Loviisan Seudun Eränkävijät ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010
1. YLEISTÄ
Loviisan seudun eränkävijöille (LSE) kulunut vuosi oli 65 toimintavuosi. Vuoden lopussa seurassa oli
yhteensä 138 jäsentä.
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää kaikille jäsenille avoin yhdistyksen kokous. Kertomusvuonna
yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi: kevät- ja syyskokous. Kokouksissa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
Toimeenpanevana elimenä seuralla on hallitus ja sen alaisuudessa toimivat jaostot. Puheenjohtajana toimi
Kirsi Kippola, varapuheenjohtajana Vesa Peltoluhta, sihteerinä ja jäsenasiainhoitajana Hannu Holvikallio
ja taloudenhoitajana Antero Kiviranta. Muina hallituksen jäseninä toimivat Erik Ahonen, Nina Bärlund
(majavastaava), Erik Lehtiö, Paavo Sistola ja Risto Tvilling (ympäristövastaava).
Kilpailu- ja tapahtumatoimikuntaan kuului kertomusvuonna Hannu Holvikallio, Vesa Peltoluhta, Paavo
Tiainen ja Leif Walander. Majaisäntinä toimivat Olavi Paajanen, Jouko Kuusela, Hannu Holvikallio, Erik
Lehtiö, Jukka Kippola, Risto Tvilling ja Harri Hilli. Majan varaukset olivat Nina Bärlundin vastuulla.
Tilintarkastajiksi kertomusvuodelle valittiin Jari Paakkarinen ja Kimmo Nykänen.
LSE on Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin jäsen ja sitä kautta myös Suomen vapaaajankalastajien keskusjärjestön jäsen. Seura on myös Valkon kyläyhdistyksen jäsen ja sitä kautta ItäUudenmaan Kylät ry:n jäsen, sekä Suomen Kylätoiminta ry:n jäsen. Jäsenyys ko. yhdistyksissä
mahdollistaa mm. Valkon kylätalon vapaan käytön kokoustoimintaan sekä kerhoiltojen pitopaikaksi.
Lisäksi käytössä on mm. lainopillista neuvontaa Suomen Kylätoiminta ry:n kautta.
Kertomusvuoden painopisteinä oli:
- lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen entisestään
- kilpailutoiminnan uudelleen käynnistäminen
- seurayhteistyön laajentaminen
- jäsenille suunnattujen yhteistilaisuuksien järjestäminen
- seuran majan kunnostamisen jatkaminen
Alla olevissa kappaleissa (2-7) on tarkemmin kerrottu painopisteiden toteutumasta.

2. VARSINAINEN TOIMINTA
Jäsenille suunnitellut 2-3 kerhoiltaa vuoden aikana esim. kalan käsittelystä sekä onki- ja pilkkivälineiden
valmistuksesta jäivät myös toteutumatta.

3. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA
- Hiihtolomaviikolla (vk 8) perhepilkkitapahtuma Loviisassa peruuntui, koska jään päällä oli erittäin
runsaasti vettä
- Kaverin Kanssa Kalaan –kampanja jatkui erilaisin lapsille ja nuorille suunnatuin, kalastukseen
liittyvän ohjaustoiminnan ja tapahtumien puitteissa: 17.5. ongintaa pajanuorille Pernajassa, 14.6.
onkien kunnostusta ohjatusti Sistolan rannassa, 20.8. kalastuksesta oppitunti kirkonkylän koulun
(Ruukki) 3.-6. –luokkalaisille, 24.8. kalastuksesta oppitunti Valkon koulun 3.-6. –luokkalaisille ja
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28.9. onkitapahtuma Valkon koulun 0.-2. –luokkalaisille Sistolan rannassa. Kaverin Kanssa
Kalaan -kampanja on SVK:n nuorisohanke, jonka tarkoituksena on nuorten kalastustietojen ja taitojen edistäminen.
Kalakummi –koulutus yhdessä SVK:n kanssa jäi toteutumatta ajanpuutteen vuoksi. Koulutuksella
saataisiin lisää kalakummeja seuraan. Koulutus sisältää mm. perustietoa Kaverin Kanssa Kalaan
Kampanjasta ja kummitoiminnasta sekä käytännön kokemuksia ja tietoa kalakummina
toimimisesta.
Leiritoimintana järjestettiin jo perinteeksi muodostunut perheleiri ”Majan juhannus” 24.-27.6.
(ohjaajina Nina Bärlund ja Erik Lehtiö) sekä eräleiri 30.6.-2.7. (ohjaajina Kirsi Kippola, Vesa
Peltoluhta, Erik Lehtiö ja Nina Bärlund). Seuran oman eräleirin myötä elvytettiin vuosia
unohduksissa ollut perinne koota seuran majalle seuran nuoria kalastus- ja erähenkiseen
tekemiseen ja yhdessäoloon. Ensimmäinen eräleiri järjestettiin Ratholmassa perimätiedon mukaan
1970 –luvun lopussa Seppo Viljasen ja Arto Henrikssonin aloitteesta.
Heinäkuun ajan järjestettiin kerran viikossa, tiistaisin, lasten ja nuorten onkipäivä Valkossa,
Sistolan rannassa.
Tuettiin taloudellisesti seuran omien nuorten osallistumista piirin kalastusleirille elokuussa
Loviisan Källassa (3 nuorta = 90 €) ja laituripilkin piirinmestaruuskilpailuihin syyskuussa Loviisan
Laivasillalla (2 nuorta = 10 €).
Järjestettiin piirin kalastusleiri Loviisan Källassa 2.-4.8. (ohjaajina Kirsi Kippola, Erik Lehtiö,
Vesa Peltoluhta ja Pekka Kinnunen). Leirin uisteluosuuteen saatiin apua Meriuistelijoilta.
Järjestettiin valtakunnallisen kalastuspäivän paikallistapahtuma 1.9. Loviisassa tarjoamalla illan
aikana avoin kalastustapahtuma alueen asukkaille ja medialle. Mukana LSE:n lisäksi
Meriuistelijat, Loviisan Vapakalastajat ja Loviisan kalastusalue kolmen kalastuksenvalvojan
voimin. Valtakunnallisen kalastuspäivän tavoitteena on edistää monipuolista kalastusta ja
kalankäyttöä sekä saada erityisesti lapset ja nuoret kalaan.

4. KILPAILUTOIMINTA
- Järjestettiin piirin laituripilkin mestaruuskilpailut Loviisan Laivasillalla 26.9.
- Järjestettiin iltaonginnat heinäkuussa kerran viikossa, tiistaisin, Sistolan rannassa
- Toimintasuunnitelmasta poiketen järjestämättä jäi Loviisan avoimet pilkkimestaruuskilpailut,
jäsenten välinen pilkkikilpailu, Loviisan avoimet onkimestaruusonkikilpailut sekä jäsenten välinen
onkikilpailu. Emme myöskään osallistuneet PM –pilkkiin, SM –pilkkiin, PM –onkeen tai SM –
onkeen.

5. MAJA
Seuran maja sijaitsee Ratholman saaressa, sen länsirannalla. Matkaa saareen on Valkon uimarannalta n. 3
km ja Loviisan Sahaniemestä n. 10 km. Saaressa on vuonna 1979 rakennettu hirsinen huvilarakennus sekä
vuonna 1961 rakennettu puusauna. Puuliiteri ja ulkoWC sijaitsevat majan takana.
Maja on tarkoitettu seuran jäsenien käyttöön perheineen. Mikäli majaa ei ole varattu yksityiskäyttöön, on
se vapaasti kaikkien käytössä. Seuran jäsen voi vuokrata majan myös yksityiskäyttöön. Majan vuokra on
25,-/vrk. Pisin yhtenäinen vuokrausaika on 2 vrk. Vuokratulot käytetään majan ylläpitoon.
Kertomusvuonna majan vuokrista kertyi yhteensä 300 €.
Suunnitelmista huolimatta majan kunnostusta ei jatkettu majatalkoiden puitteissa kertomusvuonna.
Erilaisten vastoinkäymisten vuoksi majan ylläpidossa toteutettiin vain välttämättömimmät toimenpiteet:
- Polttopuutalkoot
- WC:n tyhjennys
- Kaasulaitteiden letkuhuollot
- Kevät- ja syyssiivoukset ja talviteloille laitto

6. VIRKISTYSTOIMINTA
- Kesäkauden avajaiset majalla toukokuussa ja kesäkauden päättäjäiset majalla syyskuussa jäi
toteutumatta
- Syyskokouksen yhteydessä tarjoiltiin pikkujoulun glögit ja pidettiin palkintojenjakotilaisuus
- Messumatka Riihimäen erämessuille 12.6. yhteiskuljetuksella.

7. JÄSENMAKSUT 2010
- Ei liittymismaksua
- Varsinaiset jäsenet 22,50 €
- Eläkeläiset, yli 65 vuotta 12,50 €
- Perhejäsenet 12,50 €
- Nuorisojäsenet, alle 18 vuotta 6 €

8. EDUSTUKSET
Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin hallituksessa seuraamme on edustanut Vesa Peltoluhta
varsinaisena jäsenenä, nuoriso- ja perhetoimikunnassa Kirsi Kippola ja Vesa Peltoluhta ja uistelujaoksessa
Jukka Häyhä. Kevät- ja syyskokouksessa seuran edustajina olivat Kirsi Kippola ja Vesa Peltoluhta.
Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Loviisan
kalastusalueen hallituksessa seuraamme edusti Risto Tvilling. Loviisan kaupungin edustajana
kalastusalueen hallituksessa istui myös seuramme varapuheenjohtaja Vesa Peltoluhta. Vuosikokouksessa
seuraa edustivat Risto Tvilling sekä Markku Paltola. Toimintasuunnitelmaan oli kirjattu osallistuminen
mahdollisiin kalavesien tai rantojen hoitotalkoisiin, mutta niitä kalastusalue ei kertomusvuonna
järjestänyt. Vuoden aikana Peltoluhta ja Tvilling osallistuivat Helsingin Karhusaaressa
Meritaimentoimikunnan järjestämään seminaariin sekä Helsingin Lauttasaaressa järjestettyyn
Suomenlahden rannikkovesien tilaa käsittelevään seminaariin. Lisäksi Paltola ja Peltoluhta osallistuivat
SVK:n isännöimään kalastusalueille suunnattuun seminaariin.
Valkon Kyläyhdistyksen hallituksessa seuraa edusti Erik Lehtiö.
Ympäristöasioissa seuraa edusti Risto Tvilling.

10. TIEDOTTAMINEN
Tiedottaminen hoidettiin kertomusvuonna pääasiassa paikallislehtien tapahtumapalstoja hyväksi käyttäen
sekä yhdellä jäsentiedotteella, josta otettiin suurempi painos ja sitä jaettiin mm. vapaa-ajanmessuilla sekä
valtakunnallisen kalastuspäivän yhteydessä.
Hallitus kutsuttiin koolle sähköpostilla. Lisäksi seuratoiminnasta tiedotettiin 11.9. Loviisan liikuntahallilla
kaupungin järjestämillä vapaa-ajanmessuilla, joissa seuralla oli oma osasto.
Seuran kotisivuja (www.lse.suntuubi.com) päivitettiin aktiivisesti.
Tiedottajana toimi seuran sihteeri.
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