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LIPUNLASKU JA VENEILYKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 

- Pitkäsaari, 19.9.2020 

"Kuuletko tuulen riehuvan, vastusta vailla ärtyneen. Kuu-
letko meren kiehuvan, hetkellä illan hämärtyneen. Entä 
kuuletko keskeltä kaipuun hiljaisen, kun nimesi kiljaisen.”  

”Kuuletko tuulten riehuvan, maailman merten kiehuvan. 
Kuuletko tähtien hyminää, maailman akselin jyminää. Entä 
kuuletko keskeltä yön hiljaisen, kun nimesi kiljaisen." 

Hyvät Kymen Navigaattorit 

Näillä sanoilla Eppu Normaalin Martti Syrjä kuvaa hienolla 
tavalla kaipausta. Syksyn saadessa ja veneilykauden lähes-
tyessä loppuaan ajatus palaa menneeseen kesään ja 50 
vuotta täyttäneen seuramme juhlavuoteen. Jääkö merkki-
vuodesta jäljelle muuta kuin muisto maailmanlaajuisesta 
koronapandemiasta? Toivon sydämestäni, että jää. Kai-
paus herättää eloon muistot kevään ja alkukesän haas-
teista, mutta onneksi myös aurinkoisista kesäpäivistä, yh-
teisistä hetkistämme, yhteisistä retkistämme, Pitkäsaaren 
tapahtumista.  

Juhlavuotemme matka ei toden totta ole ollut henkilökoh-
taisella tasollakaan niitä kaikkein helpoimpia. Uskoisin, että 
ajatukset ovat hallituksen jäsenillä samansuuntaisia. Koro-
nan vaikutukset vyöryivät hiekkamyrskyn lailla ylitsemme 
tukahduttaen kaiken yhteisen tekemisen. Erinomaiset 

suunnitelmamme valuivan kerta toisensa jälkeen hukkaan. 
Huhtikuisten 50-vuotisjuhlien ja samalla myös upean histo-
riikkimme julkaisun peruuntumiset olivat alkusoittoa. Sen 
jälkeen korona vei kevättalkoot, veneilykauden avauksen 
ja lipunnoston. Se vei myös puutalkoot, Pitkäsaaren koulu-
tus- ja tutustumispäivänkin. 

Samalla, kun kannustin itseäni, kannustin myös hallitusta 
etsimään mahdollisuuksia toteuttaa toimintasuunnitelman 
tapahtumat koronasta huolimatta. Ei mikään yksinkertai-
nen tehtävä, muut tunsin, että juuri näinä koronapande-
mian aikoina seuramme jäsenistö, minä mukana, kaipasi 
veneilyharrastusta ja tapahtumien tuomaa yhteisöllisyyttä 
ehkä enemmän kuin koskaan. Hyvät läsnäolijat, te olette 
olleet autiopaikalla todistamassa tapahtunutta ja tiedätte 
myös vastauksen esittämääni pohdintaan. 

Tyydytyksellä ja ylpeyttä tuntien voin todeta, että koro-
nasta huolimatta olemme kyenneet toteuttamaan toimin-
tamme lähes suunnitelman mukaisesti. Toisin, kuin monet 
muut vapaaehtoisuuteen perustuvat yhdistykset. Aikatau-
luja on toki jouduttu tarkentamaan, mutta mitään ei ole 
peruttu. Katsastettujen veneiden määräkään ei ole pudon-
nut merkittävästi viime vuosista. Laivurikurssit pyörivät, 
josta todisteena 36 uutta potentiaalista saaristolaivurikan-
didaattia. Seuran koulutusnäkymää on muutenkin pyritty 
terävöittämään, jossa toki riittää töitä edelleenkin. Myös 
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Pitkäsaaressa on talkoiltu sekä isommalla että pienem-
mällä joukolla. Siistibiitsikin on ollut voimissaan. Myös ve-
neilyseurojen yhteistyönä suunnittelut tapahtumat on pys-
tytty toteuttamaan. Näistä ja monesta muustakin aktivitee-
tista suuret kiitokset hallitukselle, jaoksille ja ennen kaik-
kea Teille, hyvät Navigaattoriveljet ja -siskot. 

”Mä nousin ylös, astuin sekaan peikkojen. Mä muistan 
kuinka viime yönä kanssa veikkojen. Päättelimme, että elä-
mämme tarkoitus. Lienee murheen karkoitus.” 

Kas, huomenta J-P, onko pääsi kipee. Vieläkö muistat eili-
sen? Katso peiliin, alien. On ilta tullut ja vieraat poistuneet. 
Niin monet kerrat on nää aamut toistuneet” 

Hyvät kuulijat, täsmälleen vuosi sitten samalla paikalla ja 
samassa tilaisuudessa pidin puheen ”Omalla maalla”, jossa 
kerroin teille herkistyneenä hienoja uutisia Pitkäsaaren 
kauppakirjan sekä lisäalueen ja saunan vuokrasopimusten 
allekirjoituksista. Tuo syyskuinen päivä on merkittävä, 
koska siitä hetkestä alkaen olemme seisseet tukevasti 
omalla maalla. Päätellessään elämänsä tarkoituksen ole-
van murheen karkoitus, vievät nuo laulussa mainitut peikot 
ja veikot ajatukseni laiturilla, grillikatoksessa ja saunassa 
monesti käytyihin keskusteluihin. Lennokas ajatus, jota ke-
nenkään ei kannata ottaa liian vakavasti on, että seuran 
asiat pantaisiin kuntoon pikkutunteina käydyillä ajatusten 
vaihdolla. Ei varmastikaan, mutta monia ajatuksia nämä 

keskustelut ovat herättäneet ja osa niistä on löytänyt paik-
kansa myös hallituksen asialistoilta tai vähintään omista 
pohdinnoistani. 

Esimerkin otan meidän eli omistajien käyttäytymisestä Pit-
käsaaren tukikohdassa. Itsestään selvää lienee, että jokai-
nen vie roskansa pois saaresta, siivoaa grillikatoksen ja gril-
lin käytön jäljiltä ja varaa mm vessapaperia seuran järjestä-
män päästessä ehtymään. Kaasupullon tyhjentyessä siirty-
minen puiden käyttöön on selviö. Joku hakee avuksi jopa 
omaa pulloaan. Myös puiden sahaaminen ja pilkkominen 
omaan tarpeeseen onnistuu jokaiselta. Laiturit, kävelylaa-
konkit ja muut puutasot pidetään puhtaina. Oksien ja leh-
tien lakaisu hoituu huomaamatta, totta kai. Samoin pienet 
korjaukset, kuten ylös nousseen naulankannan naputtelu 
paikoilleen. Kaveria - sitä vähemmän parastakin, autetaan 
rantautumisessa ja veneen kiinnityksessä. Saunakin lämpe-
nee lukuisten intoa täynnä olevien saunamajureiden, nais-
ten ja miesten leppoisina puhdetöinä. 

Perusjuttuja, eikö vain? Asioita, joiden tekemisestä ei tar-
vitsisi edes keskustella oman mökin tai mökkipalstan ky-
seessä ollen. Muuttuuko tilanne jotenkin, kun kyseessä on 
meidän kakkien omistama, yhteinen omaisuus? Kysyn tä-
män siksi, koska tunnen, että olen kuluvan vuoden aikana 
saanut kuulla merkittävän määrän niin seuramme toimin-
taan kuin Pitkäsaaren tukikohdan ylläpitoon kohdistuvaa 
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kritiikkiä. Vastaaminen ääneen ei ole tarpeellista, mutta si-
simmässään voimme kaikki tätä pohdiskella. Todettakoon 
samaan hengen vetoon, että suhtaudun lähtökohtaisesti 
kritiikkiin positiivisesti, mutta vain silloin, kun se on raken-
tavaa ja sisältää esityksen asian kuntoon saattamiseksi. 

Ajattelen, että kaikkinainen ristiaallokko jäsenistössä, halli-
tuksessa ja jaoksissa kertoo samalla myös vahvasta sitou-
tumisesta seuraan ja Pitkäsaareen. Kukapa yhdentekevää, 
merkityksetöntä tai välinpitämätöntä viitsisi arvostella? Ei 
kukaan, koska se on täysin hukkaan heitettyä aikaa. Toki 
koronakin asettaa henkisen jaksamisen koetukselle ja vai-
kuttaa siten huomaamatta ihmisten käyttäytymiseen. Syitä 
on leikkisästi etsitty myös Pitkäsaaren vedestä, jonka juo-
mista on kenties ryhdyttävä tietoisesti välttämään.  

Haluan muistuttaa meitä kaikkia, että seuran hallitus, jaok-
sista puhumattakaan eivät ole toimintaan tyytymättömien 
jäsenten tunkioita tai roskapönttöjä, joihin voi kaataa lajit-
telematta kaiken roskan. Toimielimissä tehdään pyytee-
töntä vapaaehtoistyötä, jotta seuramme eläisi ja hengit-
täisi, sen jäsenet viihtyisivät ja, että herättäisimme myös 
kiinnostusta uusissa potentiaalisissa jäsenissä. Takaan, että 
perusasiat hoituvat tulevaisuudessakin niin Pitkäsaaressa 
kuin muuallakin, mutta 24/7 huoltoa on kenenkään turha 
odotella. Jos katossa on reikä, niin paikatkoon sen ensim-
mäinen havaitsija. 

Vastapainona jaosten aktiivisuudelle ja Pitkäsaaren vakio-
käyttäjäkunnalle askarruttaa mieltäni se, että olemmeko 
tietämättämme rakentaneet samalla myös näkymättömän 
aidan, jota ulkopuolisen on äärimmäisen haasteellista ylit-
tää ja löytää tiensä sisäkehälle. Jääminen ulkokehälle saat-
taa olla se ensimmäinen ja viimeinen kerta. Toivottavasti 
emme, sillä toivon sydämestäni, että yhteinen tekeminen 
ja talkoohenkisyys kantavat meitä yhä vahvemmin tulevai-
suudessa. Pitkäsaaren juhannus, puutalkoot ja Muinaistu-
let ovat tästä eläviä esimerkkejä. Seura tarvitsee jaoksia, 
mutta yhtä lailla jaokset tarvitsevat jäsenistöä tekemään 
yhteisesti hyvää meille kaikille. Näin silläkin varauksella, 
että myös vapaa-ajan vietolle ja mitään tekemättömyy-
delle pitää olla aikansa ja paikkansa. Ystävät hyvät, pide-
tään ovet reilusti avoinna uusille koputtelijoille. Samalla 
muistutan teitä Laulumiestalolla pidettävästä syyskokouk-
sesta. 5.11.2020 hyväksytään ensi vuoden toimintasuunni-
telma ja valitaan kommodorin lisäksi uusia luottamushen-
kilöitä. Tarjoan mielelläni paikkaani halukkaalle vastuun-
kantajalle. Todellinen vaikuttamisen paikka siis! 

Hyvät Kymen Navigaattorit, näiden osin vakavienkin ajatus-
ten saattelemana toivotan teille kaikille hyvää syksyn jat-
koa. Juhlavuotemme lähestyy huipennustaan. Toivon, että 
odotatte yhtä innolla kuin allekirjoittanut marraskuisia 50-
vuotisjuhlia ja pikkujouluja. Pidetään korona loitolla ja it-
semme terveinä. 
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Lasketaan lippu veneilykauden virallisen päättymisen mer-
kiksi. Alatalot olkaa hyvä. 

Jukka-Pekka Virtanen, Kommodori 


