KERTOMUS TOIMINNASTA 2010
Yleistä
Seurastamme on kehittynyt merkittävä tekijä alueemme virkistyskalastajien edustajana
päätettäessä kala- ja vesitalousasioiden suuntaviivoista. Pj. Arto Salmela on Kalajoen
Kalastusalueen, Ylivieskan kalastuskunnan ja Kähtävän kalakerhon hallituskokoonpanoissa.
Aartaminjärven kalastuskuntaan pidetään tiivistä yhteydenpitoa hyvässä hengessä. ViVa on
myös Ylivieskan kaupungin postituslistalla asioissa, joissa käsitellään kalatalous- ja
vesiympäristöasioita. Postia on vuonna 2010 tullut mm. Salmelanojan ja Katajaojan
perkauksista. Perkaussuunnitelmista Pj. On pyytänyt lisätietoja, jotka ovat selventäneet
suunnitelmia. Pj. on käynyt sähköpostikeskusteluja ympäristösihteeri Koistinahon kanssa
Joonalanlammen laskuojan, Salmelanojan ja Kähtävänojan kaivuun työtavoista ja
aikatauluista, jotta kalastolle koituvat haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi.
Jäsenistö
Jäsenmäärä on pysynyt noin sadan kieppeillä. Uusia jäseniä on liittynyt ympärillä olevista
maalaispitäjistä, lähinnä Nivalasta, Sievistä ja Alavieskasta. Ylivieskasta on liittynyt uutena
enimmäkseen nuorisojäseniä.
Hallinto
Seura piti vuosikokoukset sääntöjen mukaan keväällä ja syksyllä. Osallistuminen
vuosikokouksiin on aikalailla laimeaa. Hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen ja
valmistelemaan vuosikokoukset sekä vapaamuotoisempi palaveri pidettiin syyskuussa
seuraavaan vuoden kalenteria suunnitellen. Hallituksen kokouksissa osallistuminen oli
aktiivisempaa, joka kerta yli puolet hallituksen jäsenistä oli paikalla.
Tiedotus- ja valistustoiminta
Seuran sisäinen tiedottaminen on tapahtunut tekstiviestein ja nettisivuilla. Yleisistä
tapahtumista tiedotettiin myös sanomalehdessä. Tekstiviestit on koettu nopeaksi, helpoksi ja
edulliseksi tiedotusmuodoksi. Nettisivuilla on ollut päivässä 15-100 kävijää, koko vuonna n.
10 000. Netti ei kuitenkaan tavoita kaikkia eikä niin nopeasti kuin tekstarit. Valitettavan
kallista lehti- ilmoitusta on käytetty nuorten tapahtumien ilmoittelussa. Silloin yhteys pitää
saada henkilöihin, jotka eivät vielä kuulu seuraamme. Kauppojen ilmoitustaulut ovat myös
varsin hyviä ilmoituspaikkoja, joskin vaativat henkilökohtaista vaivannäköä toimiakseen.
Varsinaisia valistustilaisuuksia ei pidetty koska niihin ei saatu avustuksia. Kursseja ei
myöskään järjestetty kun ei kysyntää tuntunut olevan. Nuorten ja lasten kisoissa opastettiin
kuitenkin onkijoita aina kädestä pitäen, jos siihen huomattiin tarvetta.

Nuoriso- ja perhetoiminta
Nuoriso- ja perhetoiminta pyöri entiseen malliin keskustan jokialueella lasten-onkicupin ja
perhe- ongen merkeissä. Näistä tapahtumista saimme muutamia uusia jäseniäkin ja myös
osaamisen taso onginnassa nousi kesän aikana silminnähden. Näiden tapahtumien myötä
saimme yhteyksiä myös kalastusta harrastavien lasten vanhempiin, mitä voidaan pitää
erityisen merkityksellisenä jatkoa ajatellen.
Kilpailutoiminta
Kilpailutoiminta oli vuonna 2010 erityisen vilkasta. Uusia kilpailupaikkoja oli useita ja
osallistuminen oli aktiivista. Heinäkuussa järjestimme PM- kilpaongen Raudaskylällä. Se oli
ensimmäinen kerta kun saimme PM-tason kisat järjestettäväksi. Kaikilta osin tuonkin kisan
järjestelyt saivat kiitosta osallistujilta. Muuten PM- ja SM- kilpailut eivät olleet oikein
jäseniemme suosiossa. Raasakan allas onkipaikkana ja Kuivasmeri pilkkipaikkana ei
kiinnostanut ja PM- pilkki Taivalkoskella tuntui olevan kovin kaukana.
Kalavesien hoitotoiminta
Olemme avustaneet Iso- Kähtävän siikaistutuksissa tilaamalla ja järjestämällä poikasten
toimituksen järvelle. Seuramme edustajan neuvottelemalla sopimuksella järveen istutettiin
viime vuonnakin 2500 siianpoikasta. Jonkinverran siikoja on tullut pilkillä ja etenkin
syksyllä verkoilla. Useita satoja kiloja vesistöjä rehevöittävää vähempiarvoiseksi luokiteltua
kalaa ongittiin kilpailuissa. Myös kalastusmahdollisuuksia parannettiin ostamalla Sointulan
tielle mursketta ja lanaamalla Iso- kähtävän tietä. Kalastajia haittaavia pusikoita perkattiin
talkoilla Raudaskylällä, Visurissa ja Korteperällä. Myös heinikoita niitettiin
kilpailupaikoilta. Hamarin rannan perkuu saatiin neuvoteltua kaupungin tehtäväksi.
Talous
Ylijäämäinen tilinpäätös johtui pääosin talousarviossa kursseihin varatun rahan käyttämättä
jättämisestä sekä laimeasta osallistumisesta arvokisoihin. Kioskitoiminta on myös tuottanut
arvioitua enemmän. Se on kylläkin vaatinut myös huomattavasti vaivannäköä onnistuakseen.
Avustuksia ei saatu ollenkaan vuonna 2010. Jäsenmaksuilla ei ole juurikaan merkitystä
seuramme talouteen. Kilpailuja oli niin paljon, että vähäinenkin voitto yhtä kilpailua kohti
tuottaa kassaan merkittävän tulon.

TAPAHTUMAT KUUKAUSITTAIN




Tammikuu
 Vuosi alkoi ankaran pakkasen vallitessa. Huhmarlammen kisoissa oli vain
parikymmentä pilkkijää.
 Hallitus järjestäytyi ja valitsi samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna
jatkamaan luottamustehtävissä. Runsaasti tehtäviä jaettiin hallituksen jäsenille.
 Kuun viimeisenä päivänä piiri- cup osakilpailu pilkittiin Aartamissa. Yli 60
pilkkijää narraili ahvenia joita riittikin ihan hyvin kaikille.
Helmikuu
 40 mateenpyytäjää kokoontui teurastamon rantaan perinteiseen made-pilkkiin.
Tästä porukasta löytyi 10 saamamiestä ja naista. Sää jatkui helmikuussakin
kylmänä. Made-pilkin aikanakin pakkasta oli -17 astetta.
 Hallitus kokoontui valmistelemaan kevätkokousta.
 Iso-Kähtävän kisa oli helmikuun viimeisenä päivänä. Sää oli jo tuolloin lauhtunut
nolla- keliksi. Osallistujia kisassa oli nelisenkymmentä.




















Maaliskuu
 Pidettiin seuran vuosikokous. 11 jäsentä oli hyväksymässä tilinpäätöstä 2009.
Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.
 Jäsentenvälinen mestaruuspilkki pilkittiin Aartaminjärvellä. Tapahtumaan
osallistui 31 pilkkijää.
 Talven jokikisa pidettiin Raudaskylällä 30 pilkkijän joukolla. Kisapaikka oli aika
hankala. Kalat olivat hyvin pienellä alalla, eikä niitä ihan kaikille riittänytkään.
 Iltapilkit aloitettiin tavan mukaan kesäajan ensimmäisenä tiistaina. Ensimmäinen
kisa pidettiin Visurin sillankorvassa, koska tie Iso-Kähtävälle pehmeni
vesisateessa.
 SM-pilkkiin Oulussa osallistui 9 jäsentä. Parhaiten kisoissa onnistui Vilho
tuomalla pronssi-mitalin kotiin.
 Mormuskoinnin SM- kisoihin osallistui 2 seuramme jäsentä.
 PM- pilkkiin Taivalkoskella osallistui 2 pilkkijää seurastamme.
Huhtikuu
 Huhtikuun puolella voitiin pitää vielä kahdet iltapilkit.
 SM- kiiskipilkkiin osallistuttiin 5 hengen porukalla. Parhaiten pärjäsi Pauliina
ottamalla SM- hopeaa alle 15v. sarjassa.
Toukokuu
 Nelisenkymmentä onkijaa aloiti onkikauden Visurissa.
 Kevään mäskikisa pidettiin tällä kertaa Huhtalassa.
 Kuun viimeisenä tiistaina aloitettiin lasten ja nuorten onki-cup.
Kesäkuu
 PM-onkikilpailuun Raasakan altaalle ei seurastamme löytynyt osallistujia.
 Lasten onki-cup jatkui. Osallistujia yleensä kolmisenkymmentä, parhaimmillaan
yli 40.
 Sointulassa ongittiin Keppi- onki. Tapahtumaan osallistui 54 onkijaa.
Heinäkuu
 Heinäkuussa kokeiltiin uutta onkikilpailusysteemiä Kilpa-cupissa. Osallistujia oli
parisenkymmentä.
 Seuramme järjesti Raudakylällä kilpaonginnan PM- kisat. Osallistujia oli
kaikkiaan 49, joista 12 ViValaista.
Elokuu
 Perhe-onki järjestettiin perinteisesti elokuun alussa. Nyt osallistui kisaan jo 25
perhettä.
 Onkikilpailuja pidettiin Raudaskylällä ja Korteperällä. Osallistujia molemmin
puolin 50.
 Elokuun lopussa 25 ViValaista kokoontui Hamarin rantaan kilpailemaan
onkimestaruudesta.
Syyskuu
 Hallitus ja aktiivisimmat kilpailijat kokoontuivat suunnittelemaan vuoden 2011
kilpailut, jotka ilmoitetaan piirin toimintakalenterissa.
 Nelisenkymmentä onkijaa oli kesän päätöskisoissa mukana.
Lokakuu
 Hallitus valmisteli syyskokouksen
Marraskuu
 Seuran syyskokouksessa oli 8 jäsentä. Kokous pidettiin ABC- aseman
kabinetissa. Kokous valitsi entisen hallituksen ja Pj.n jatkamaan tehtävissä.
Joulukuu
 Aartaminjärven pilkkikauden aloitukseen tuli yllättäen yli 60 pilkkijää.
Itsenäisyyspäiväksi sattui kohtalaisen mukava sää ja keli jäälläkin oli okein
mainio.

