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Uuraan Vilpas ry., tämä Viipurista Helsinkiin muuttanut maineikas painiseura on pitänyt Kruunuvuoren-

selän kupeessa olevaa pientä Kissasaarta (Kattehellet) kesäisenä tukikohtanaan 1950 luvulta lähtien ja seura

on ollut Helsingin Kaupungin vuokralaisena jo 60 vuotta.

Urheilutoiminnan loputtua seura on keskittynyt siihen toimintaan, jota varten Kissasaaren kiinteistöt alun

perin seuralle hankittiin, eli jäsenistön virkistys-ja vapaa-ajan toimintaan.

Jäsenistön vanhetessa on entistä tärkeämpää, että voimme tarjota heille aktiviteettejä jotka mahdollistavat

toimintakykyä ylläpitävän toiminnan omassa tutussa ympäristössä. Yhtä tärkeätä on myös, että vanhemmat

seuran jäsenet voivat tavata toisiaan ja muistella menneitä, osallistimatta aktiviteetteihin.

Kesäkauden 2013 aikana j äij estettyjen tilaisuuksien ja omaehtoisvierailujen yhteenlaskettu kävijämäärä oli

400 henkeä.

Useamman vuoden tauon jälkeen olemme saaneet järjestettyä jo kolme vuotta hyvin toimineen

säännöllisen vesibussiliikenteen saareen. Tämä on luonnollisesti helpottanut jäsenistön pääsyä saareen ja

lisännyt päiväkäyntien määrää.

Seuramme on pyrkinyt pitämään talkoovoimin saaren vanhat ja arvokkaat rakennukset sekä muun infran

kuten laiturit ym. turvallisina ja käyttökunnossa. Rakennustarvikkeiden kalleudesta johtuen nämä huolto-ja

korjauskulut nielaisevat leijonanosan seuramme vuotuisista jäsenmaksutuloista.

Avustushakemukseemme vuodelle 2014 oli hillut virheellisesti summa 2180 euroa. Pahoittelemme

virhettämme. Hakemamme avustus vuodelle 2014 on 1200 euroa. Mahdollinen avustus tullaan käyttämään,

vuokriin , vakuutusmaksuihin, sekä seniorien virkistystoimintaan.

Helsingin Kaupungilta saamillamme avustuksilla on ollut ja on edelleen erittäin merkittävä panos

seuramme mahdollisuuksiin jatkaa toimintaa yllämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, joten toivomme,

että päätöksenne tämänvuotiseen hakemukseemme olisi myönteinen.

Uuraan Vilpas ry

Kari Wrigstedt Raija Raatikainen

Puheenjohtaja Taloudenhoitaja

Myllärintie 19 b
00920 Helsinki


