Jäsentiedote 6/2021

Syystervehdys hyvä Kivenlahden venekerholainen,
tässä tiedotteessa on ajankohtaisia asioita kerhon toiminnasta. Tiedotteen lopusta löydät
myös Bergelän statistiikkaa kuluneelta kaudelta.

Kuluneen veneilykauden päättäjäisiä vietettiin mukavassa tunnelmassa Villa Sarfvikissa
lauantaina 24.10. Paikalla oli iloinen, reilun 60 henkilön joukko juhlistamassa kauden
päättäjäisiä. Villa Sarfvik tarjosi juhlavat ja tunnelmalliset puitteet kauden päättäjäisiin.
Tilaisuudessa jaettiin huomioita ja ansiomerkkejä kerhon yhteisessä toiminnassa
ansioituneesti vaikuttaneille jäsenille seuraavasti:
KLV-mitali: Mika Makkonen. Perustelu: Mika on ansiokkaasti vahvalla osaamisella ja oikealla
asenteella ottanut satamamestarin tehtävän nopeasti haltuun kesken kauden. Mika on
vienyt telakkakentän hallinnan digitalisoinnin aikataulussa maaliin, jotta nyt syksyllä voitiin
jakaa telakointipaikat uutta sovellusta käyttäen.
KLV-mitali: Iida Salmivesi. Perustelu: Iida on nyt toisen kauden toiminut H-vene Emilian
yhteyshenkilönä. Iida pitää Emiliasta hyvää huolta, miettii sen ylläpitoon ja huoltoon liittyviä
tarpeita, ja on avainhenkilönä näitä toteuttamassa. Iida osoittaa esimerkillistä
omistautuneisuutta yhteiskäytössä olevan H-veneen ylläpitoon.
Hopeinen ansiomerkki nro 65: Jarmo Larikka. Perustelu: Jarmo on toiminut täyden 4
vuoden kauden hallituksessa vastuullaan matkaveneily ja kerhotoiminta. Jarmon toimesta on
erityisesti Helatorstaieskaaderiperinne sekä jokavuotinen loppukauden Silakkaa ja elokuvia
tapahtuma vahvistunut.
Hopeisen ansiomerkin veroinen huomionosoitus Jukka Fallströmille, jolle on jo
aikaisemmin myönnetty hopeinen ansiomerkki. Tänä vuonna Jukkaa kiitetään 4 vuotisesta
kaudesta kerhon hallituksessa ja saari-isäntänä. Jukan kaudella on Bergelän rakennuksista ja
laitureista pidetty hyvää huolta, ja saaritukikohtaa pidetty hienossa kunnossa jäsenten
käyttöön. Jukka on ollut avainhenkilönä sopimassa uudentyyppisestä saarisatamien
yhteiskäytöstä Ristiinan pursiseuran jäsenten kanssa.
Isot kiitokset huomionosoitusten vastaanottajille hyvästä työstä, mitä olette tehneet
Kivenlahden venekerhon toiminnan eteen.

Kivenlahden venekerhon valokuvauskilpailu on päättynyt. Kerhon hallituksen jäsenistä
koostuva tuomaristo kokoontuu valitsemaan voittajakuvat kuluvalla viikolla. Voittajiin ollaan
yhteydessä henkilökohtaisesti, ja voittajakuvat julkaistaan 50-vuotisjuhlajulkaisussa ensi
keväänä. Kiitos kaikille osallistuneille!

Telakointi on sujunut pääsääntöisesti hyvin. Muutaman veneen paikkaa on muutettu
johtuen kerholla olleista vääristä telakointimitoista. Kun loputkin veneet on ylhäällä,
satamatoimikunta käy laiturit läpi ja merkitsee korjattavat asiat ylös. Mikäli omalla
telakointipaikalla on huomioitavaa, laitathan viestiä osoitteeseen
satama@kivenlahdenvenekerho.fi. Espoon kaupungille menevät heitä koskevat
korjauspyynnöt ja satamatoimikunta katsoo, kuinka kerhon omien laitureiden korjaukset
hoidetaan. Sähköt katkaistaan satamasta 1.12. Vedet katkaistaan säiden mukaan, joitain
katkoja on nyt ollut pakkasöiden takia.

Muistutuksena myös, että kerhon toimisto palvelee maanantaisin klo 18-20 ja puhelimitse
torstaisin klo 18-20. Toimisto on suljettu juhlapyhinä ja heinäkuun ajan. Maanantaisin
kahvipannu on kuumana ja paikalla ovat sihteeri Milja sekä hallituksen jäseniä. Tavataan
kerholla!

Lopuksi vielä Bergelän statistiikkaa kuluneelta kaudelta. Kaudella 2021 Bergelässä yöpyi 622
venekuntaa ja yhteensä 1520 henkilöä. Bergelässä vieraili 104 eri venettä. Saunojia oli
kaikkiaan 1512 ja perhesaunavuoroja 30. Sähköisiä öitä oli 411 kappaletta, eli kolmasosa
luottaa akkuihinsa ja paneeleihin.

Mukavaa syksyä ja talvikauden odotusta!
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