Loviisan Seudun Eränkävijät ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
1. YLEISTÄ
Tulevan toimintavuoden pääpaino on lapsi- ja nuorisotoiminnan kehittäminen entisestään.
Muilta osin laajennetaan kilpailu- ja tapahtumatoimintaa sitä mukaa, kun vastuuhenkilöitä löytyy lisää.
Seuran jäsenille suunnattuja yhteisiä tilaisuuksia lisätään ja seuran majan kunnostamista jatketaan.
Seura liittyy kokeilumielessä Valkon kyläyhdistyksen jäseneksi (jäsenmaksu 100,-) 2009 ja osallistuu
Valkom Kvarterskolanin kylätaloprojektiin hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Myös Höyryllä
Walkoon –tapahtumassa seura on näkyvästi esillä, hyödyntäen sen julkisuusarvon.

2. VARSINAINEN TOIMINTA
- Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Loviisan ja
Ruotsinpyhtään kalastusalueiden kokouksissa seuraamme edustaa Erik Ahonen.
- Valtakunnallinen pilkkipäivä maaliskuussa. Katso lisää tietoa kohdasta kolme.
- Valtakunnallinen kalastuspäivä 26.8. Katso lisää tietoa kohdasta kolme.
- Osallistutaan mahdollisiin kalavesien tai rantojen hoitotalkoisiin
- Järjestetään jäsenille 2-3 kerhoiltaa vuoden aikana esim. kalan käsittelystä sekä onki- ja
pilkkivälineiden valmistuksesta.

3. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA
- Hiihtolomaviikolla (vk 8) perhepilkkitapahtuma Loviisassa
- Maaliskuussa valtakunnallinen lasten ja nuorten pilkkipäivä Loviisan Laivasillalla. Pilkkipäivä
esittelee pilkkimisen monipuolisena koko perheen harrastuksena, perehdyttää kansalaisia
turvalliseen jäällä liikkumiseen ja pilkintään liittyvään aktiiviseen liikuntaan. Aloitteen
Valtakunnallisen pilkkipäivän järjestämiseen teki SVK:n kilpailutoimikunta (2008).
- Kaverin Kanssa Kalaan –kampanjaa jatketaan järjestämällä koululaisille kalastukseen liittyvää
ohjaustoimintaa ja tapahtumia toukokuun lopussa. Kaverin Kanssa Kalaan -kampanja on SVK:n
nuorisohanke, jonka tarkoituksena on nuorten kalastustietojen ja -taitojen edistäminen.
- Järjestetään Kalakummi –koulutus yhdessä SVK:n kanssa, jotta seuraan saataisiin lisää
kalakummeja. Koulutus sisältää mm. perustietoa Kaverin Kanssa Kalaan Kampanjasta ja
kummitoiminnasta sekä käytännön kokemuksia ja tietoa kalakummina toimimisesta. Koulutus
toteutetaan Loviisassa.
- Heinäkuun ajan kerran viikossa lasten ja nuorten onkipäivä Valkossa, Sistolan rannassa
- Tuetaan taloudellisesti seuran omien nuorten osallistumista valtakunnallisille kalastusleireille
- Osallistutaan SVK:n ja Metsähallituksen järjestämään kalastuskouluun Mikkelin Valkeisessa
6.6. Kalastuskoulu on tarkoitettu kalastusharrastuksesta tai sen aloittamisesta kiinnostuneille
nuorille sekä perheille. Se sisältää erilaisia kalastusmuotoja ja tekniikoita, kalastuslupakäytäntö,
saaliin hyödyntäminen, jne. Tilaisuus on maksuton.
- Valtakunnallinen kalastuspäivä 26.8. Päivän aikana tapahtumia koululaisille ja ilta-aikaan avoin
kalastustapahtuma alueen asukkaille ja medialle. Valtakunnallisen kalastuspäivän tavoitteena on
edistää monipuolista kalastusta ja kalankäyttöä sekä saada erityisesti lapset ja nuoret kalaan.
Aloitteen Valtakunnallisen kalastuspäivän järjestämisestä teki eduskunnan kalakerho (2006),
joka yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston, Suomen Vapaa-

-

ajankalastajien Keskusjärjestön, Kalatalouden Keskusliiton, Suomen Ammattikalastajaliiton,
kalastusvälinevalmistajien ja maahantuojien sekä kalastusalan lehtien kanssa on mukana
järjestämässä kalastuspäivää.
Seuran oma eräleiri syksyllä elvyttää vuosia unohduksissa olleen perinteen 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.

4. KILPAILUTOIMINTA
- Loviisan avoimet pilkkimestaruuskilpailut
- Mahdollisesti jäsenten välinen pilkkikilpailu, joka toteutetaan samalla ystävyysotteluna jonkin
toisen seuran kanssa
- Osallistutaan PM –pilkkiin 22.2. Äijänniemessä
- Osallistutaan SM -pilkkiin 15.3. Pieksämäellä
- Loviisan avoimet onkimestaruusonkikilpailut 3.5. (Porvoon avoimien yhteydessä)
Sahaniemessä
- Iltaonginnat heinäkuussa kerran viikossa Valkossa, Sistolan rannassa
- Mahdollisesti jäsenten välinen onkikilpailu, joka toteutetaan samalla ystävyysotteluna jonkin
toisen seuran kanssa
- Osallistutaan PM –onkeen 14.6. Norssaaressa
- Osallistutaan SM -onkeen 2.8. Kimolassa
- Osallistutaan SM -laiturikalastukseen 20.9. Lohjalla
- Osallistutaan PM -laiturikalastukseen 27.9. Porvoossa
Seura kustantaa tässä mainittuihin PM- ja SM -kilpailuihin osallistuvien joukkueiden
osallistumismaksut sekä matkakorvaukset. Yksittäisten osallistujien kulukorvaukset tulee hyväksyttää
etukäteen hallituksella (pääsääntöisesti niitä ei korvata).

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 1960 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. Huomaavaisuudella saarelle mahtuu useampi perhe yhtä aikaa.
Seuran jäsen voi vuokrata majan myös yksityiskäyttöön. Vuokratulot käytetään majan ylläpitoon.
Seuran majan kunnostusta jatketaan kerran kuussa järjestettävien majatalkoiden puitteissa huhtisyyskuun aikana. Toimintavuoden tavoitteina on mm.:
- Polttopuutalkoot
- Nuohous ja kattotikkaiden asennus
- Sisäkattotöiden loppuun saattaminen
- Laiturirakenteiden jatkaminen ja huolto sekä poijujen lisääminen
- Saunan pukutilan lattiaremontti ja löylyhuoneen lauderemontti
- Kaasulaitteiden letkuhuollot
- Ympäristön siivoustalkoot ja kalliokaiteiden parannus, lipputangon kunnostus
- Majan julkisivun valttaus

6. OSALLISTUMINEN MUIDEN JÄRJESTÄMÄÄN TOIMINTAAN
- Kilpailutoimintaan osallistuminen löytyy kappaleista kaksi ja kolme
- Liiton (keskusjärjestön), piirin tai muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin
osallistutaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan

7. VIRKISTYSTOIMINTA
- Kesäkauden avajaiset majalla toukokuussa
- Kesäkauden päättäjäiset majalla syyskuussa
- Syyskokouksen yhteydessä pikkujoulujuhla ja palkintojenjakotilaisuus
- Yhteiskuljetus Korian erämessuille (4.-7.6.)
- Muita mahdollisia virkistystapahtumia ja messumatkoja tarvittaessa

8. JÄSENMAKSUT 2009
- Ei liittymismaksua
- Varsinaiset jäsenet 22,50 € + mahdollinen liiton korotus (1,50)
- Eläkeläiset 12,50 € + mahdollinen liiton korotus (1,50)
- Perhejäsenet: 11,70 € + mahdollinen liiton korotus (1,50)
- Naisjäsenet 12,50 € + mahdollinen liiton korotus (1,50)
- Nuorisojäsenet 6 € + mahdollinen liiton korotus (1,50)

9. EDUSTUKSET
- Kaakkois-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin kevät- ja syyskokouksissa seuraa edustavat
puheenjohtaja ja sihteeri, ellei hallitus muuta nimeä
- Loviisan ja Ruotsinpyhtään Kalastusalueiden kokouksissa seuraa edustaa Erik Ahonen
- Valkon Kyläyhdistyksen hallituksessa seuraa edustavat Kirsi Kippola ja Erik Lehtiö
- Muut edustajat nimetään tarpeen mukaan hallituksen kokouksissa

10. TIEDOTTAMINEN
- Jäsenkirje 1-2 krt vuodessa
- Seuran kotisivujen kautta www.lse.suntuubi.com
- Paikallislehtien seuratoimintapalstan avulla
- Sähköpostitse (ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne seuran sihteerille)
- Tiedottajana toimii seuran sihteeri

11. JÄSENET
- Seuran jäsenmäärä on kasvanut viime aikoina tasaiseen tahtiin: uusia jäseniä on hyväksytty
jokaisessa hallituksen kokouksessa
- Jäsenmäärää kasvatetaan entisestään myös tulevalla toimintakaudella, varsinkin lasten ja
nuorten osuutta lisätään
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