaa, joiden kunkin toiminnasta
vastaa yleensä hallituksen nimeämä hallituksen jäsen. Vuodelle 2022 nimetään seuraavat
toimikunnat:
Hallinto- ja taloustoimikunta (talous, viestintä, ICT)
Veneily- ja katsastustoimikunta
Kalastustoimikunta
Satamatoimikunta
Mölandet-toimikunta
Kaudella 2022 tapahtumista kokonaisuutena ja niihin budjetoidusta taloudesta vastaa
tapahtumavastaava, joka toimii samalla myös hallituksen jäsenenä.
Lisäksi syyskokouksessa nimitetään hallituksen ulkopuolinen vaalitoimikunta, jonka
tehtävänä on etsiä ja kartoittaa seuran jäsenistöstä luottamustehtäviin henkilöitä, joista
vaalitoimikunta tekee esityksen syyskokoukselle.
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Palkatusta satamakapteenista on luovuttu ja tehtävää hoitavat luottamustoimisesti
satamakapteeni ja telakkamestari.
Korona-epidemiasta huolimatta kiinnostus veneilyyn on säilynyt lähes ennallaan ja seuran
jäsentilanne onkin hyvä ja venepaikkojen käyttöaste on varsin korkea. Tulevien vuosien
kannalta tämä on hyvä ja antaa mahdollisuuden suunnitella mahdollisia investointeja ja
parannuksia seuran toiminnan edellytyksissä, kuten esimerkiksi ikääntyneiden ja
huonokuntoisten kerho- ja varastorakennusten peruskunnostusta tai uusien tilojen
rakentamista. Myös laiturien kunto tullaan kartoittamaan ja mahdollisesti investoidaan
uuteen laituriin.
Kaupungin kanssa keväällä 2019 järjestetyssä katselmuksessa tuli ilmi, että kaupungilla ei
ole mahdollisuutta nopealla aikataululla kaupungin omistamien rakennusten
kunnostamiseen. Hallitus jatkaa korona-epidemian vuoksi jäissä ollutta 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 kartoittaa myClubin kautta helposti tehtävillä kyselyillä jäsenistön näkemyksiä seuran
kehittämisestä. Samalla kehitetään edelleen 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 2022 aikana.

HALLITUS
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