Kalastusleiri on suunnattu pääsääntöisesti 12–17- -vuotiaille lapsille
ja nuorille ympäri Suomen. Alle 12 – vuotias voi osallistua leirille vain
aikuisen huoltajan kanssa. Toki vanhemmat ja huoltajat ovat enemmän kuin tervetulleita leirille ihan kaiken ikäisten lasten ja nuorten
kanssa.
Osallistua voi joko päiväleirille (yöpyminen kotona) tai yöpyä leirillä omassa teltassa. 20 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Leirille ei ole yhteiskuljetusta.
Leiri järjestetään Loviisassa kaupungin leirialueella Källassa (Källantie 86, Loviisa). Alue
sijaitsee aivan meren ääressä Svartholman merilinnoituksen läheisyydessä. Loviisan keskustasta alueelle on matkaa n. 15 km. Källan uimaranta on hienoa hiekkaa ja rantana matala,
lapsiystävällinen. Uimarannalla on laituri. Alueelta löytyy myös huoltorakennus, sauna ja
ulkopuucee:t. Huoltorakennuksessa on ruokailukatos ja keittiö sekä kaksi pientä makuuhuonetta. Sauna on sähköistetty ja pesuhuoneessa on kolme suihkua.
Ohjelma leirillä on kalastusaiheista, toki muutakin leirikivaa mahtuu mukaan. Paikalta löytyy paljon kalastusvälineitä, joita saa lainata. Omia välineitä voi myös ottaa mukaan. Saaliskalat hyödynnetään leiriläisten ruuaksi, mutta myös muuta ruokaa ja välipaloja on tarjolla.
Leiri on osallistujille maksuton. Sitovat ilmoittautumiset 30.7. mennessä Vesalle osoitteeseen puheenjohtaja@loviisanerankavijat.net. Kerro ilmoittautumisessa osallistujan nimi ja
ikä, asuinpaikka, mahdolliset allergiat ja lääkitykset sekä huoltajan yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti).

Järjestäjänä toimivat Loviisan Seudun Eränkävijät ry yhdessä Loviisan kaupungin ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n kanssa.

Alustava ohjelma (ohjelma elää sään ja olosuhteiden mukaan)
keskiviikko 1.8.
9.00
Tervetuloa leirille; aloitusinfo ja ohjaajat esittäytyvät
(samalla voi ottaa eväspöydästä syötävää)
9.30
Telttojen pystytystä
10.00
Ongintaa ja kalalajien tunnistusta
12.00
Lounas
13.00
Ohjelmaa
14.30
Välipalaa ja saunomista uinnin kera
16.00
Päivällinen
17.00
Kalan käsittely ja valmistus iltanuotiota varten
18.00
Iltanuotio ja vapaata olemista; iltapala saatavilla
22.00
Hiljaisuus laskeutuu telttakylään
torstai
8.00
8.30
9.30
12.00
13.00
14.30
16.00
17.00
18.00
22.00

2.8.
Herätys ja aamutoimet
Aamupala
Kalastusta eri välineillä
Lounas
Melontaa kajakeilla
Välipalaa ja saunomista uinnin kera
Päivällinen
Kalastajan solmut, erilaiset kalastusvälineet ja –tavat
Iltanuotio, tietokilpailu ja vapaata olemista; iltapala
saatavilla
Hiljaisuus laskeutuu telttakylään

perjantai 3.8.
8.00
Herätys ja aamutoimet
8.30
Aamupala
9.30
Ohjelmaa
11.00
Kalapolku
12.00
Lounas
13.00
Merelle kalastamaan (välipala mukaan)
16.00
Päivällinen ja leirin yhteenveto
17.00
Telttakylän purku ja kotiin lähtö
Varusteluettelo
Alla oleva varusteluettelo on suuntaa antava ja sitä kannattaa täydentää omatoimisesti esim. henkilökohtaisilla lääkkeillä yms.
* Taskulamppu auttaa näkemään yöllisillä vessareissuilla
* Lämmintä vaatetta mukaan (= päähine, hanskat, villasukat, tuulen pitävä takki, pitkät housut…), sillä
vaikka olisi lämmin päivä, niin merellä ja yöllä teltassa voi AINA tulla kylmä
* Varavaatetta mukaan siltä varalta, että kanootti kaatuu ja vaatteet kastuvat
* Sadevarusteet (= sadetakki ja kumpparit), sillä sateella on mukavampi touhuta, jos pysyy kuivana
* Uikkarit ja pyyhe, jos mielit uimaan
* Pelastusliivit veneretkille ja melontaan
* Makuupussi ja makuualusta yöpymiseen
* Oma teltta (tai kaverin kanssa yhteinen)
* Pesuvehkeet (= hammasharja ja –tahna, shampoo, saippua)
* Kalastusvälineet (jos on)
Jos kaikkea tarvittavaa ei löydy, niin siitä kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Vesaan. Yritetään sitten
yhdessä etsiä puuttuvat varusteet. Järjestäjien puolesta mukaan tulevat ensiapuvälineet, hyttysmyrkky ja
aurinkovoide.

