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HEINOLAN PURSISEURAN KAUDEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA
1.

YLEISTÄ
Kausi 2021 on Heinolan Pursiseura ry:n 62. toimintakausi.
Seuran ja jaosten keskinäistä yhteistyötä pyritään lisäämään ja jäsenistöä
innostetaan aktiivisesti mukaan seuran eri toimiin ja talkoisiin. Toiminnassa otetaan
huomioon mahdolliset ohjeet ja rajoitukset korona tilanteen mukaan.
Uusjäsenhankintaa suoritetaan pontevasti. Jokainen uusi jäsen on seurallemme
tärkeä.
Jäsenille järjestetään kysely alkuvuoden aikana, josta saadaan palautetta seuran
toiminnasta sekä ehdotuksia ja toiveita tulevaisuuteen.
EPJ:n jollaleiri järjestetään taas Vasikkasaaren kotitukikohdassa, jos koronatilanne
sallii ja leiriläisiä on tarpeeksi.
Osallistutaan järjestettäviin kilpailuihin ja tuodaan pokaalit HeiPs:lle, kuten tähänkin
asti.
Pyritään löytämään nuori, kuka käynnistäisi seurassa RC-toimintaa. Seuralaisilla on
jo 3 RC-purjevenettä, mikä on hyvä lähtökohta.
Pyritään järjestämään kesän aikana Kallioissaaren vierailu myös jäsenille, joilla ei ole
omaa venettä, jos halukkuutta löytyy.
Järjestetään jäseniltoja ja tietoiskuja eri teemoilla.
Messumatka, lipun nostot ja laskut, joulusauna ym. tapahtumat normaaliin tapaan,
jos koronatilanne sallii.

2.

HALLITUS
Hallituksen kokoonpano puheenjohtaja+11.
- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri
- yhdistetty katsastusjaoksen puheenjohtaja/Kallioissaaren majaisäntä
- kiinteistö-, moottorivene-, klubi-, purjehdus-, ja sukellusjaoksen puheenjohtajat
- turvallisuus-/satama ja telakkapäällikkö
- Vasikkasaaren tukikohdan majaisäntä
- jäsen

3.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Sääntömääräiset kokoukset ovat huhtikuussa pidettävä kevätkokous ja
marraskuussa pidettävä syyskokous. Kokouskutsut julkaistaan Itä-Häme-lehden
seuratoimintapalstalla ja seuran kotisivuilla. Hallitus ja jaostot kokoontuvat
tarvittaessa.

4.

TALOUS
Valtaosin tulot saadaan seuran jäseniltä kerättävistä jäsen-, käyttö-, ja muista
maksuista. Lisänä on Reimari-lehden mainostuotto. Nordean tilin lopetus ja varojen
siirto Helmipankkiin tehdään huhtikuun loppuun mennessä.
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TUKIKOHDAT
Vasikkasaaren tukikohdan jatkovuokrausehdot ovat edelleen kaupungin kanssa
sopimatta ja sen säilyminen seuran kotitukikohtana on yhä epävarma.
Kallioissaaressa uusitaan saaren lounaispuolen laiturin kansirakenteet ja
ponttonilaiturin kulkusilta. Näiden väliin jäävän laiturin rakenteita ja käyttöä
selvitetään. Hallitus päättää selvityksen perusteella korjataanko vai puretaanko ko.
laituri. Tukikohdissa otetaan käyttöön MobilePay-maksusovellus mutta
tilisiirtokaavakkeet pysyvät rinnakkaisvaihtoehtoina edelleen.

6.

KOULUTUS
Toimihenkilöitä koulutetaan tarpeen mukaan. Katsastuslisenssit pidetään ajan tasalla
asianmukaisella koulutuksella.

7.

TIEDOTUS
Seuran jäsenjulkaisu Reimari ilmestyy keväällä. Tapahtumista ilmoitetaan Itä-Hämelehdessä. Seuran ajankohtaiset tiedotukset ja uutiset julkaistaan virallisesti
kotisivuilla, heinolanpursiseura.fi. Lisäksi on toiminnassa Facebook-ryhmä ”Heinolan
Pursiseura”.

8.

EDUSTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ
Yhdistys on seuraavien yhteisöjen jäsen:
- Heinola-Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry/Jukka Hietanen
- Etelä-Päijänteen Jollakeskus/ Pertti Matikainen
- PHLU Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry/ Jukka Hietanen
- SPV Suomen Purjehdus ja Veneily/ Pertti Matikainen
- Sukeltajaliitto ry/ Martha Nipuli

9.

HUOMIONOSOITUKSET
Hallitus arvioi tarpeen ja toteuttaa henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat
huomionosoitukset.

10.

JÄSENTUOTTEIDEN JAKELU JA MYYNTI, VENE- JA TELAKKAPAIKKOJEN
VUOKRAUS SEKÄ AVAINSOPIMUKSET TUKIKOHTIIN
Jäsentuotteiden (peräliput, tarrat, muut jäsentuotteet) myynnin, vene- ja
telakkapaikkojen vuokrauksen ja vene- ja telakkapaikkojen sopimukset, tukikohtien
käyttösopimukset, avainluovutukset ja palautukset hoitaa Heinolan Tili ja Isännöinti
Oy hallituksen ohjeistuksen mukaan.

11.

JAOSTOT
Jaostot toimivat oheisten omien suunnitelmiensa ja budjettiensa puitteissa.
HALLITUS

