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Yleissuunnitelma 2019-2023
Eskimotoiminnan periaatteet ja perinteet
Espoon Eskimot ry. on perustettu 10.12.1986, seura toimii Espoossa, seuran tukikohta on Rullaniemessä. Seuran
toiminnan tavoitteena on jäsenistön retki- ja virkistysmelonnan monipuolinen tukeminen ja harrastusedellytysten ylläpito positiivisessa porukkahengessä. Tämä tarkoittaa mm. Rullaniemen tukikohdan jatkuvaa kunnossapitoa ja kehittämistä, melontavarusteiden ja -kaluston kunnosta huolehtimista ja kaluston jatkuvaa uudistamista. Tavoitteena on
tarjota jäsenistön käyttöön modernia ja laadukasta melontakalustoa, kajakkeja ja kanootteja. Seura pyrkii omavaraisuuteen myös kouluttajissa, tavoitteena on kehittää ja ylläpitää omassa seurassa riittävää ohjaaja- ja kouluttajaverkostoa niin merimelontaan, suppailuun, avokanoottimelontaan kuin virtaavan veden melontaankin.
Keskeinen eskimotoiminnan suunnittelua ohjaava tavoite on turvallisuus. Tavoitteena on saada jokainen eskimo tietoiseksi melontaan liittyvistä turvallisuus- ja varotoimenpiteistä sekä opettaa jäsenistöä tunnistamaan riskit ja varautumaan niihin niin omatoimisessa melonnan harrastuksessa kuin yhteisten retkien yhteydessä.
Eskimot toimii 100% vapaaehtoisvoimin. Seuralla ei ole palkattua henkilökuntaa, seuran hallinto, tukikohdan hoitaminen ja melontatoiminnan pyörittäminen tapahtuvat seuran johtokunnan ja muiden aktiivisten jäsenten toimintana ja
talkootyönä. Jäsenten aktiivista panostusta yhteisten asioiden hoitoon pyritään tukemaan hyvin järjestetyn talkootoiminnan ja edullisen talkoojäsenmaksun avulla. Ostopalveluita käytetään tilanteen niin vaatiessa.
Talouden osalta Eskimot tähtää omavaraisuuden säilyttämiseen sekä sen myötä päätöksenteon itsenäisyyteen. Eskimot kattaa menonsa pääasiassa jäsen- ja kurssimaksuilla. Seuran jäsenmäärää (nyt n. 500 jäsentä) voidaan kasvattaa nykyisellä vajakapasiteetilla vain maltillisesti, jotta toiminta tukikohdassa pysyy hallinnassa, kaikille riittää kalustoa ja voidaan varmistaa, että kaikki jäsenet saavat kunnollisen perehdytyksen Eskimotoimintaan, kaluston käyttöön ja tukikohdan pelisääntöihin. On tärkeä huolehtia myös siitä, että seuratoimintaa pyörittävillä aktiiveilla jää aikaa
itsekin harrastaa.
Eskimotoimintaa on tarkoitus pyörittää tuttuun vuosikelloon perustuen myös tulevina vuosina. Toiminnan tärkeitä,
hyviksi havaittuja perinteitä ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevättalkoot huhtikuun loppupuolella – kauden avajaiset, laiturin lasku
Syystalkoot lokakuun loppupuolella – kauden päättäjäiset, laiturin nosto talkoissa tai myöhemmin syksyllä
Kuukausitalkoot n. 1/kk, mukana talkoogrilli tai muu evästys
Uusien jäsenten ilta juhannusviikolla – liittyy perehdyttämiseen. Uudet jäsenet voivat tavata seura-aktiiveja ja
muuta jäsenistöä
Melonnan peruskurssit: touko-kesäkuussa 2-3 kurssia, inkkarikurssi
Retkimelontakurssi, koskikurssi, SUP-kurssi
Tiistaimelonnat Time
Erilaiset retket kaikentasoisille melojille
Kevät- ja syyskokoukset
Eskimo-seinäkalenteri ja seuratiedotteet

Seura pyrkii edelleen siihen, että myös vajojen takana olevan nyt jo puretun huvilan ja saunan tontille saataisiin kaupungilta pitkäaikainen maanvuokrasopimus sekä rakennuslupa uudelle kerhotalolle.
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Toimintasuunnitelma 2019
Kausi 2019 on Espoon Eskimoiden 33. toimintavuosi. Vuosikellon ohjaamana 2019 toimintaa on suunniteltu seuraavasti.

Omaehtoinen ja opastettu melonta
Valtaosa Eskimomelonnasta tapahtuu jäsenistön oma-aloitteisena toimintana. Viime kausien aikana vajakirjaan on
kertynyt n. 2000 melontamerkintää/kausi. Seuran järjestämä melonta painottuu erityisesti retkiin merellä, mutta eskimot melovat myös sisävesillä, joissa ja koskissa. Viimeismpänä lajina on ohjelmaamme tullut SUP, mihin seuralla
on 4 lautaa jäsenistön käyttöön. Jäsentoiminnan perinteinen ja tärkeä kulmakivi ovat kauden aikana joka tiistai-ilta
järjestettävät ohjatut, kaikille avoimet Timet eli tiistaimelonnat. Ne tarjoavat uusille jäsenille mahdollisuuden tutustua
kokeneempien melojien opastuksella lajiin ja tukikohdan lähivesiin erilaisten teemojen merkeissä. Samalla Timet
ovat mainio tilaisuus tutustua muihin Eskimoihin. Time-vetäjien kouluttamista ja kokoamista tiiviimmäksi tiimiksi on
tarkoitus jatkaa. Tavoitteena on time-vetämisen tasainen laatu ja vastuuvetäjien osaamisen kartuttaminen. Tiistaimelontoja on tarkoitus teemoittaa aiempia vuosia enemmän vuonna 2019.
Avokanoottiharrastuksen lisäämiseksi seura on mukana lajin kehittämisessä ja tapahtumissa yhteistyössä muiden
seurojen ym. tahojen kanssa. Inkkarikerhoa eli säännöllisiä avokanotistien tapaamisia jatketaan, jos niille löytyy toimiva konsepti.

Melontakurssit ja uudet jäsenet
Uudet jäsenet tulevat seuraan pääosin alkukesällä järjestettävien peruskurssien kautta. Seuraan on mahdollista liittyä myös käymällä peruskurssi muualla tai osoittamalla harrastuneisuus muulla luotettavalla tavalla. Kaikki uudet jäsenet perehdytetään vajatoimintaan ennen avaimen luovuttamista. Kaudella 2019 pyritään laatimaan seuralle koulutuksen vuosikello. Kurssitoimintaa pyritään kaudella 2019 toteuttamaan jo hyväksi havaittujen nuottien sekä jäsenistön kysynnän ja toiveiden mukaan. Ohjaajakoulutusta ja peruskurssien ohjaamista pyritään nivomaan luontevasti toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Loppukesästä toteutettava melonnan jatkokurssi on saanut hyvän suosion, samoin
keskikesän SUP-kurssi. Juhannusviikolla järjestetään tukikohdassa Eskimotoimintaa esittelevä jäsenilta. Se on tarkoitettu erityisesti seuran uusille jäsenille tukikohtaan, kalustoon ja Eskimotoimintaan tutustumiseksi. Jäsenilta on
hyvä tilaisuus tutustua kokeneempiin Eskimoihin sekä saada vinkkejä hyvistä melontareiteistä ja retkikohteista. Tavoitteena on samalla neuvoa sopivan kaluston valinnassa, melontaturvallisuudessa sekä opastaa kaikkia yhteisten
pelisääntöjen mukaiseen vajatoimintaan ja eritoten vastuulliseen ja muut huomioivaan kaluston käsittelyyn rennon
ohjelman ja hyvien eväiden siivittämänä.

Retkitoiminta
Tavoitteena kaudella 2019 on järjestää meri- ja sisävesiretket kokeneiden ja pätevien ohjaajien johdolla. Retkikurssi
järjestetään, mikäli kysyntää ilmenee. Harkitaan helpon päiväretken järjestämistä muutama viikko peruskurssien jälkeen. Kesinä 2017-2018 järjestetyt taideretket on todettu hyväksi konseptiksi, joka pyritään toteuttamaan myös kaudella 2019, mahdollisesti yhdistettynä Nuku yö ulkona -tapahtumaan. Muita retkiä järjestetään kysynnän ja tilanteen
mukaan. Varaudutaan osallistumaan HSKG:n sijaan mahdollisesti järjestettävään tapahtumaan tai harkitaan yhteismatkaa tai muuta tukea jäsenille muihin vastaavanlaisiin tapahtumiin, esim. SKEG:iin tai avokanotistien tapaamisiin.
Myös omaehtoista retki- ja melontaporukoiden keräämistä esim. some:n avulla pyritään edistämään.

Melontaohjaaja- ja -opaskoulutus
Tavoitteena on jatkaa ja laajentaa ohjaajakoulutustoimintaa. Seura tukee ja kannustaa ohjaaja- ja opaskoulutuksesta
kiinnostuneita jäseniään kouluttautumisessa (esim. NlL ja BCU). Omia kouluttajakursseja (ml. EA-kurssi) on tarkoitus
järjestää, jos kysyntää on. Eskimot on omavarainen myös ohjaajakouluttajissa ja tämä on tavoite jatkossakin. Ohjaajaleirin järjestämistä keväällä vesien auettua tai syksyllä kauden päätyttyä harkitaan.
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Kalusto
Seuran kaluston kunto, määrä ja laatu pyritään pitämään pitkäjänteisesti hyvällä ja jäsenistön tarpeita vastaavalla
tasolla. Tarkoituksena on kaudella 2019 hankkia muutamia uusia aluksia ja myydä vanhempia malleja jäsenistön
omaan käyttöön. Kaluston vastuullinen ja huolellinen käsittely on jäsenistön yhteinen etu. Korjaus- ja huoltotaitoja
kehitetään tarpeen mukaan järjestettävällä korjauskurssilla sekä työssäoppimisperiaatteella esim. talkoissa. Kaluston
korjausten nopeuttamiseksi pyritään kehittämään ja tukemaan oma-aloitteisuutta ja ns. kalustotiimi-perinnettä.

Rullaniemen eskimotukikohta ja talkoot
Vajan ja tukikohdan hyvä toimivuus edellyttää rakennusten ja ympäristön jatkuvaa ylläpitoa ja yhteisesti sovittujen
vajan ja kaluston käyttösääntöjen noudattamista. Tavoitteena on, että Eskimoissa toimii aktiivinen ja osaava rakennustiimi, jonka toimintaa johtokunta tukee ja koordinoi. Tukikohdan kehittäminen erityisesti uudisrakentamisen osalta on vastuutettu hallituksen alaisuudessa toimivalle tilaryhmälle.
Tukikohdan ja ulkoalueiden yleinen kevätkunnostus ja syyshuolto sekä kaudenaikainen siivous ja kunnossapito tehdään edelleen talkootyönä. Perinteisestä talkooväen evästyksestä huolehditaan grillimestariporukan voimin tai noutoeväin ja kaikille paikalle tuleville osoitetaan talkoovastaavien toimesta sopivia tehtäviä. Talkootoiminnalla on tärkeä
merkitys myös seuran yhteishengen kehittämisessä.
Eskimotukikohdan kehittämisen suunnittelu aloitettiin syksyllä 2017, ja projekti jatkuu edelleen kaudella 2019. Pienemmistä kehityskohteista erillisen työkaluvajan/varaston hankinta sekä toisen puuceen rakentaminen on ajankohtaista vuonna 2019, jollei käynnistetä laajempaa uuden talon rakentamishanketta.

Talvikauden toiminta
Uusi laituri lasketaan keväällä ja nostetaan perinteisesti syksyllä ennen meren jäätymistä. Matalasta kotirannasta
pääsee kuitenkin vesille jäiden tuloon asti. Talvikaudella melontatekniikoita päästään harjoittelemaan Kauniaisten
uimahallille. Talvikaudella pyritään järjestämään ohjattua toimintaa jäsenistölle jossain melojille vieraammassa lajissa, esim. lajikokeilun muodossa.

Tiedotus ja viestintä
Internetin ja muiden sähköisten kanavien hyödyntämistä seuratiedotuksessa pyritään lisäämään. Seuran kotisivujen
[www.espooneskimot.fi] uusimisprojekti toteutettiin syksyllä 2018, ja se on tarkoitus viedä loppuun alkuvuodesta
2019. Some-kanavien aktiivisempaa käyttöä viestinnässä ja mm. tulevista tapahtumista tiedottamisessa ja melontaporukoiden kokoamisessa edistetään. Tiedotuksen ja viestinnän tehostamiseksi seura varautuu tarvittaessa ostamaan sähköisen viestinnän asiantuntemusta.

Talous ja hallinto
Seuran talous säilytetään vakaalla pohjalla; seuran kassaan on toimintavuosien aikana vähitellen kertynyt varoja,
joilla seuran toiminta ja kehittäminen voidaan turvata myös lähivuosina.
Seuran johtokunta kokoontuu melontakauden aikana n. kerran kuukaudessa, sekä tarvittaessa useamminkin. Johtokunnan perustyönjako on sektoreittainen, mutta asioita hoidetaan myös yhteistyössä ja joustavasti ryhmäytyen.
Jäsenrekisterisovelluksen uusiminen on ajankohtaista vuonna 2019. Tavoitteena on saada sovellukseen lisää vuorovaikutteisuutta siten, että jäsenet voisivat paremmin itse ylläpitää omia tietojaan. Myös jäsenlaskujen välitystä sähköisesti on tarpeen lisätä hallintotyön keventämiseksi.
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Sidosryhmät ja yhteistoiminta muiden seurojen kanssa
Eskimot haluaa jatkossakin osallistua seurayhteistyöhön ja toimia aktiivisesti varsinkin Espoon kaupungin ja espoolaisten yhdistysten kanssa yhteisen asuin- ja harrastusympäristön ja mahdollisuuksien kehittämiseksi.
Yhteistyötä muiden melontaseurojen kanssa tehdään tarvittaessa mm. tapahtumien järjestämisessä ja koulutuksessa. Johtokunta seuraa melonnan lajiliittojen järjestäytymistilannetta ja tekee tarvittavat ratkaisut siitä, missä keskusjärjestöissä Espoon Eskimot on tulevaisuudessa jäsenenä.

Kausi 2018 on lopuillaan ja katseet voidaan kääntää kohti tulevaa kautta ja sen koitoksia. Seuran toimintaedellytykset ovat erinomaisessa kunnossa ja näistä lähtökohdista Eskimoiden on hyvä ponnistaa kohti kautta 2019.

