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Yhdistys

L

oviisan seudun eränkävijöille kulunut vuosi oli 62. toimintavuosi.

K

ilpailu- ja tapahtumatoimikunnan muodostivat Pirkko Brandt,

Vuoden lopussa seurassa oli yhteensä

Sirpa Holvikallio, Kyllikki Ruotsalainen,

129 jäsentä, joista kolme kunniajäse-

Jouko Kuusela, Marja-Liisa Kuusisto,

niä, 84 aikuisjäseniä, 12 perheenjäse-

Seppo Saarela, Marja Varjola, Yrjö Nei-

niä, neljä nuorisojäseniä ja 26 eläkeläis-

jonen ja Paavo Tiainen.

jäseniä.

Y

M

ajan isäntinä kertomusvuonna

lintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää kaikille jäsenille avoin

toimivat Olavi Paajanen, Sep-

po Saarela, Hannu Holvikallio , Kalle

yhdistyksen kokous (ns. vuosikokous).

Stellberg, Erik Lehtiö ja Risto Tvilling.

Kertomusvuonna yhdistyksen kokouk-

Kesken kesäkauden majan varaustoi-

sia pidettiin sääntömääräiset kaksi:

minta siirrettiin Nina Bärlundin vas-

kevätkokous 22.2. ja syyskokous 29.11.

tuulle.

Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

T

oimeenpanevana elimenä seuralla
on hallitus ja sen alaisuudessa toi-

mivat jaostot. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa.

P

uheenjohtajana toimi Jukka Häyhä,
varapuheenjohtajana Kalle Stell-

T

ilintarkastajiksi kertomusvuodelle
valittiin Jari Pekkola ja Olavi Paa-

janen, varalle Risto Tvilling ja Sirpa
Holvikallio.

K

aakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirissä seuraamme ovat

edustaneet Kyllikki Ruotsalainen (hallituksen varajäsen, nuoriso- ja perhe-

berg, sihteerinä ja jäsenasiainhoitajana

toimikunnan jäsen, onkijaoksen jäsen)

Hannu Holvikallio ja taloudenhoitajana

sekä Paavo Tiainen (kotitarvekalastus-

Raija Viklund. Muina hallituksen jä-

toimikunnan sekä perhojaoksen jäsen).

seninä toimivat Nina Bärlund, Kyllikki
Ruotsalainen, Marja-Liisa Kuusisto,
Erik Ahonen ja Risto Tvilling.

P

ernajan ja Ruotsinpyhtään kalastusalueiden kokouksissa Eränkävi-

jöitä edusti Erik Ahonen.

J

äsentiedotteita vuoden aikana
postitettiin yksi. Tiedote sisälsi

toimintavuoden kilpailukalenterin ja
sen kustannuksiin saatiin tukea paikalliselta Nordea -pankilta. Muu tiedottaminen hoidettiin pääasiassa paikallislehtien tapahtumapalstoja hyväksi
käyttäen. Hallitus kutsuttiin koolle
sähköpostilla.

J

äsenetuna kaikki maksaneet jäsenet saavat Suomen Vapaa-ajan-

kalastajien keskuksjärjestön julkaisemaa VAPAA-AJAN KALASTAJA -nimistä
jäsenlehteä. Lehti ilmestyi
ilmesty vuoden aikana seitsemän kertaa.

M

artti Väätäisen poismenoa muistettiin kertomusvuonna suruad-

ressilla. Väätäinen toimi vuosikaudet
aktiivisesti seuramme hyväksi.

P

akaan Urheilukalastajien 40 -vuotisjuhlaa muistettiin 28.4. Seuran

puolesta onnitteluja vei Erik Ahonen ja
Kyllikki Ruotsalainen.

L

oviisan seudun Eränkävijät ry
kuuluu jäsenenä Suomen Vapaa-

ajankalastajien keskusjärjestöön sekä
Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiriin.

Lapset, nuoret
ja perheet

K

alakummeina toimi tuttuun tapaan Paavo Tiainen, Erik Ahonen,
Marja-Liisa Kuusisto, Marja Varjola,
Seija Reimi, Terho Reimi, Anna-Liisa
Neijonen, Yrjö Neijonen, Kyllikki Ruotsalainen, Leif Walander, Arvo Vilpponen
ja Viljo Savolainen.

V

altakunnallista ”Kaverin Kanssa
Kalaan” -kampanjaan osallistuttiin
järjestämällä Harjuntaustan koululle leiri Källassa TE-keskuksen tuella.
Leiripäivän aikana tutustuttiin kalan
käsittelyyn, kalaruuan valmistukseen,
saatiin teoriaopetusta eri kalastustavoista ja tietenkin ongittiin.

K

alakummeistamme Kyllikki Ruotsaleinen ja Paavo Tiainen olivat
mukana valtakunnallisella nuorisoleirillä Kuhmoisissa.

O

nki- ja perhepäiviä järjestettiin kertomusvuonna sekä Valkossa että
Loviisassa. Suomen Vapaa-ajankalastasekä jien keskusjärjestö (SVK) välitti
tapahtumiin mitalit.

V

altakunnallista kalastuspäivää
vietettiin jo toista kertaa. Loviisassa
sen tiimoilta kokoonnuttiin 30.8. Sahaniemeen. Päivän tavoitteena on saada
lapset ja nuoret kalaan, edistää monipuolista kalastusta sekä kalojen käsittelyä ja käyttöä.

Messut

S

VK:n nuoriso- ja perhetoimikunta
järjesti Riihimäen Erämessuilla lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa.
Toteutuksessa oli mukana seuramme
puolesta myös Kyllikki Ruotsalainen ja
Paavo Tiainen.

E

lma -messuilla (Elävä maaseutu)
keskusliiton osasto oli vahvistettu
niin ikään seuramme edustajilla: Marja Varjola, Kyllikki Ruotsalainen, Terho
Reimi, Paavo Tiainen, Arvo Vilpponen,
Viljo Savolainen ja Tuula Niskanen antoivat työpanoksensa liiton käyttöön.

Kilpailutoiminta ja
kalastustapahtumat

Y

stävyysseuratoiminta alkoi helmikuussa Kerava - LSE ystävyyspilkillä (17.2.) Sahaniemessä. Samalla
tapahtuma toimi seuran oman sarjapilkin ensimmäisenä osakilpailuna.
Seuraavana lauantaina (24.2.) pilkittiin
TJUK - SALPAUS - LSE ystävyyspilkki
Sahaniemessä.

V

iikon kuluttua (10.3.) Sahaniemessä pilkittiin LSE - RKV ystävyysottelu ja ratkaistiin samalla LSE:n mestaruus.

A

voin pilkkikisa (17.3.) toimi samalla
ystävyysotteluna PAJKAAN kanssa
ja oli seuran oman sarjapilkin kolmas
osa (toinen osa avoimessa 4.3.).

K

aakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin mestaruuspilkki toteutettiin 25.2. Vääksyn Vesijärvellä.
Eränkävijöistä tapahtumaan osallistui
kahdeksan henkilöä, kaksi joukkuetta.

S

euran talvipilkkimestaruuden voitti
Erik Ahonen, joka korjasi nimiinsä
voiton myös sarjapilkinnässä veteraanimiesten sarjassa. Miesten voiton sarjapilkinnässä sai Pekka Hanni ja naisten
voiton Mirja Laukkanen.

K

O

nkikesän avasi avoimet onkikilpailut Sahaniemessä 5.5. Samalla
kilpailu toimi seuran oman sarjaonginnan ensimmäisenä osakilpailuna.

A

voimet onkikilpailut jatkuivat Sahaniemessä 26.5. (oma osa II). Sarjaonginnan kolmas osa toteutettiin 16.6.
järjestetyn RKV - LSE seuraottelun
yhteydessä Kymijoella.

E

dellisenä lauantaina (9.6.) oli ratkottu LSE:n mestaruus, jonka voitti
Leif Walander.

A
S

voimet laiturikalastuskilpailut toteutettiin Laivasillalla 1.9. ja 22.9.

m -onki toteutettiin Kimolan kanavalla 5.8. Seuralla tapahtumassa
oma edustuksensa.

I

ltakisoja toteutettiin kertomusvuonna
viisi, joista kaksi Valkossa. Iltakisat
alkoivat viikolla 27 ja päättyivät viikolla
31. Lisäksi ongittiin ystävyysottelu LSE
- PAKAA.

S

arjaonginnan parhaaksi onki miesten sarjassa Pekka Hanni, veteraanimiesten sarjassa Eriks Ahonen ja
naisten sarjassa Anna-Liisa Neijonen.

aksiosaisen laiturionginnan tulosten perusteella jaettavan “Olanderin pokaalin” voitti Leif Walander. Samalla kyseinen kiertopalkinto
päätti kiertolaisen matkansa ja kotiutui Walanderin hyllyyn.

Maja

E

ränkävijöiden maja sijaitsee Valkon edustalla, Ratholman saaressa( sen
länsirannalla). Matkaa saareen on Valkon uimarannalta n. 3 km ja Loviisan
Sahaniemestä n. 10 km.

M

aja käsittää vuonna 1979 rakennetun hirsisen huvilarakennuksen sekä
vuonna 1961 rakennetun puusaunan. Puuliiteri ja ulkoWC sijaitsevat majan
takana. Kalliot ovat sileitä ja korkeita, joten maasto ei välttämättä sovellu perheen
pienimmille tai kaikkein iäkkäimmille / liikuntarajoitteisille. Laituri on varustettu kolmella poijulla.

M

ajasta löytyy seuraavat tilat:

*Oleskelutila eli tupa, jossa on pirttipöydät n. 35-40 hengelle sekä avotakka. Lisälämmityksenä liikutettava kaasulämmitin. Kaasuvalot ja kynttilöitä. Jauhesammutin ulko-oven pielessä, varustettu sekä palo- että häkävaroittimella.
*Kolme makuuhuonetta; ensimmäisessä puukamina (Porin Matti), kaksi vuodetta
ja häkävaroitin / toisessa valopetroolilämmitin, kolme vuodetta ja palovaroitin katossa / kolmannessa kolme vuodetta ja palovaroitin katossa. Kaikissa vuoteissa
vaahtomuovipatjat sekä tyynyt. Valaistuksena kynttilät.
*Pieni keittiö, jossa kaasuliesi, tiskipöytä (viemäröinti ulos), ruuanvalmistusastiat
sekä ruokailuvälineet 6-10 hengelle. Keittiöön ei tule vettä. Kaasuvalo.

S

auna on majan läheisyydessä, käsittäen pukuhuoneen, löylyhuoneen ja kuistin. Saunalta on laituria ja jyrkkiä portaita myöden käynti mereen. Vesi kannettava, puulämmitteinen, valaistuksena myrskylyhty.

K

ertomusvuonna maja varustettiin uudelleen (kts. edellinen sivu),
sen paloturvallisuutta parannettiin,
peltikaton harjan tiivistys aloitettiin,
saunan lattian viemäröinti uusittiin,
sadevesitynnyrit hommattiin, rakennettiin laituri ja kulkusilta helpottamaan
liikkumista, poijutettiin ranta... Kaiken
tämän lisäksi majalla siivottiin ahkerasti sekä paranneltiin ulkohuussin
olosuhteita... Rämeikköä majan ympäriltä raivattiin ja tehtiin ensi vuodeksi
polttopuita. Kertomusvuosi oli hyvä
alkuruiske majan elvyttämiseksi, siitä
on hyvä jatkaa.

M

ajan käyttö kertomusvuonna kasvoi huomattavasti muutamaan aiempaan vuoteen verrattuna. Yksittäisiä
kävijöitä on ollut jo helmikuusta -07 ja
viimeisimmät retkeilisät lopettivat majakauden joulukuussa -07.

M

ajan varauksista huolehti Nina
Bärlund, joka myös päivitti varauslistaa. Lista löytyi sekä majalta,
että Valkon Siwan luona olevalta ilmoitustaululta. Käyttövuorot myönnettiin
varaamisjärjestyksessä.

Lopuksi

S

eura koki loppuvuodesta sukupolven vaihdoksen, joka toivottavasti tulevana vuonna tuo toiminnalle
kipeästi kaivattua kipinää. Uusia jäseniä liittyi seuraan vuoden loppupuolella
enemmän kuin alkuvuodesta. Toivottavasti jäsenmäärän kasvu jatkuu myös
tulevaisuudessa.

T

aloutemme on vuosi vuodelta yhtä
tiukka, joten toiminnan kehittäminen ilman kaupungin toiminta-avustuksen merkittävää kasvua on lähes
mahdotonta. Kertomusvuonna tilinpäätöksemme osoitti ylijäämää 415 €, joka
koostuu pääosin (400,-) vapaaehtoisista
lahjoituksista majan ylläpitoa varten.

L

uontoarvot sekä yhdessä tekemisen
kulttuuri on valtakunnallisestikin
tekemässä paluutaan monen ”katovuoden” jälkeen. Myös Loviisan seudun
Eränkävijät haluaa toivottaa kaikki jäsenensä tervetulleeksi seuratoimintaan
juuri sillä aktiivisuudella, mikä kenenkin henkilökohtaiseen elämään sopii.
Jokaisen panos on yhtä arvokas, olipa
se sitten kertaluonteinen kahvin myynti onkikilpailussa tai pidempiaikainen
edustaminen piirin elimissä.

Kirsi Kippola
kirsi.kippola@loviisa.ﬁ

Jukka Häyhä
jhauha@meriuistelijat.ﬁ
www.lse.suntuubi.com

Hannu Holvikallio
hannu.holvikallio@kolumbus.ﬁ

