
Hyvä Kivenlahden venekerhon jäsen tai sidosryhmäläinen 

 

Kirjoitan tätä kommodorin tervehdystä maaliskuussa 2021, kun korona pandemia on kurittanut 
maailmaa reilun vuoden. Myös venekerhon toimintaan ja tapahtumiin pandemialla on ollut 
vaikutuksensa. Hyvin olemme kuitenkin selvinneet ja pystyneet pitämään toimintamme lähes 
entisellään. Näissä oloissa voidaan todeta, että veneilyä on hyvä harrastaa. Harratustoiminta 
tapahtuu pääasiassa ulkoilmassa vain pienen porukan toimiessa lähietäisyydellä, samassa veneessä. 
Hajaannumme harrastamaan ja viettämään aikaa laajaan saaristoon, jossa lähikontakteja on 
mahdollista rajoittaa tai välttää. 

Viime keväänä ja pitkin kulunutta vuotta seurasimme valtion korona ohjeistusta ja loimme omia 
ohjeistuksia etäisyyksien pitämiseen toiminnassa, kotisatamassa ja kerhon saarissa. Koulutuksia 
peruttiin, mutta purjehtijakurssi pidettiin hieman tavallisesta poikkeavin järjestelyin. Katsastukset 
hoidettiin ja etäkatsastusmahdollisuuttakin tarjottiin. Tiistaikilpailusarja päästiin purjehtimaan vaikka 
aloitusta lykättiin alkukaudesta. Toimisto on maanantaisin pidetty auki lähes normaalisti. 

Koko yhteiskunnassa toiminnot on viety verkkoon siellä missä mahdollista. Lapset ja nuoret käyvät 
etäkoulua, tuttavia ja sukulaisia tavataan ja jopa lääkärin vastaanottoja toteutetaan Zoom- tai 
Teams-sovelluksissa. Samanaikaisesti me Kivenlahden venekerhossa olemme ottaneet digiloikan ja 
vieneet eteenpäin jo pitkään suunniteltuja ja työn alla olleita uudistuksia; olemme siirtyneet vartio- 
ja katsastusvuorojen varauksessa käyttämään sähköistä järjestelmää, nettisivut on uudistettu ja 
yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous toteutettiin etäkokouksena. Etäkokous muuten keräsi 
varsin tavallisen määrän osallistujia, 48 jäsentä. 

Veneily onkin kuluneena vuonna tarjonnut kaivattua vastapainona etätöissä tietokoneen ääressä 
vietettyihin päiviin tai muuten huolta ja kuormitusta aiheuttavaan arkeen. Satamissa on päästy 
turvallisesti tapaamaan tuttavia ja vaihtamaan kuulumisia. Saarisatamat ja saaristossa liikkuminen 
on meistä monelle henkireikä, mikä nyt poikkeusoloissa on noussut erityisen suureen arvoon. 
Jatketaan tänä tulevana kautena samaan esimerkilliseen malliin; muistetaan etäisyydet ja 
käsihygienia, ja jäädään kotiin lepäämään vähäistenkin flunssan oireiden ilmaantuessa. Luottavaisin 
mielin katson tulevaan. Kerhon jäsentilanne on todella hyvä. Olemme kuluneen vuoden aikana 
saaneet joukkoomme ennätysmäärän uusia jäseniä. Kivenlahden venekerhon kotisatama on lähes 
viimeistä laituripaikkaa myöden täynnä. Kerhon taloudellinen tilanne on hyvä. Tässä asetelmassa on 
hyvä mennä kohti KLV:n 50-v juhlavuotta 2022! 
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