
          

KLV 50 vuotta juhla 19.8.2022 

Kommodorin puhe 

 

KLV on perustettu 21. kesäkuuta 1972. Kerhon toiminnassa on yli vuosikymmenien ollut 

aktiivisia ja monella tavalla osaavia jäseniä. Kiitos tästä kaikesta, mitä Kivenlahden 

venekerho tarjoaa jäsenilleen tänä päivänä, kuuluu näille viisaita päätöksiä tehneille 

taitaville jäsenille, jotka ovat vaikuttaneet kuluneen 50 vuoden aikana. 

Satamainfraa on kehitetty ja rakennettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Työ jatkuu. 

Lepäämään emme voi jäädä. Keväällä toteutetussa jäsenkyselyssä nimenomaan kotisataman 

kehittämistä toivotaan ja pyydetään. Veneiden talvitelakoinnin suhteen eletään Espoossa 

päätösten ja mahdollisesti muutosten aikaa. Euroopan unionin biosidiasetus tulee 

vaikuttamaan käytettäviin veneiden pohjamaaleihin, ja säätelee mm. veneiden pohjien 

pesupaikasta. Asioita, jotka vaikuttanevat meidänkin stamaan ihan lähivuosina. 

Meillä on hyvä saarisatamien verkosto. Lillkrokan on ollut KLV:n jäsenten käytössä vuodesta 

1989. Vuokrasopimus Stora Bredskäristä on allekirjoitettu 1991. Ja oma saarisatama ja 

kiinteistö Bergelä hankittiin vuonna 1993. Kommodoreina näinä vuosina toimivat Matti 

Rauhala ja Vicke Ruokolahti. Epäilemättä heidän johdollaan tehtiin näitä kauas kantavia 

päätöksiä ja hankittiin kerhon jäsenten käyttöön 3 erilaista ja hienoa saarisatamaa. 

Kivenlahden venekerhon jäsenet ovat olleet aktiivisia purjehduskilpailuissa ilmeisesti 

alkuvuosista saakka. Purjehduskilpailumenestyksestä on tarinaa kerhon 25-vuotis 

julkaisussa, vuodelta 1997. Tiistaikilpailutoiminnan aloittamisen ajankohta ei ole tiedossani. 

Tiistaikilpailusarja purjehditaan vuodesta toiseen, ja järjestelyt hoituvat talkoovoimin, joskin 

varsin ammattimaisesti kansainvälisiä purjehduskilpailusääntöjä noudattaen. Kuluneella 

kaudella tiistaikilpailuissa on startannut 21 venettä. 

Kivenlahden venekerho on EMK:n kanssa perustajaseura Suursaari Race avomerikilpailussa, 

joka purjehdittiin ensimmäisen kerran 1991. Kerhon oma matkapurjehduskilpailu Bergelän 

regatta purjehdittiin ensimmäisen kerran 1999. Tämä hauska kilpailu ja tapahtuma kokoaa 

joka vuosi enimmäkseen perhemiehistöjä kisaamaan keskenään. Ensi viikonloppuna tullaan 

purjehtimaan 24. Bergelän regatta. 

Koulutustoiminta on ollut vahvasti osa toimintaa alusta saakka. 1973 järjestettiin vasta 

perustetun kerhon toimesta saaristolaivurikurssi. KLV:n purjehduskoulu on perustettu 1990. 

Joka vuosi toukokuussa järjestettävä kurssi täyttyy nopeasti, kun ilmoittautuminen 



alkuvuodesta avataan. Kansalliset vaatimukset täyttävä purjehduskoulu on muun hyvän 

lisäksi positiivista näkyvyyttä ja brändin rakentamista Kivenlahden venekerholle. Tänä 

päivänä tarjoamme laajan koulutustarjonnan jäsenille osana Espoon Merikoulua. 7 

veneseuran yhteinen koulutustarjotin jäsenille. 

Varsinaisen koulutustoiminnan ohessa systemaattinen katsastustoiminta opastaa ja neuvoo 

veneiden omistajia pitämään veneet kunnossa, turvallisina ja merikelpoisina. 

Huvivenekatsastajien koulutus on muuten aloitettu Suomessa vuonna 1972, samana vuonna 

kun Kivenlahden venekerho perustettiin. Suomen purjehdusliitto aloitti katsastajien 

kouluttamisen. 

Kaikki edellä kerrottu toiminta on toteutettu vapaaehtoisten voimin ja talkoilla. Mitään ei 

syntyisi ilman yhteistyötä ja talkoita. Joku heittää idean ja toisen tarttuvat toimeen. Joitakin 

houkutellaan mukaan, jotta saadaan vietyä ideoita eteenpäin. Me kaikki teemme tätä 

harrastuspohjalta ja rakkaudesta lajiin. 

Kivenlahden venekerhossa on tänään 525 jäsentä. Venekerhon reksiterissä on 276 venettä. 

Suomen mittakaavassa, ja Espoon mittakaavassa, me ollaan iso venekerho. Venekerhon 

talous on vakaalla pohjalla. 

Entisen kommodorin sanoja lainatakseni totean, että venekerho on jäsentensä näköinen. 

Pidetään se tällaisenä myös tulevaisuudessa. Hyvinvoiva ja kaikkia palveleva venekerhon 

toiminta edellyttää jokaiselta jäseneltä osallistumista, aktiivisuutta ja sopivassa määrin 

omistajuutta. Talkoilla tehden -pidetään vastaisuudessakin huolta paikoista ja toisistamme. 

Kerhon sääntöjen mukaan hallitustoimikausi on rajattu 4 vuoteen. Tämä on hyvä asia ja 

takaa sopivan vaihtuvuuden kerhon vetovastuissa. Tämä myös tarkoittaa sitä että uusia 

kasvoja ja tekeviä henkilöitä tarvitaan mukaan kerhon hallitukseen ja toimikuntiin joka 

vuosi. 

Vakaan ja hyvinvoivan venekerhon tulee kehittyä ja muuttua ympärillä tapahtuvien 

muutosten mukana. Tulevien sukupolvien veneilyharrastus voi pitää sisällään elementtejä, 

jotka ovat uutta veneilylle tänään ja edeltäneinä vuosikymmeninä. Tästä esimerkkinä 

vuokravenetoiminnan lisääntyminen, mikä tukee ajatusta, että halutaan veneillä mutta ei 

omistaa venettä. Askeleita tähän suuntaan on KLV:lläkin otettu tekemällä yhteistyötä 

Skipper venevuokrauksen kanssa. 

Juhlavuosi kääntyy kohti loppua. Veneily yhdistää yli sukupolvien, mistä tämäkin ilta ja 

juhlaväki on oiva esimerkki. Pidetään jokainen osaltamme huolta siitä, että Kivenkahden 

venekerhon toiminnan kehittäminen ja yhdessä tekeminen jatkuu myös seuraavat 50 

vuotta. 

Nostetaan malja 50 vuotiaalle Kivenlahden venekerholle ja meille veneilijöille !!! 
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