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YHDESSÄ TEKEMINEN JA TALKOOHENKI

Hyvät KLV:n jäsenet, perheet, miehistön jäsenet ja ystävät, on hienoa viettää Juhannusta tässä porukassa ja
tässsä paikassa, meidän kaikkien yhteisessä saarisatamassa -Bergelässä. Juhannuspuheen aiheeksi ja
otsikoksi olen valinnut yhdessä tekemisen ja talkoohengen -ajankohtainen teema.

Meillä menee hyvin.
Kerhoon on liittynyt uusia jäseniä vuosien 2020 – 2021 aikana noin 50. Satama on täynnä. Satamakapteeni
Paten mukaan nyt viimeistä laituripaikkaa myöten täynnä. Iso kiitos Satamakapteenille ja koko
satamatoimikunnalle työstä, jota teette, jotta satamassa asiat on mallillaan.
Kerholla on erittäin osaava ja motivoitunut hallitus, jokaisessa pestissä asialle omistautunut ja tekevä
henkilö. Iso kiitos hallituksen toimijoille! Nämä vastuualueiden vetäjät saavat hienosti kerta toisensa
jälkeen toimikunnat ja talkooväen mukaan tekemään yhteisiä asioita.
Kerhon talous on hyvällä mallilla. Siitä kiitos kuuluu edellisille Kommodoreille!
Tässä kohdassa on hyvä tuoda esille alkuvuoden aikaansaannoksia: Kerhon nettisivut on uudistettu, on
otettu käyttöön venekerhot sovellus ja sen myötä mm. valvontavuorojen varaus ja katsastusaikojen varaus
on siirtynyt digitaaliseksi. Satamaan on asennettu uudet valvontakamerat. Uudistusprojekti täällä
Bergelässä on saatettu päätökseen. Tässä vieressä seisoo kauniisti maisemaan istuvat vajat, ja saadaan
kaikki käyttää uusia tyylikkäitä, hajuttomia, kompostoivia huusseja. Viimeisimpänä hallituksen päätöksenä
tehtiin päätös Brediksen laiturin korjaamisesta. Laituri laitetaan kesän aikana kuntoon.

Kerhon toiminnalla on pitkät perinteet, mikä on vahva ARVO sinänsä. Ensi vuonna juhlimme kerhon 50
vuotisjuhlavuotta. Kivenlahden venekerho tarjoaa jäsenkunnalle veneilyä tukevia asioita monipuolisesti:
Kilpailutoiminta on aktiivista ja koulutustoiminta on monipuolista. Meillä on valvottu kotisatama, johon
voidaan kaikki jättää omaisuutemme luottavaisin mielin. Meillä on käytössä 3 saarisatamaa merellä ja yksi
vierailukohde Saimaalla, johon kerhoon rekisteröidyillä veneillä voi kiinnittyä. Kaikki saarisatamat ovat
luonnoltaan ja luonteeltaan ainutlaatuisia paikkoja, jotka tarjoavat suojaisan satamapaikan.
Meillä on aikamoinen kombo asioita ja fasiliteetteja meidän kaikkien jäsenten käytössä. Toista yhtä laajaa
kattausta saa hakea.

Yhdessä tekeminen ja talkoohenki.
Kulunut reilu vuosi on ollut erikoista aikaa. Pandemia-aika on vaikuttanut meihin jokaiseen ja herättänyt
huolta monella tapaa. Toisaalta myös jotakin hyvää… pandemia aika on auttanut näkemään lähelle. Tämä
aika on nostanut kerhotoiminnan ja yhdessä tekemisen merkitystä ihan uudelle tasolle.
Hyvänä esimerkkinä tästä on nyt vietettävät Juhannusjuhlat, jotka on yhdessä toteutettu. Iso kiitos kuuluu
Mikalle ja Miikalle, jotka ovat suunnitelleet illan menun ja tehneet hankinnat nyt yhdessä valmistettua
ruokailua varten. Hyvää oli, ja varmasti kaikilla on vatsat täys. Kiitos kaikille valmisteluissa mukana olleille.
Jokaisen panos ja mukana olo on tämän tyyppisessä kerhotoiminnassa tärkeää. Yhtenä nostona haluan
vielä ottaa katsastustoiminnan. Meillä on iso joukko katsastajia, jotka toimivat harrastus- ja
kiinnostuspohjalta, ovat kouluttautuneet ja käyttävät lukemattomia tunteja aikaa, jotta veneet saadaan
katsastettua ja näin ylläpidetään yleistä veneilyturvallisuutta.

Vaalitaan meidän kerhotoiminnan perinteitä. Samalla pysytään ajan hermoilla ja kehitetään toimintaa
muuttuvan ympäristön mukana. Iloitaan yhdessä tekemisestä ja arvostetaan jokaisen panosta toiminnassa.

Tänään juhlitaan keski-kesän juhlaa! Hienoa nähdä, että meitä on täällä koolla näin suuri joukko, hauskaa
porukkaa. Nostetaan malja yhdessä tekemiselle ja talkoohengelle!
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