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1 TERVEHDYS PUHEENJOHTAJALTA
Vuosi 2011 oli seurallemme vilkkaan toiminnan vuosi. Aiempi
päätöksemme panostaa erityisesti nuorisotoimintaan toteutui
hyvin. Järjestimme vuoden aikana yhteensä viisi leiriä, joista
kaksi oli perheleirejä Ratholmassa seuran upealla majalla ja
loput kolme olivat pelkästään nuorille tarkoitettuja
kalastusleirejä. Osallistujia joillekin leireille olisi ollut tulossa
enemmänkin kuin mitä resurssimme antoivat myöten. Onneksi
kovin monelle halukkaalle ei kuitenkaan tarvinnut tarjota
”eioota”, vaan kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan edes
yhdelle leirille, vaikka halua olisi ollut useammallekin. Lisäksi
seuramme nuoret osallistuivat seuran tukemana kolmesti muiden
järjestämille leireille ja tapahtumiin.
Yksi järjestetyistä leireistä oli Källassa ja muut leirit Ratholmassa seuran majalla. Källan leiri poikkesi
muista sikälikin, että siinä varsinaisena järjestäjänä oli SVK:n Kaakkoispiiri ja me ”erkkulaiset” vain
toimimme käytännön järjestäjinä. Lokakuun nuortenleiri, jota me ohjaajat kutsuimme ”omatoimileiriksi” ja
nuoret ristivät sen ”selviytymisleiriksi”, järjestettiin nuorten omasta pyynnöstä juurikin syksyllä, kun
olosuhteet merellä ovat usein jo aika ankaria, mutta mahdollisuudet isojen kalojen saantiin vastaavasti
paremmat. Leirillä itsekin olleena ei voi kuin todeta, että meillä on seurassa todella fiksuja ja osaavia
nuoria. Kaikki osallistuivat yhteisiin askareisiin pääsääntöisesti suurella innolla ja antaumuksella. Harvoin
tarvitsi edes pyytää, eikä ainakaan kahta kertaa. Kalastukseen liittyviin touhuihin ei tarvinnut pyytää
lainkaan, käskemisestä puhumattakaan.  Pikemminkin nuoret olivat jatkuvasti ”komentamassa” meitä
ohjaajia kalaan tai kalastukseen liittyviin oheistoimintoihin. 
Jokunen koululuokkakin tuli kaudella 2011 ongitettua ja lisäksi koululaisten kesälomien aikaan järjestettiin
yhteensä 5 kpl sekä nuorille, että aikuisille tarkoitettuja iltaongintoja. Puolet iltaonginnoista toteutettiin
Valkossa Sistolanlahdella ja loput saamiemme pyyntöjen johdosta Sahaniemessä.
Uutena toimintana starttasi syksyllä viikoittainen kerhotoiminta kalastuksesta kiinnostuneille nuorille.
Seuran aktiivinen ”kalanainen” Saara Iivari perehtyi ansiokkaasti kerhotoiminnan vetämiseen ja kävi sen
tueksi kurssejakin. Kerhotoiminta on siis pyörinyt säännöllisesti Valkon kylätalolla ja toivottavasti
sellaisena jatkuukin. Nyt kun toiminta on saatu hyvään alkuun, niin voisimme me vanhemmatkin yrittää
kehittää ja toteuttaa Saaran apuna kerhoiltoihin erilaisia kalastukseen liittyviä teemoja ja tekemistä. Jos
jollakin on ideoita kerhoiltojen tiimoilta, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä Saaraan tai meihin muihin seuran
toimijoihin. Mielihyvin otamme vastaan myös kaikenlaisia lahjoituksia nuorisotoimintaan liittyen. Esimerkiksi
joutavat kalastusvälineet tulevat todelliseen tarpeeseen. Tässä kohtaa täytyykin erikseen kiittää
kalastusvälineiden lahjoittaja kunnostautunutta pitkän linjan jäsentämme Olavi Paajasta.
Pyrimme jatkossakin pyydettäessä tulemaan myös Loviisan alueiden kouluille esittelemään
kalastusharrastusta erilaisine välineineen ja kertomaan harrastemahdollisuuksista Loviisassa. Ottakaa
koulut rohkeasti yhteyttä jos haluatte meidät pitämään ”kalastustuntia” koululle tai haluatte meidän
järjestävän onkitapahtumia oppilaillenne. Valitettavasti sujuvasti ruotsia puhuvia vetäjiä on joukossamme
tällä hetkellä hiukan niukanlaisesti, mutta jos muotopuhdas ruotsinkieli ei ole ehdoton edellytys, niin
yritämme mielellä parhaamme mukaan esitellä kalastusharrastusta myös ruotsiksi.
Myös seuran majalla Ratholmassa on päättyneellä kaudella 2011 käynyt melkoinen huiske. Sen lisäksi,
että jäsenistö on innokkaasti käyttänyt majan tarjoamia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja siellä on
järjestetty leirejä, on myös vuodatettu vuolaasti hikeä majan ja erityisesti saunan kunnostamiseksi. Majan
vuotanut katto korjattiin jo aiemmin ja nyt saatiin vuodon aiheuttamat kosteusvauriot korjattu. Saunan
pukuhuoneen lattia uusittiin kokonaan ja tänä vuonna pyritään saamaan entistä ehompaan kuntoon myös
löylyhuoneen puoli. Laituria ja poijuja on kunnostettu jo muutamana vuotena ja viime vuonna laituri
poijuineen tulikin jo varsin hyvään kuntoon.
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Mutta ei elämä, edes kalastusta harrastavan seura-aktiivin elämä, ole aina pelkkää ruusuilla tanssimista.
Olemme seuramme varapuheenjohtajan Kirsi Kippolan asiantuntemuksella ja osaamisella laadittujen
hakemusten kautta saaneet Eteläsuomen Ely-keskukselta parina viimevuonna mukavasti rahaa
nuorisotoimintaan. Vuosi 2012 ikävä kyllä tulee olemaan poikkeus, eikä ”mannaa taivaasta” ole tulossa
mitenkään kaatamalla, vaan joutunemme tyytymään pieneen tihkuun. Seuran taloudessa siis koittaa
väliaikainen niukkuus. Taloudellista niukkuutta jaettaessa on kuitenkin edelleen tarkoitus panostaa
ensisijassa juuri nuorisotyöhön ja jos roposia jää, niin yritämme jatkaa saunaremonttia majalla.
Lopuksi haluan isosti kiittää kaikkia seuramme jäseniä ja tukijoita päättyneestä vuodesta 2011.
Erityiskiitokset vielä toiminnassa aktiivisesti mukana olleille henkilöille, myös Källan leirin järjestämisessä
mukana olleelle Loviisan Meriuistelijat Ry:lle ja leirikokillemme Mikille. Ilman kaikkia teitä emme olisi
saaneet aikaan toiminnantäyteistä vuotta 2011, emmekä voisi olla niin ylpeitä itsestämme kuin nyt ihan
aiheellisesti olemme  . Ja lopuksi kaikkein suurin kiitos meidän aktiivisille nuorillemme. Ilman teitä
meidän toiminnallamme ei olisi ollut edes tarkoitusta.

Tällekin vuodelle kireitä siimoja ja mukavia hetkiä rakkaan harrastuksemme parissa toivotellen:

- Vesa Peltoluhta –
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2 YLEISTÄ
Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää kaikille jäsenille avoin yhdistyksen kokous. Kertomusvuonna
yhdistyksen kokouksia pidettiin sääntömääräiset kaksi: kevät- ja syyskokous. Kokouksissa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat, joiden lisäksi syyskokous teki sääntömuutoksia liitteen 1 mukaisesti. Syyskokous
myös vahvisti yhdistyksen hallituksen päätöksen erota Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiristä ja
liittyä Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiriin. Päätöksen taustalla oli lähinnä rahoitusta jakavan ELYkeskuksen toiminta-alueelle kuuluminen. Piirin jäsenyyden muutos ei vaikuta jäsenyyteen Suomen vapaaajankalastajien keskusjärjestössä.
Toimeenpanevana elimenä seuralla on hallitus, jonka vuonna 2011 muodostivat puheenjohtaja Vesa
Peltoluhta, varapuheenjohtaja Kirsi Kippola, sihteeri ja jäsenasiainhoitaja Hannu Holvikallio sekä
taloudenhoitaja Erik Lehtiö. Muina hallituksen jäseninä toimivat Nina Bärlund (majavastaava), Risto
Tvilling (ympäristövastaava), Juha-Pekka Palasmaa (nuorisotoimikunta) ja Paavo Sistola. Tilintarkastajiksi
kertomusvuodelle valittiin Jari Paakkarinen ja Kimmo Nykänen.
Vuonna 2011 hallituksen työrukkasina oli kolme toimikuntaa: majatoimikunta, tapahtuma- ja
kilpailutoimikunta sekä nuoriso- ja perhetoimikunta.
Majaisännät muodostavat majatoimikunnan yhdessä majan käytöstä ja varaamisesta vastaavan Nina
Bärlundin kanssa. Toimikunnan kokouksissa ovat läsnä mahdollisuuksien mukaan myös puheenjohtaja sekä
varapuheenjohtaja. Majaisäntinä kertomusvuonna toimivat Hannu Holvikallio, Jukka Kippola, Erik Lehtiö,
Olavi Paajanen, Risto Tvilling, Harri Hilli ja Markku Eriksson.
Tapahtuma- ja kilpailutoimikuntaan vuodelle 2011 valittiin Paavo Tiainen, Erik Ahonen, Hannu Holvikallio,
Viljo Savolainen ja Vesa Peltoluhta.
Nuoriso- ja perhetoimikunnan muodostavat Vesa Peltoluhta, Kirsi Kippola, Nina Bärlund, Juha-Pekka
Palasmaa, Emmi Pulliainen ja Saara Iivari.
Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin toimielimissä LSE:llä oli seuraavat edustukset:
Piirin hallituksessa Peltoluhta Vesa, varalla Kippola Kirsi / Kuntosen varajäsenenä Paltola Markku
Nuoriso- ja perhetoimikunnassa Kippola Kirsi ja Peltoluhta Vesa
Vetouistelujaoksessa Peltoluhta Vesa ja Häyhä Jukka
Edustajat Loviisan kalastusalueen hallituksessa:
Tvilling Risto ja Tiainen Paavo
Edustaja Valkon kyläyhdistyksen hallituksessa:
Lehtiö Erik
LSE on piirin ja SVK:n jäsenyyden lisäksi 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 kokoustoimintaan sekä kerhoiltojen pitopaikaksi. Lisäksi käytössä on
mm. lainopillista neuvontaa Suomen Kylätoiminta ry:n kautta.
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3 NUORISO- JA PERHETOIMINTA
18.5. harrastusmerkkien jakotilaisuus Valkon kylätalolla. Ohjelmassa
oli merkkien jaon jälkeen karaokedisco ja pikkupurtavaa. Jokainen
jäsen sai ottaa mukaan yhden kaverin, jonka ei tarvitse olla seuran
jäsen, joten tapahtuma toimi samalla oivana jäsenrekrytointitilaisuutena. Illan päätteeksi nuoriso- ja perhetoimikunnan kokous. Ohjaajina koko nuoriso- ja perhetoimikunta. Mukana 23 nuorta.

Seuran nuorisovastaavana toimi
kertomusvuonna Kirsi Kippola.
Nuoriso- ja perhetoimikuntaan
kuuluivat Kippolan lisäksi Vesa
Peltoluhta, Nina Bärlund, JuhaPekka Palasmaa, Emmi Pulliainen ja
Saara Iivari.

Toukokuun lopussa järjestettiin kummikoulumme, Valkon koulu,
kuudennen luokan oppilaille kolmipäiväinen leirikoulu Suur-Loviisan
alueella. Yöpymiset ja ruokailut tapahtuivat seuran majalla
Ratholmassa. Seuran puolesta ohjaajina Kirsi Kippola, Nina Bärlund
ja Juha-Pekka Palasmaa.

Peltoluhta on koulutukseltaan
kalastusalan ammattilainen, Iivari
edustaa seuran nuoria (15 v.) ja
loput toimikunnan jäsenet toimivat
siviilissä nuorisotyöntekijöinä.

6.6. onkien rakentelua ja huoltoa Sistolan rannassa (Siwa). Samalla
nuorella oli mahdollisuus kuitata lainaonki käyttöönsä maksutta koko
kesäksi seuralta. Ohjaajina Vesa Peltoluhta ja Kirsi Kippola. Mukana
viisi nuorta.
16.-17.6. osallistuttiin Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistys ry:n nuorten tutkimusleirille Liljendalin Vadforssenilla. Ohjaajina tutkijat Mikael Henriksson, Juha Niemi, Sampo
Vainio ja Tero Myllyvirta sekä Koskenkylänjoen kalastusalueen
hallituksen puheenjohtaja Mats Lönnfors. Omasta seurasta ohjaajana
Vesa Peltoluhta. Mukana viisi nuorta.
24.-26.6. Majan Juhannus –perheleiri Ratholmassa. Maksuton koko
perheen juhannusleiri seuran omalla majalla. Ohjaajina Nina Bärlund ja Erik Lehtiö. Mukana kolme perhettä.
18.-22.7 osallistuttiin kansainväliselle nuortenleirille Parkanossa, järjestäjänä SVK. Loviisasta mukana kolme nuorta ja ohjaaja Kirsi
Kippola.
22.-24.7. seuran oma perheleiri Ratholmassa. Ohjaajina Tytti
Eriksson ja Markku Eriksson. Mukana neljä perhettä.
1.-4.8. LSE järjesti Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin kalastusleirin nuorille Källassa, Loviisassa. Leirin aikana nuoret
suorittivat sekä pronssisia että hopeisia harrastemerkkejä. Ohjaajina
omasta seurasta Kirsi Kippola, Vesa Peltoluhta, Erik Lehtiö, JuhaPekka Palasmaa, Joonas Palasmaa, Markku Paltola ja Saara Iivari.
Lisäksi vierailevia ohjaajia mm. perhostuksessa ja perhon sidonnassa,
kelluren-gaskalastuksessa ja vetouistelussa. Leirin emäntänä toimi
Michaela Silfvast. Mukana 10 nuorta.
3.9. osallistuttiin Kymijoen junioripäivään Kotkan Korkeakoskella,
järjestäjänä kalamies.com. Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua
lohen spinflugakalastukseen, perhonsidontaan, kalankäsittelyyn ja
lohensoutuun. Ohjaajina omasta seurasta Vesa Peltoluhta, Nina
Bärlund ja Erik Lehtiö. Mukana kuusi nuorta.
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21.-23.10. eräleiri yli 11 –vuotiaille seuran majalla
Ratholman saaressa. Järjestettiin yhdessä Loviisan vapaaaikatoimen kanssa. Ohjaajina Kirsi Kippola, Vesa Peltoluhta,
Erik Lehtiö, Juha-Pekka Palasmaa, Joonas Palasmaa, Emmi
Pulliainen ja Saara Iivari.
Aikuisten sarjaongintojen kanssa yhdessä toteutettiin tiistain
iltaonginnat heinäkuun ajan klo 18-20 vuoroviikoin Valkossa
Sistolan rannassa (Siwa) ja Loviisassa Sahaniemen rannassa.
Valkossa ongittiin 5.7. ja 19.7. sekä 2.8. ja Loviisassa
ongittiin 12.7. sekä 26.7.
Keväällä järjestettiin kaksi kalakerhoiltaa seuran nuorille ja
syyskuusta lähtien kalakerho kokoontui säännöllisesti
viikoittain Saara Iivarin johdolla Valkon kylätalolla
(Kauppakatu 4).
Seuran omien nuorten osallistumista muiden järjestämiin tapahtumiin tuettiin taloudellisesti. Tänä vuonna
tukea tuli nuorten osallistumiseen SVK:n kansainväliselle leirille Parkanossa heinäkuussa sekä piirin
kalastusleirille elokuussa Loviisan Källassa.
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4 KILPAILUTOIMINTA
Lasten iltaongintojen kanssa yhdessä toteutettiin tiistaisin aikuisten
sarjaonginnat heinäkuun ajan klo 18-20 vuoroviikoin Valkossa
Sistolan rannassa (Siwa) ja Loviisassa Sahaniemen rannassa.
Valkossa ongittiin 5.7. ja 19.7. sekä 2.8. ja Loviisassa ongittiin 12.7.
sekä 26.7.

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 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. Seuran jäsen voi vuokrata majan myös yksityiskäyttöön.
Majan vuokrauksen tarkemmat ohjeet on tarkistettu hallituksen
kokouksessa kertomusvuonna ja niistä voi kysellä tarkemmin
puheenjohtajalta.

Tapahtuma- ja kilpailutoimikunnan
muodostivat Paavo Tiainen, Erik
Ahonen, Hannu Holvikallio, Viljo
Savolainen ja Vesa Peltoluhta.
Kaikki pitkän linjan vapaaajankalastajia. Toimikunnan
koollekutsujana toimi Peltoluhta.

Majaisännät muodostavat
majatoimikunnan yhdessä majan
käytöstä ja varaamisesta
vastaavan Nina Bärlundin kanssa.
Majaisäntinä kertomusvuonna
toimivat Hannu Holvikallio, Jukka
Kippola, Erik Lehtiö, Olavi
Paajanen, Risto Tvilling, Harri Hilli
ja Markku
Eriksson.
Toimikunnan
Majaisännät
muodostavat
koollekutsujana toimi
Bärlund.
majatoimikunnan
yhdessä
majan
käytöstä ja varaamisesta
Majaisännät
osoittaneet
vastaavan
Ninaovat
Bärlundin
kanssa.
kiitettävää
huolenpitoa
saaressa ja
Majaisäntinä kertomusvuonna
osallistuneet
aktiivisesti
majan
sekä
toimivat Hannu
Holvikallio,
Jukka
saunan
kunnostustalkoisiin.
Kippola, Erik Lehtiö, Olavi
Paajanen, Risto Tvilling, Harri Hilli
ja Markku Eriksson. Toimikunnan
koollekutsujana toimi Bärlund.
Majaisännät ovat osoittaneet
kiitettävää huolenpitoa saaressa ja
osallistuneet aktiivisesti majan sekä
saunan kunnostustalkoisiin.

6 JÄSENMAKSUT 2011
- Ei liittymismaksua
- Varsinaiset jäsenet 22,50 €
- Eläkeläiset, yli 65 vuotta 12,50 €
- Perhejäsenet 12,50 €
- Nuorisojäsenet, alle 18 vuotta 6 €
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7 EDUSTUKSET
Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiirin hallituksessa seuraamme on edustanut Vesa Peltoluhta
varsinaisena jäsenenä ja Kirsi Kippola hänen henkilökohtaisena varajäsenenä. Lisäksi Markku Paltola on
toiminut Kuntosen varajäsenenä. Piirin nuoriso- ja perhetoimikunnassa ovat istuneet Kirsi Kippola ja Vesa
Peltoluhta ja uistelujaoksessa Jukka Häyhä. Piirin kevät- ja syyskokouksessa seuran edustajina olivat Kirsi
Kippola ja Vesa Peltoluhta.
Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Loviisan kalastusalueen hallituksessa seuraamme edusti Risto Tvilling ja Paavo Tiainen. Loviisan kaupungin edustajana
kalastusalueen hallituksessa istui myös seuramme puheenjohtaja Vesa Peltoluhta. Kalstusalueen
vuosikokouksessa seuraa edustivat Risto Tvilling sekä Markku Paltola.
Valkon Kyläyhdistyksen hallituksessa seuraa edusti Erik Lehtiö.
Ympäristöasioissa seuraa edusti Risto Tvilling.

8 TIEDOTTAMINEN
Tiedottaminen hoidettiin kertomusvuonna pääasiassa paikallislehtien tapahtumapalstoja hyväksi
käyttäen. Hallitus kutsuttiin koolle sähköpostilla. Tiedottajana toimi seuran sihteeri.
Seuran kotisivuja päivitettiin aktiivisesti ja kotisivut siirrettiin ilmaispalvelimelta maksulliselle palvelimelle.
Tässä yhteydessä myös kotisivujen osoite muuttui: www.loviisanerankavijat.net. Seuran keskeisimmille
toimijoille avattiin sähköpostitilit:
hallitus@loviisanerankavijat.net (jakaa postin edelleen kaikille hallituksen jäsenille)
puheenjohtaja@loviisanerankavijat.net
sihteeri@loviisanerankavijat.net
nuorisovastaava@loviisanerankavijat.net
majavastaava@loviisanerankavijat.net

Sivu 8

TOIMINTAKEROMUS 2011

Liite 1

Sivu 9

TOIMINTAKEROMUS 2011

Sivu 10

TOIMINTAKEROMUS 2011

Sivu 11

TOIMINTAKEROMUS 2011

Sivu 12

