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1. YLEISTÄ

2. LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA

Tulevan toimintavuoden painopisteinä on nuoriso- ja perhetoiminnan
kehittäminen
entisestään sekä kilpailutoiminnan kehittäminen yhteistyössä lähialueen kalastusseurojen kanssa. Samalla
laajennetaan seurayhteistyötä.

Nuorten kalakerho kokoontuu Valkon Kylätalolla sunnuntaisin
klo 17.30-19.00. Kerhon vastuullisena ohjaajana toimii Saara
Iivari. Kerholla on oma toimintasuunnitelmansa, joka sisältää mm.
laite- ja välinehuolto, vieheiden rakentelua, kalatietoutta, kalan
käsittelyä, retkiä ja tapahtumia. Kalakerhon lisäksi järjestetään:
-

Vuoden 2012 alusta Loviisan
Seudun Eränkävijät on ensimmäistä vuottaan EteläSuomen Vapaa-ajankalastajapiirin
jäsen
(aiemmin
Kaakkois-Suomen) ja sitä
kautta myös Suomen vapaaajankalastajien keskusjärjestön jäsen. Näiden yhdistysten
tarjoamista jäseneduista voi
lukea keskusjärjestön nettisivuilta (www.vapaa-ajankalastaja.fi).
Seura on myös Valkon
kyläyhdistyksen jäsen ja sitä
kautta Itä-Uudenmaan Kylät
ry:n jäsen, sekä Suomen Kylätoiminta ry:n jäsen. Jäsenyys ko. yhdistyksissä mahdollistaa mm. Valkon kylätalon vapaan käytön kokous- ja
kerhotoimintaan.
Lisäksi
käytössä on mm. lainopillista
neuvontaa Suomen Kylätoiminta ry:n kautta.

-

-

Hiihtolomaviikolla (vk 8) perhepilkkitapahtuma Loviisassa
SVK:n valtakunnallinen nuoriso- ja nuori vetäjä –koulutus
21.-22.4. Kuopiossa
Koululaisille kalastukseen liittyvää ohjaustoimintaa ja
tapahtumia toukokuun lopussa
Toteutetaan LSE:n kummikoulun (Valkon koulu) kanssa
leirikoulutyyppinen tapahtuma
Osallistutaan SVK:n kalakummi –koulutukseen, jotta seuraan
saataisiin lisää kalakummeja
Toteutetaan 5 –päiväinen valtakunnallinen (SVK)
kalastusleiri kesällä Loviisassa
Osallistutaan SVK:n vapapäivään Evolla 9.6.
Järjestetään perheleiri seuran jäsenille majalla Ratholmassa
Heinäkuun ajan kerran viikossa lasten ja nuorten onkipäivä
vuoroviikoin Valkossa, Sistolan rannassa ja Sahaniemessä
Loviisassa
Tuetaan taloudellisesti seuran omien nuorten osallistumista
piirin ja / tai SVK:n kalastusleireille
Pyritään saamaan oma joukkue Nuorten SMtoimintakilpailuun 25.-26.8.
Järjestetään valtakunnallisen kalastuspäivän
paikallistapahtuma 29.8. Loviisassa
Seuran oma eräleiri lokakuussa
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3. KILPAILUTOIMINTA
-

Osallistutaan PM –pilkkiin, alustavasti 4.3.
Osallistutaan SM –pilkkiin 11.3. Lohjalla
Loviisan pilkkimestaruuskilpailut Valtakunnallisen Pilkkiviikon aikana (vk. 12)
Osallistutaan PM –onkeen, alustavasti 10.6.
Loviisan onkimestaruuskilpailut
Iltaonginnat heinäkuussa tiistaisin klo 18-21, vuoroviikoin Valkossa Sistolan rannassa ja
Loviisassa Sahaniemessä
Osallistutaan SM –onkeen 5.8.
Osallistutaan SM-laituripilkkiin 23.9. Kotkan Sapokassa

Pyritään rakentamaan toimiva yhteistyö Mäntsälän Kalakerhon ja Porvoon Talvionkijoiden kanssa
siten, että seuran jäsenistölle pystyttäisiin tarjoamaan enemmän alueellisia ja/tai paikallisia
kalastuskilpailuja ja –tapahtumia.
Seura kustantaa tässä mainittuihin PM- ja SM -kilpailuihin osallistuvien joukkueiden
osallistumismaksut sekä matkakorvaukset. Yksittäisten osallistujien kulukorvaukset tulee hyväksyttää
etukäteen hallituksella (pääsääntöisesti niitä ei korvata).

4. 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 1961 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. Majan vuokra on 25,-/vrk. Pisin yhtenäinen
vuokrausaika on 2 vrk. Vuokratulot käytetään majan ylläpitoon.
Seuran majan kunnostusta jatketaan kerran kuussa järjestettävien majatalkoiden puitteissa huhtisyyskuun aikana. Toimintavuoden tavoitteina on mm.:
- Polttopuutalkoot
- Nuohous
- Sisäkattotöiden loppuun saattaminen
- Laiturirakenteiden jatkaminen ja huolto sekä poijujen lisääminen
- Saunan löylyhuoneen lattia- ja lauderemontti
- Ympäristön siivoustalkoot ja kalliokaiteiden parannus, lipputangon kunnostus
- Majan julkisivun valttaus
Sesongin ulkopuolella, syys-huhtikuussa, majaa voidaan vuokrata SVK:n jäsenseuroille tai vastaaville
järjestäytyneille organisaatioille hintaan 65 € / vrk. Vuokraushinta käsittää kaasun ja polttopuut. Pesuja juomavedestä jokainen varaaja vastaa itse, samoin tilan siivouksesta.
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5. MUU TOIMINTA
-

Loviisan kalastusalueen vuosikokouksissa seuraamme edustaa Risto Tvilling ja/tai Markku
Paltola. Seuran edustus pyritään pitämään myös kalastusalueen hallituksessa.
Osallistutaan mahdollisiin kalavesien tai rantojen hoitotalkoisiin
Kesäkauden avajaiset majalla toukokuussa
Kesäkauden päättäjäiset majalla syyskuussa
Syyskokouksen yhteydessä pikkujoulujuhla ja palkintojenjakotilaisuus
Virkistystapahtumia ja messumatkoja tarvittaessa

6. JÄSENMAKSUT 2012
-

Ei liittymismaksua
Varsinaiset jäsenet 24 €
Eläkeläiset, yli 65 vuotta 14 €
Perhejäsenet 14 €
Nuorisojäsenet, alle 18 vuotta 6 €

7. EDUSTUKSET
-

Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin kevät- ja syyskokouksissa seuraa edustavat
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ellei hallitus muuta nimeä
Piirin vaihdon vuoksi muut edustukset piirin toimielimissä ovat tässä vaiheessa avoinna
Loviisan Kalastusalueen kokouksessa seuraa edustaa Risto Tvilling sekä Markku Paltola
Valkon Kyläyhdistyksen hallituksessa seuraa edustaa Erik Lehtiö
Ympäristöasioissa seuraa edustaa Risto Tvilling
Muut edustajat nimetään tarpeen mukaan hallituksen kokouksissa

8. TIEDOTTAMINEN JA JÄSENHANKINTA
-

Jäsenkirje 1-2 krt vuodessa vuosikokouskutsujen yhteydessä
Seuran kotisivujen kautta www.loviisanerankavijat.net
Paikallislehtien seuratoimintapalstan avulla
Sähköpostitse (ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne seuran sihteerille)
Tiedottajana toimii seuran sihteeri

Seuran jäsenmäärä on jälleen kasvussa, mutta aktiiviselle jäsenhankintakampanjoinnille on yhä
tarvetta. Tavoitteena tulevalla kaudella on hyväksyä uusia jäseniä jokaisessa hallituksen kokouksessa.
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