
Lsnp ry:n toiminta vuonna 2014 

 
On tullut aika luoda katseet menneeseen toimintavuoteen 2014. 

Toimintamme perusrunko oli edellisvuosien tapaan kerhoiltojen pitäminen 

Lahden kaupungin meille osoittamassa toimitilassa Joutjärven 

nuorisotalolla. 

 

Kevätkausi 2014 alkoi 20.1.2014 klo 18   

 

Vuoden ensimmäisessä kerhoillassa kerholaiset saivat toteuttaa itseään 

värittämällä kilpailuehdotuksen SVK:n järjestämään vuosivaapun 

värityskilpailuun. Ennen varsinaista väritystehtävää nuorille avattiin 

värimaailmaa ja ennen kaikkea eri värien aallonpituuksia. Värien 

aallonpituudet korreloivat suoraan siihen kuinka eri värit näkyvät eri 

syvyyksissä. Voidaan sanoa, että ei oppi ojaan kaada. Nimittäin eräs 

kerholaisistamme onnistui värittämään vaapun tavalla joka toi hänelle 

voiton ko. kilpailusta.  Osallistujia 8 kpl ja vetäjiä (Ellonen, Kinnunen ja 

Ilmén) 3 kpl. 

 

3.2.2014 Oli vuorossa madepilkki reissu Lahden Vesijärvellä, Myllysaaren 

kupeessa. Innokkaita pilkkijöitä oli matkassa 9 kpl (pienimmillä olivat 

huoltajat matkassa). Vaihtelevat keliolosuhteet olivat edesauttaneet veden 

pääsyä jään päälle. Tavoiteltua madetta emme saaneet tartutetuksi. Mutta 

muutama kiiski tuli perinteisellä pilkillä. Madetta pyydetään talviaikaan 

raskastekoisilla pilkeillä ja vavoilla, kudun molemmin puolin syötillä 

varustettu pilkki antaa parhaiten tulosta, kun taas kudun aikana käytetään 

enemmän madeharaksi kutsuttua isokoukkuista ryöstäjää. Vetäjinä 

(Ellonen, Kinnunen ja Ilmén) 

 

17.2.2014 Kerhoillan aiheena oli kalan tunnistus ja preparointi. Illan 

aikana palautettiin mieliin yleisempien kalalajien lajityypillisiä 

tunnusmerkkejä. Lisäksi suoritettiin kalojen avausta l. preparointia. 

Jokainen halukas sai itse suorittaa kalan avauksen. Kerholaiset pääsivät 

tunnistamaan kalojen sisäelimiä ja niiden sijaintia eri kohdissa kalaa. 

Paikalla 5 nuorta ja 2 vetäjää (Ellonen ja Kinnunen) 

 

8.3.2014 SM-pilkkitapahtuma Hauholla peruttiin heikon jäätilanteen 

johdosta. Olimme ilmoittautuneet mukaan kahdella joukkueella. 

 



 17.3.2014 Perhon sidonta on aina ollut yksi kerhoiltojen suosikkiaiheista. 

Ja kuten ennenkin taas oli ns. tupa täynnä kun Karinkannan Veikko Lahden 

Perhokalastajista oli saapunut luoksemme. Vetäjillä riitti kiirettä, kun 

nuoret antoivat kyytiä perhopenkeille häkilöiden saadessa uusia muotoja 

koukun runkoon kiinnitettynä. Nuoria paikalla 10 kpl ja vetäjistä 

Karinkanta, Ellonen, Kinnunen ja Ilmén 

 

22.3.2014 Pilkki reissu peruuntui heikkojen jäiden vuoksi. 

 

31.3.2014 Perhon sidonta jatkui, osa kerholaisista pääsi viimeistelemään 

aikaisempien kerhoiltojen töitään (vaappuja). Nuoria 8 kpl, vetäjiä 3 kpl 

(Karinkanta, Ellonen ja Kinnunen) 

 

14.4.2014 Lippauistinten ja viiksien valmistus. Kinnusen Pekan johdolla 

kerholaiset valmistivat itse lippauistimia ja uistelussa käytettäviä ns. 

viiksiä. Viiksi on erittäin käyttökelpoinen apuväline mm. 

painouistimen/painon virittämiseksi pyyntiin. Nuoria 5 kpl ja vetäjiä 2 kpl 

(Ellonen ja Kinnunen) 

 

28.4.2014 Kerholaiset kävivät tutustumassa Lapakiston ulkoilualueeseen. 

Samalla kerrattiin luonnossa liikkujan oikeuksia ja velvollisuuksia.  

Keväisessä illassa paisteltiin makkaroita ja juotiin mehua mukavan 

yhdessä olon merkeissä nuoria 6 kpl ja vetäjiä 3 kpl (Ellonen, Kinnunen ja 

Ruokonen) 

 

10.5.2014 Hammonjoen perhokalastusreissu on yksi traditioista jotka 

kuuluvat vuosittaiseen kerho-ohjelmaamme. Karinkannan Veksi opasti 

nuoria ja nyt päästiin kokeilemaan perhonsidonta illoissa tehtyjä perhoja. 

Muutama tärppi ja yksi alamittainen taimenenpoikanen saatiin 

saaliiksi(pääsi takaisin kasvamaan). Lahden perhokalastajien rakentamassa 

laavussa oli mukava levähtää ja paistaa makkaraa ja keitellä 

nokipannukahvit. Nuoria 11 kpl ja vetäjiä 4 kpl(Karinkanta, Kinnunen, 

Ellonen ja Ylinen) 

  

26.5.2014 Onkikilpailu niemensatamassa päätti kevätkauden ohjelman 

perinteisesti. Mukana 12 nuorta ja vetäjiä 5kpl (Mäki, Ellonen, Kinnunen, 

Ilmén ja Ruokonen) 

 

Kerhoillat jatkuivat 15.9.2014 



Kesän 2014 järjestimme kaksi omaa leiriä joista erilliset raportit. 

Syksyinen rapuleiri järjestettiin 5.-7.9.2014 tästä myös erillinen raportti. 

 

Lahden Seudun Nuoret Pyytäjät ry oli myös näkyvästi edustettuna 

valtakunnallisena Vapapäivänä 7.6.2014. Lammin Evolla vetovastuu oli 

seuramme vetäjillä. Myös nuoret jäsenemme olivat saapuneet paikalle 

usean perheen voimin. Vetäjistämme Ilmén oli lupautunut Lahden 

kaupungin KesäCamping leirille 9.-13.6.2014 kalastusrastien vetäjäksi. 

SVK:n järjestämästä Sm-toimintakilpailusta nuorille oli kotiin tuomisina 

pronssi mitali pääosin seuramme nuorista koostuneelle joukkueelle. Nämä 

olivat siis hankkeen ulkopuolisia tapahtumia. 

 

15.9.2014 Syyskausi käynnistyi onkikisoilla Pikku-Vesijärven maisemissa. 

Nuoria oli saapunut paikalle 10 kpl ja vetäjiä 3 kpl(Ellonen, Kinnunen ja 

Ilmén) 

 

28.9.2014 Oli usean eri kalaseuran yhteinen kalastustapahtuma 

Hammonjoella, paikalla kymmeniä nuoria eri seuroista. Seurastamme 

paikalla 5 nuorta ja kaksi vetäjää (Ellonen ja Kinnunen) 

 

 

29.9.2014 Laituripilkillä Ravintola Lokin rannassa oli 9 junnua mukana. 

Vetäjistä paikalla Mäki, Ellonen ja Kinnunen. 

 

13.10.2014 Kerhoillassa veistelimme vaappuja, osa kerholaisista 

viimeisteli keväällä kesken jäänneitä vaappujaan. Paikalla 6 nuorta ja 

kolme vetäjää (Ellonen, Kinnunen ja Ilmén) 

 

27.10.2014 Perhopenkit saivat taas luvan kiinnittyä kerhotilamme pöytiin. 

Rauhallisella otteellaan Karinkannan Veikko opasti oikeanlaiseen 

työjärjestykseen perhojen sidonnan ihmeellisessä maailmassa. Osalla 

kerholaisista alkaa homma olla hallussa aika hyvin, joten he myös auliisti 

opastivat nuorempia/uudempia kerholaisia.  Paikalla 8 nuorta ja kolme 

vetäjää(Karinkanta, Ellonen ja Kinnunen) 

 

10.11.2014 Perhonsidonta jatkui. Aiheena perhonsidonta on nuoria 

innostava, ehkäpä juuri se että pääsee omin käsin tekemään tarkkuuta 

vaativaa työtä ja onnistuu siinä antaa sen oman viehätyksensä aiheelle. 

Paikalla 7 nuorta ja kolme vetäjää (Karinkanta, Ellonen ja Kinnunen) 



24.11.2014 Jäiden tuloa odotellessa oli hyvä keskittyä pystypilkin 

valmistukseen. Kaksi metallikuorta täytetään juotoskolvia käyttäen tinalla. 

Muutaman epäonnistuneen luomuksen jälkeen kerholaiset pääsivät 

juonesta kiinni ja aivan kelvolliset pystypilkit olivat valmiina, nopeimmilla 

kerholaisilla useampiakin. Paikalla 6 nuorta ja kolme vetäjää (Ellonen, 

Kinnunen ja Ilmén) 

 

8.12.2014 Oli perinteisen pikkujoulun aika. Kerrattiin mennyttä vuotta ja 

kerättiin toiveita tulevien kerhoiltojen aiheista, pidettiin SVK:n vaapun 

värityskilpailu ja tietysti juotiin glögiä ja syötiin pipareita. Paikalla 6 

nuorta ja kolme vetäjää(Ellonen, Kinnunen ja Ilmén) 

 

 

Vuoden 2014 ohjelma toteutettiin osin edellissyksynä nuorten esittämien 

toiveiden perusteella. Pyrimme lisäämään kalastustaphtumia 

mahdollisuuksiemme rajoissa. Talvikalastus oli varsin haasteellista 

jäätilanteesta johtuen. Enemmän olisivat nuoret vielä halunneet kalastaa ja 

tulevina vuosina onkin syytä tarkastella mahdollisuuksia kehittää 

toimintaamme enemmän kalastustapahtumien suuntaan. 

 

 

Kaiken kaikkiaan 17 kerhoillassa/tapahtumassa oli mukana 130 nuorta l. 

ca. 7.7 nuorta/järjestetty tapahtuma. Toivotaan, että saamme säilytettyä 

osanottajien määrän kasvun tulevina vuosina. 

 

 

 

Forssassa 28.2.2015 

 

 

Mikko Ilmén, rahastonhoitaja  

 


