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Tervehdys keskellä kesää, 

 

Veneilykausi on parhaimmillaan. Aurinkoisia päiviä ja sopivia tuulia on toivottavasti sattunut 

ihan jokaisen veneretkille ja -reiteille. Tässä tiedotteessa ajankohtaisia asioita satamaan 

saarisatamiin ja toimintaan liittyen. 

 

Bergelän rakennusprojekti, uusien vajojen ja huussien rakentaminen, tuli valmiiksi 

suunnitelman mukaan toukokuun lopussa. Nyt saaressa on käytössä hajuttomat, 

kompostoivat huussit, samanlaiset, mitä Pidä Saaristo Siistinä ry asentaa vilkkaisiin saariston 

vierassatamiin. Hyvin näyttää uudistetut fasiliteetit Bergelässä toimivan. Käyttö tuli 

testattua Juhannusviikonloppuna yli 60 Juhannuksen viettäjän toimesta. Bergelän 

Juhannusta vietettiin perinteisen ohjelman siivittämänä. Uutuutena tänä vuonna yhteisen 

Juhannusaterian valmistaminen porukalla, pääkokkeina Mika Laine ja Miika Honkanen -

ruoka oli hyvää, ja sitä oli riittävästi. 

 

Kerhon hallitus teki kesäkuun kokouksessa päätöksen korjata Brediksen laiturin kiinnitykset, 

kulkusilta ja maatuki, jotka olivat talvena aikana vioittuneet. Laituri tullaan korjaamaan 

heinä-elokuun vaihteessa. Sitä ennen laituriin on lupa kiinnittyä vain erityistä 

varovaisuutta noudattaen ja sääolosuhteet huomioiden. Laiturin kestävyys on 

kyseenalainen sen korjaukseen saakka. Loppukauteen laituri saadaan kunnostettua. Samalla 

muistutetaan 23.–31.7. järjestettävästä Partioleiristä Stora Bredskärillä, jolloin saari on 

partiolaisten käytössä. 

Sataman valvontakamerat on uusittu toukokuun aikana. Nyt satamassa on 5 kpl tallentavia 

kameroita, joissa kuvan laatu ja tarkkuus on hyvällä tasolla.  

Sataman vastuuhenkilöissä on tapahtunut muutoksia kesäkuussa. Satakapteeni Pate 

Lohmannin jättäydyttyä pois tästä tehtävästä, on uutena Satamamestarina aloittanut Mika 

Makkonen. Mikalla on kokemusta toiminnasta satamatoimikunnassa. Kiitokset Patelle isosta 

uurastuksesta sataman ja kerhon hyväksi, ja samalla toivotetaan Mika tervetulleeksi 

tehtävään. 

 



Kivenlahden venekerhon lipun alla purjehtivat venekunnat ovat saavuttaneet hienoja 

tuloksia kansainvälisissä purjehduskilpailuissa. Sakari Laulajaisen kipparoima Ramdata 

voitti hopeaa Baltic Offshore week kilpailussa (Avomeri SM-kilpailu), luokassa C. Salla 

Kavenin kipparoima Silvermoon on voittanut luokkansa GoRR regatassa, Gulf of Riga 

Regatta. Onnittelut taitaville kippareille ja koko miehistöille! 

 

Elokuun tapahtumista on hyvä huomioida seuraavaa: 

• Tiistaikilpailukausi pyörähtää jälleen käyntiin tiistaina 3.8. 

• Bergelä regatta purjehditaan 14.8., jonka jälkeen Bergelässä vietetään 

regattailtamia perinteisin menoin. 

 

Turvallista ja nautinnollista veneilykesän jatkoa! 

 

 

Outi Härkki, 

Kommodori, Kivenlahden venekerho 

Sandvikissa, Kökarissa 7.7.2021 

 


