Martti Malinen monivuotinen Hekan puheenjohtaja.
1980 Hervannassa pieni joukko tiukkoja pilkkimiehiä
päätti perustaa kerhon. Sovittiin kokoontuminen ja määrättiin päivä.
Pantiin sana kiertämään. Yllättävän runsas joukko tunsi ajatuksen
omakseen ja saapui tapaamiseen.
Tuossa tilaisuudessa käytiin asiat nopeasti lävitse.
Perustavaa kokousta valmistelemaan valittiin "kolmen kopla",
paikallisen pankin johtaja Parkkinen, Juhani Korkeila ja Seppo Uskali.
Perustava kokous pidettiin ja siinä valittiin vetäjät.
Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi tuli kovanluokan "puntarimies”,
edesmennyt Matti Jokinen
Seuramme alkutaival oli hyvin sähköistä aikaa.
Keskeisin ajatus oli kuin suoraan sodanjälkeiseltä ajalta,
"pilkille porukalla".

Puntarimies ”Nässyllä”, vuosimallia 1947

Sota-aika yhdisti tehtaalaista väkeä, oli pulaa ruuasta, ei autoja.
Mitenkäs päästäisiin ”pilkille porukalla”?
Pyydettiin apua tehtaalta ja saatiin.
Tehtaan kuorma-auton lavalla, fanerikopissa, köröteltiin,
oli pakkasta tahi suojaa.
Tuo sama sähköinen tunnelma toistui 30 vuotta myöhemmin.
"Hekan" kyydillä köröttelimme uusille pilkkipaikoille.
Hekalaisille yhteiskuljetukset ja yhteisluvat tarjosivat miellyttävän edun.
Retket sujuivat mukavasti rupatellessa ja luvat olivat kunnossa.
1982 toimitimme ensimmäisen toimintamuistion.
Matti Jokisen
puheenjohtajakauden jälkeen voimistui kisailuhenkinen ilmapiiri.
Kisailu oli tullut jäädäkseen.
80-luvun puolivälissä lisättiin toimintaa ottamalla mukaan erilaiset
kesäonkimuodot
1984 Pertti Airaksinen tarttui puheenjohtajan nuijaan. Pertin "karhea
olemus ja ääni antoivat lisäpotkua "puuhastelulle".
Pertin aika jäi lyhyeksi, kun tilalle uskoutui vanhemman polven mies.
1985 Erkki Hiekkasalmi ryhtyi ohjaamaan toimintaamme.
Erkin "isällisessä" komennossa vahvistui hekalaisten pilkintäpuoli.
1986 nousi hallitukseen varajäseneksi Martti Malinen.
Ikään kuin "vaivihkaa" asettui tuo toiminnan mies joukkoomme.
Martti ryhtyi hoitamaan kuljetusvastaavan pestiä.
Kaivattiin lisää käsiä.

Onneksi joukostamme löytyi puurtajia, noita talkoisiin syntyneitä.
Hyvänä esimerkkinä Martti Malinen ja Harri Rantakari, nuo ”jokapaikan höylät”.
Erityisesti talkoissa touhunneet perheenäidit ansaitsevat tässä kiitoksen.
Nuorisotyö on ollut ”sisäänkasvanut” ajatus seuramme vetäjille.
Tehty työ on kantanut hedelmää ja on nyt seuramme hatussa hieno sulka.
1990 oli vuosi jolloin esiinnoussut moottorivetouistelu yhdisti Hämeen
kalastusseuroja pohtimaan yhteistyötä uusimuotoisen
harrastuksen parissa.

”Sekakalaa” taisi Martti sanoa uistelun jälkeen.

1991 Alkoi Martti Malisen puheenjohtajakausi.
Alkanut vuosi lisäsi kalastuksen muotoja.
Hervanta Fishing ja ikiaikainen vetouistelu nyt moottoriavusteisena.
Uusi aluevaltaus sai seurassamme ripeän alun.
Pirkan Uistelu oli se millä aloitimme tuon uuden vetouistelun ajan.
Syntyi Häme Cup ja samalla työn ja rahan painopiste siirtyi kesälle.
Seuramme edustajana
Häme Cup synnytyksessä ja allekirjoittajana toimi Martti Malinen.
"Hervanta Fishing" lisäsi kassavirtaa, mutta samalla lisää talkooväkeä.
Vaadittiin lisää toimintaa, siispä mökki suolaisen veden ääreltä.

Silloin kauan sitten Hiekkasalmi, Timari ”takoja vieheiden” ja Maliset
nauttimassa mökkeilyn moniulotteisuudesta. Kalastus tuolloin ei
aina ollut päällimmäisenä.

Onneksemme tuota rahan ja työn suhdetta ruuhkaisen 90- luvun
alussa oli purkamassa vannoutunut hallitus ja rahastonhoitaja Harri
sekä Martti luotettavana ja täsmällisenä kipparina.
Martin vuodet 1990-luvun taitteesta aina tähän päivään asti ovat
luoneet vakaan linjan seuratoimintaamme.
Martin veistellessä vuosittain yhteisen veneemme kölipuuta aina
suoremmaksi ja suoremmaksi tuli Martin kirves osuneeksi silloin
tällöin naulaankin.
Asioiden edetessä välillä kuin tylsällä kirveellä veistämistä on
muistettava, että ihmisten välinen vuoropuhelu on herkkä laji.
Martti kokeneena ammattiyhdistysmiehenä on aina pitänyt oman
miehistönsä puolta.
Ennen 2000-lukua seuramme toimintamallit ja talous oli vakiintunut
tasapainoiselle tasolle, ehkäpä hieman uskaliaallekin tasolle.
Toisaalta on hyvä jättää jotain pois, jos on mistä jättää.
Edellisen vuosituhannen vuodet ovat muovanneet seurastamme
monimuotoisen kalastusseuran.
Nuorisotoiminta, Hervanta Fiching, Heka Cup, Mato Cup, Kalakeisari Cup,
Häme Cup ja mökkeily on vertaansa vailla oleva lista tehdystä työstä.
2000-luvulla uutena juttuna seuramme eläkeläiset ryhtyivät opastamaan
koululaisia kalastuksen monimuotoiseen maailmaan.

Tähänastinen 2000-luku on mennyt tutun kapteenin
hoidellessa ruoripuolta.
Eipähän ole tarvinnut kysellä vuosikokouksen jälkeen,
kukas on puheenjohtaja?

On hyvä tarkastella muuttuneita aikakausia ja samalla tuntea kiitollisuutta
kulloinkin vetovuorossa olleille puheenjohtajille, Jokinen, Airaksinen,
Hiekkasalmi ja Malinen.
Martin jätettyä järkyttävän pitkän rupeaman jälkeen puheenjohtajan
tehtävät nuoremmilleen olen henkilökohtaisesti helpottunut.
Tunnen ne vaikeudet, mitkä oli raivattava.
Martin itselleen asettamat tavoitteet olivat korkealla.
Kirveen osuessa joskus naulaan piti vain huutaa tuuleen.
Korostaessanne nyt Martin tekemää työtä puheenjohtajana,
rohkenen lausua samalla omat henkilökohtaiset onnitteluni ja kiitokseni
pitkäaikaiselle ystävälleni ja tukijalleni.

Venekunnallesi Martti kireitä siimoja, jatkossakin.

Tiedoista kiitän nykyistä puheenjohtaja Oldenia,
Harria, "Tapsaa" ja Jannea.

keväällä 2018 Seppo.

