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HEINOLAN PURSISEURAN KAUDEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA
1.

YLEISTÄ
Seuran säännöistä kaksi ensimmäistä kohtaa:
Yhdistyksen nimi on Heinolan Pursiseura ry. ja kotipaikka Heinolan kaupunki.
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja
taitoja, edistää vesiurheilua ja kilpailutoimintaa ja veneilyharrastusta jäsentensä keskuudessa myös cruising-tasolla, sekä veneretkeilymahdollisuuksien lisäämistä.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
- järjestämällä kursseja ja käytännön harjoituksia.
- suorittamalla tiedotustoimintaa ja vesipelastusvalvontaa.
- järjestämällä kilpailuja.
- suunnittelemalla veneretkeilyreittejä ja ylläpitämällä jäsenilleen venesatamia.
- toimimalla yhteistyössä Päijänteen alueen muiden vastaavien yhdistysten kanssa
- laatimalla ja ylläpitämällä toimintakokonaisuutensa turvallisuussuunnitelmaa ja
toimimalla sen mukaisesti.
- yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä ja kalustoa.
Kausi 2022 on Heinolan Pursiseura ry:n 63. toimintakausi.
Seuran jaosten keskinäistä yhteistyötä pyritään lisäämään ja jäsenistöä innostetaan
aktiivisesti mukaan seuran eri toimiin ja talkoisiin. Toiminnassa otetaan huomioon
mahdolliset terveysviranomaisten ohjeet ja rajoitukset, jos tilanne sitä vaatii.
Uusjäsenhankintaa suoritetaan pontevasti. Jokainen uusi jäsen on seurallemme
tärkeä.
Veneilijä koulutus (SPV:n Navigointi 1) järjestetään alkuvuodesta. Koulutuksia,
teemailtoja ja tietoiskuja järjestetään pitkin vuotta. Yhteistyötä tehdään
koulutusasioissa myös muiden Etelä-Päijänteen veneseurojen kanssa.
EPJ: n jollaleiri järjestetään Vasikkasaaren kotitukikohdassa kesä-heinäkuun
vaihteessa.
Osallistutaan järjestettäviin kilpailuihin ja tuodaan pokaalit ”kotiin”, kuten tähänkin
asti.
Messumatka, lipun nostot ja laskut, joulusauna ym. tapahtumat normaaliin tapaan.

2.

HALLITUS
Hallituksen kokoonpano puheenjohtaja+11.
- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- sihteeri
- kiinteistö-, moottorivene-, klubi-, purjehdus-, katsastus- ja sukellusjaoksen
puheenjohtajat.
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- 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. Telakka-alue Hevossaaressa
on seuralle tärkeä tulonlähde.

5.

TUKIKOHDAT
Vasikkasaaren tukikohdan vuokrasopimus pyritään saamaan neuvoteltua
päätökseen.
Kallioissaaressa uusitaan ja korjaillaan paikkoja tarpeen mukaan.

6.

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

7.

TIEDOTUS
Seuran jäsenjulkaisu Reimari ilmestyy keväällä. 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
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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

