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1 Hallitus ja muut toimihenkilöt
Toimeenpanevana elimenä seuralla on hallitus, jonka kokouksiin voivat hallituksen jäsenten lisäksi
osallistua toimikuntien jäsenet.
Hallitus 2020
Puheenjohtaja Vesa Peltoluhta, varapuheenjohtaja Paavo Sistola, majavastaava Nina Bärlund, ympäristövastaava Risto Tvilling, sihteeri Mauri Suojanen ja muut hallituksen jäsenet olivat Markku Honkanen, Kirsi Kippola ja Jan Tikander.
Yhdistyksen taloudenhoitajana toimii Erik Lehtiö ja toiminnantarkastajana Leena Lappalainen, varalla
Jari Paakkarinen.

2 Toimikunnat
Vuonna 2020 yhdistyksellä oli yksi toimikunta, joka toimi hallituksen työrukkasena. Toimikunnan
kokouksissa voivat olla läsnä mahdollisuuksien mukaan myös puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja.
Majaisännät muodostavat majatoimikunnan yhdessä majan käytöstä ja varaamisesta vastaavan Nina
Bärlundin kanssa (p. 040 5948 033). Muiksi majaisänniksi valittiin Honkanen Markku, Kippola Jukka,
Lehtiö Erik, Tikander Jan, Tvilling Risto ja Uimonen Börje.

3 Edustukset
LSE kuuluu jäsenenä Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiriin ja sitä kautta myös Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK). Piirin kokouksissa seuraa edusti Mauri Suojanen, joka
oli myös piirin hallituksesssa.
LSE on Valkon kyläyhdistyksen jäsen ja sitä kautta Itä-Uudenmaan Kylät ry:n jäsen, sekä Suomen
Kylätoiminta ry:n jäsen. Valkon kyläyhdistyksen hallituksessa seuraa edusti Vesa Peltoluhta.
Loviisan Saariston Kalatalousalueen yleiskokouksessa piirin valtuuttamina vapaa-ajankalastajien
edustajina oli Vesa Peltoluhta ja Mauri Suojanen.
Risto Tvilling edusti Eränkävijöitä Vårdön jätevesiasioissa.

4 Jäsenmaksut
Liittymismaksua ei peritty. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on yhtä suuri varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen kanssa:
 Aikuinen, pääjäsen 30,00
 Aikuinen, perheenjäsen 20,00
 Eläkeläinen 25,00
 Nuori 10,00
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5 Maja
Majan vuokraus yksityiskäyttöön tuotti tuloa yhteensä 760€. Talkoita järjestettiin kertomusvuonna
useaan otteeseen. Pari talkoota isommalla ryhmällä ja muut pienemmällä ryhmallä. Esim. kuljetettiin
puita saareen, korjattiin laituria myrskyn jäljiltä, parannettiin laiturin ja kulkuväylien turvallisuutta,
siivotiin maja, huollettiin ulkoikkunoita, parannettiin takapihan valaistusta, asennettiin käänteisosmoosilaite ja valaistus saunaan. Syksyllä vielä asennettiin räystäiden alle listat estämään lepakoiden
pääsy kattorakenteisiin ja laitettiin maja talviteloille.

6 ELY-hanke
Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Loviisan seudun Eränkävijät ry:lle (LSE) 2400 euroa käytettäväksi kalastusharrastuksen edistämiseen Loviisan seudulla. Avustuksesta 2000€ tuli kesäkuussa ennakkona seuran tilille. Vuoden loppuun mennessä avustusta oli käytetty 868,16 €. Korona sotki toimintaa niin paljon, että avustus uhkasi jäädä käyttämättä. Avustusta oli haettu niin, että hakujakso
päättyy 31.3.2021. Tästä syystä sihteeri teki marraskuussa 2020 ELY-keskukselle jatkoaika-hakemuksen niin, että toiminta-avustuksen takarajaan tehtäisiin vuoden jatkoaika, päättymään siis 31.3.2022.
Hakemukseen sisältyy lisäksi käyttötarkoituksen muutosanomus. Tätä kirjoittaessa päätöstä ei ole
vielä tullut.
Kalakerhon toteutuneet tapahtumat ennen korona-rajoituksia:
la 25.1. 11-15
ti 4.2.

Pilkki-/haukipilkkiretki Lähivedet

17:30-19:30 Värikoukkujen teko

Kerhotilat, Nuorten Työpaja

su 23.2. 11-15

Pilkki-/haukipilkkiretki Lähivedet

la 7.3.

Pilkki-/haukipilkkiretki Lähivedet

11-15

Tämän jälkeen, 15.3. alkaen kalakerhotoiminta jäi rajoitusten takia kokonaan tauolle.
Kalakerhoa päästiin satunnaisesti jatkamaan loppukesällä, aina kun koronarajoitukset hellittivät:
ke 19.8. 17:30-19:30 Virveli-/onkiretki Tavistholma
la 5.9.

10-18

Virveli-/onkiretki Valkon venesatama

ke 30.9. 17:30-19:30 Onkikisa

Valkon venesatama

Loppuvuosi jouduttiin jälleen pitämään taukoa.
Perinteisen nuorten kalakerhon lisäksi vuonna 2020 pidettiin myös perhonsidontakerho. Se ehti kokoontua 2 kertaa: 27.2. ja 12.3. Tätä kerhoa jatkettiin syksyllä, kun rajoituksiin tuli hetkeksi lievennyksiä. Loput 4 kertaa päästiin kokoontumaan 7.9., 14.9., 21.9. ja 28.9. Perhokerhon päätösreissuna
oli kalareissu Pornaisiin Itälänkoskelle 4.10. Tässä kerhossa oli mukana kaikkiaan 6 nuorta ja 5 aikuista.
Näiden lisäksi toteutettiin jo perinteeksi muodostunut kolmepäiväinen kalastusleiri Loviisan Källassa
31.7.-2.8.2020. Leirille osallistui 21 nuorta, muutamia heidän vanhempiaan ja huimat 14 ohjaajaa eri
tehtävissä. Säät pääosin suosivat tapahtumaa, ja kalaa saatiin taas hyvin. Kaikki leiriläiset saivat kalaa,
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erityisesti ahventa nousi veneisiin oikein hyvin. Jokainen nuori pääsi kalastamaan veneestä, sen varmisti 6 merikelpoista, nimenomaan kalastukseen räätälöityä venettä kuskeineen.
Leiriohjelma koostui pääsääntöisesti kalastuksesta veneillä. Viimeiselle päivälle oli kuitenkin tiedossa
leiriolympialaiset. Ne toteutettiin joukkuekisana, jossa kolmehenkiset joukkueet koittivat erilaisissa
taitolajeissa saada parhaita mahdollisia suorituksia. Suuria haasteita tuotti koronan aiheuttamat erityisjärjestelyt, mutta kaikesta selvittiin hyvin. Kiitosta saatiin myös siitä, että leiri oli jälleen osallistujille
maksuton. Kiitokset eteenpäin leirin tukemisesta lähtevätkin mm. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Söderby Laxille ja useille talkoolaisille.

7 SILMU-hanke
SILMU-hanketta jatkettiin suunnitelman mukaan ja käänteisosmoosijärjestelmä asennettiin kesällä
2020.

8 Muut toiminta
22.2.2020
6.3.2020
29.9.2020

Yhdistyksen vuosikokous Valkon monitoimitalolla.
Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Valkon monitoimitalolla.
Loviisan Saariston KA:n vuosikokous

9 Talous
Yhdistyksen talous on jo vuosia ollut erittäin minimaalinen ja tiukka. Tilanteeseen vaikuttaa paljolti
se, että lapsille ja nuorille tuotettavat tapahtumat tarjotaan pääsääntöisesti osallistujille ilmaiseksi. Tähän periaatteeseen on päädytty jo vuosia sitten, jotta turvataan jokaiselle alueen lapselle ja nuorelle
osallistumismahdollisuus perheen varallisuudesta riippumatta. Myös seuran maja tarjotaan jäsenperheiden käyttöön veloituksetta silloin, kun sillä ei ole varauksia yksityiseen käyttöön. Liittymismaksua
ei peritä ja vuosittaiset jäsenmaksut pyritään pitämään erittäin kohtuullisina. Kaikella tällä tähdätään
siihen, että toiminta olisi mahdollisimman monen saavutettavissa.
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