1 VARSINAINEN TOIMINTA
Seuran varsinainen toiminta jatkuu entiseen tapaan; ympäristö- ja vaikuttamistyötä sekä lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittämistä ELY-hankkeen turvin. Majan käyttöturvallisuutta pyritään parantamaan entisestään. Lisäksi osallistutaan piirin ja SVK:n järjestämään toimintaan kiinnostuksen mukaan.

2 MAJA
Seuran 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 vuokrauksen tarkemmat ohjeet löytyy seuran nettisivuilta ja niitä voi myös tiedustella majavastaavalta: Nina Bärlund 040 594 8033.
Vuosina 2019 ja 2020 majan rakenteita muutettiin turvallisemmiksi ja käyttäjäystävällisiksi SILMU:n teemahankkeen ”Saaristo” mukaisesti. Saareen asennettiin sähköpanelointi ja ostettiin käänteisosmoosilaitteisto käyttöveden tuottamiseksi. Vuodelle 2020 suunniteltiin että haetaan poliisilta keräyslupa,
jotta voimme lahjoitusvaroin uusia majalle sekä laiturin että poijut. tätä ei tehty, harkitaan josko lupaa
haettaisiin vuodelle 2021.
Vuonna 2021 uudistetun majan käyttöastetta pyritään nostamaan reilusti. Jotta tähän päästään, tullaan
majaa markkinoimaan mm. syyskalastajien yöpymispaikaksi. Näin ollen majan talviteloille laitto tapahtuu, säätilanne huomioiden vasta joulukuun alussa. Hallitus pitää vuosikokouksen jälkeen aiheesta erillisen suunnittelupalaverin.
Maja tuotti avainpantteina ja vuorokausivuokrina vuonna 2020 860€. Kuluja vastaavasti talkooruoista,
tonttivuokrasta, vakuutuksista ja muista varsinaisista kuluista oli yhteensä 2152,17€. Nykyisellä vuokrahinnalla tämä tarkoittaisi noin 53 vuokravuorokautta.

3 ELY-HANKE
Vuodelle 2021 on anottu ELY-keskukselta jatkoaikaa vuoden 2020 avustuspäätökseen. Saimme 2 400 €
lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittämiseen, sitä ei kuitenkaan pystytty kaikkea käyttämään koronasta johtuvien rajoituksien takia. Jatkoaikaa on anottu niin, että avustus olisi voimassa 31.3.2022 asti. Avustuksen turvin pyöritetään nuorten kalakerhoa sekä järjestetään kaksi leiriä. Muutoshakemus hyväksyttiin
ELY.ssä 3.2.2021, eli toiminta-avustus on käytettävissä 31.3.2022 asti.

4 JÄSENHANKINTA
Jäsenhankintaa tehostetaan erilaisin keinoin; pyritään samaan muutama soutuvene lahjoituksena,
joita sitten voisi tarjota, pienetä maksua vastaan, jäsenen lainattavaksi. Lisäksi seuran majaa Ratholman saaressa esitellään kalakerholaisille ja heidän vanhemmilleen ja pyritään tätä kautta innostamaan

myös huoltajia liittymään seuran jäseniksi. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme myös Lowiisan
Wanhat Talot -päiville omalla jäsenhankintakioskillamme.

5 TALOUS
Vuosibudjetti on noin 12 000 €. ELY- ja SILMU-hankkeet muodostavat budjetista noin puolet.
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