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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Kulunut vuosi oli seuramme 35.  toimintavuosi. 

Vuoden alussa maailmalla levisi koronavirus, joka saapui myös Suomeen helmikuun alussa. 

Se laajeni pandemiaksi, joka aiheutti Suomessa noin 600 ihmisen kuoleman ja maapallolla 

noin 2 miljoonan ihmisen menehtymisen. Korona toi toimintaamme rajoituksia ja muutoksia 

varsinkin saaritukikohta Hirvisaaren elämänmenoon. Pidettiin etäisyyttä ihmisten kesken, 

käytettiin omia grilli- ja saunavateja, saunottiin venekunnittain ja käytettiin paljon 

käsidesejä. Jotkut näistä tavoista jäänevät käyttöön myös tuleviksi ajoiksi. Monia 

tapahtumia jouduttiin perumaan koronan takia. 

Tapahtumat 

Vene 20 –messuille osallistuttiin 15.2. Mukana oli mukava joukko seuralaisia niin Lahti-

Hollola-suunnasta kuin pääkaupunkiympäristöstä. 

Keiteleen-Päijänteen alueen veneseurojen neuvottelupäivät Laukaan Peurungassa 

peruttiin eikä sitä pystytty etätilaisuutena verkossa järjestämään. Onneksi seurojen 

edustajat saivat sähköpostein sovittua Etelä-Päijänteen Rankingin, Keitele Regatan  ja 

Päijänne purjehduksen ajankohdat. 

Seuran kevätkokous siirtyi maaliskuulta myöhemmin pidettäväksi. 

Dooristen kulttuurikaupunkiviikonloppu  7.–8 .3. Tampereella onnistui upeasti. Mukana oli 

kymmenkunta Doorista, Työväen Teatterissa katsottiin “Luolamies” ja yhteisillallinen 

nautittiin Ravitsemisliike Aistissa. 

RTV:n veneenhoitoiltaa ei voitu järjestää koronarajoitusten takia. Perinne kumminkin 

jatkuu parempina aikoina. 

Veneiden runkokatsastus 5.5. Messilässä jouduttiin jättämään väliin. Osa 

runkokatsastuksista tehtiin muulloin ja osa siirtyi SPV:n ohjeiden mukaisesti tulevaisuuteen. 

Veneiden yhteislasku hoidettiin lauantaina 9.5. Messilässä. Mukava määrä veneitä laskettiin 

vuosien kokemuksella veteen ja nostoista jäi seurallekin riittävästi tuloja talkoopäivästä. 

Samalla siivottiin alue ja laitettiin pukit ojennukseen odottamaan syksyä. 

Veneiden vuosikatsastukset pidettiin Messilässä 2.6. ja Kuotaassa 3.6. sekä Hirvisaaressa 

6.6. Vuosikatsastuksia pidettiin koronan takia hyvin etäisyyksin ja myös netin kautta 

sähköisesti. Katsastuksia tehtiin tavallista enemmän myös veneiden kotilaitureissa. 

Hirvisaaren tukikohdan kunnostus- ja siivoustalkoot pidettiin viikonloppuna 6.–7.6. 

Perinteinen seuraväen hyvä talkoohenki näkyi ja tuotti taas paljon yhteistä hyvää. Paikat  
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siivottiin, tehtiin polttopuita ja rakennettiin kokkoa. Seura tarjosi talkooväelle maittavan 

lounassopan! Sunnuntaina talkoohenki jo tuoksuikin! 

Keskikesän juhlaa Juhannusta vietettiin Hirvisaaressa 19.–2 1.6. Reipas määrä veneitä ja 

jäseniä oli paikalla. Perinteiset menot, saunomista ja hyvää ruokaa ja yhdessäoloa. Yhdeksäs 

Hirvisaari Open tieto- ja taitokisa oli aaton iltapäivän ohjelmassa. Varajärjestäjät, Ikoset & 

Chronsit, olivat laatineet haastavat ja monipuoliset tehtävät. Yhdeksän joukkuetta oli 

mukana ja pisteet jakaantuivat välille 66 – 41, tasaista! Voittajaksi selvisi joukkue “Keinari” 

(Porkat ja Sinivaarat) ja kakkoseksi “Toivottomat” (Laihon sukua). Voittajat ottivat 

pääpalkinnon, tulevan kisan järjestämisen, vastaan suut messingillä ja silmäniskuin! Keinarit 

ja Toivottomat saavat sopia Pettiinan sekä Kabaronin miehistöjen kanssa tulevien Jussien 

kisojen järjestämisvastuista. 

Heinäkuulle suunniteltu Kimolan kanavan eskaaderi jouduttiin myös perumaan, koska 

kanavan sulkuportit eivät toimineet. Uusi yritys sitten kesällä 2021. 

Hirvisaari Blues musisoitiin lauantaina 1. elokuuta. Lohisoppa onnistui taas Jannen ja 

kumppaneiden keittämänä mainiosti. Soppatarpeet hommasi Sami Hollolan K-

Supermarketista, kiitos kauppiaalle! Arpajaissa ja oli taas paljon ja hyviä palkintoja, arpojen 

myynti kohosi ennätyslukemiin! Esiintymässä oli Lahden oma stara Mikael Saari bändinsä 

kanssa. Huisia menoa, terassi notkui yöhön saakka! 

Rannaltaonginnan kalakisa ja Venetsialaiset olivat Hirvisaaressa lauantaina 22.8. Kalakisan 

voitti Päivi Jussila suurella yli kiloisella vonkaleella. Lasten sarjassa voittivat Ville ja Vertti Yli-

Risku sekä vierailija Martti Salonen LVK.sta. Illalla tunnelmoitiin lyhtyjen loisteessa ja syötiin 

hyvin, taas kerran! 

Punapään ympäri -purjehduskilpailu kisattiin Hirvisaaren vesillä lauantaina 29.8. Kisa oli 

taas Etelä-Päijänteen rankingin viides ja ratkaiseva osakilpailu. Mukana oli 13 venekuntaa. 

Ison Lys –luokan voitti Plan B ja kolmas oli HVS:n Blue Venture kipparinaan Antti Porkka. 

Pikku Lysin vei Vimma. EPR:n kokonaiskisan vuonna 2020 voitti Roxina! Kilpailujärjestelyt ja 

palkintojenjaot hoidettiin erinomaisesti! 

Päijänne Purjehdus jouduttiin perumaan koronan takia. 

Salla Kavenin venekunta osallistui kesällä Latvian offshore –purjehdusmestaruuskilpailuun, 

Gulf of Riga Regattaan. Sijoitus oli LYS 2 –luokassa upea viides, luokassa oli 17 venekuntaa! 

Kaikkiaan viisi osakilpailua, joissa 132,3 kisamailia! 

HVS:n sääntömääräinen maaliskuulta siirretty kevätkokous pidettiin 3.9. Camping 

Messilässä. Käsiteltiin sääntömääräiset asiat 19 jäsenen ollessa paikalla. Hyväksyttiin vuoden 

2019 toiminta ja tilit. Hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille annettiin vastuuvapaus vuoden 

2019 toiminnasta.  

Saaritukikohta Hirvisaaren kesäkausi päätettiin viikonloppuna 26.–27.9. Laitettiin paikkoja 

talvikuntoon ja kaadettiin joitain puita, jotka tehtiin klapeiksi. Lippu laskettiin. 
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Pukkitalkoot pidettiin Messilässä maanantaina 5.10. 

Veneiden yhteisnosto hoidettiin Messilässä lauantaina 10.10. Rutiinilla ja taidolla veneet 

paikoilleen. 

Pikkujoulut, jotka oli tarkoitus juhlia 6–8.12. Laukaassa kylpylähotelli Peurungassa, mutta ne 

jouduttiin koronan takia perumaan. 

Sääntömääräinen syysvuosikokous pidettiin 12.11. Hollolan Matkakeitaassa, paikalla oli 24 

jäsentä. Uudeksi kommodoriksi valittiin Antti Karjalainen, uutena jäsenenä hallitukseen 

valittiin Aija Chrons ja erovuoroinen Juha Kalojärvi valittiin jatkokaudelle. Hallituksessa ovat 

jatkavat myös Pentti Ikonen ja Oki Wikman. Raine Virta jäi pois hallituksesta. Hallituksen 

valmistelemat talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021 hyväksyttiin, päätettiin 

toimikunnat ja niihin jäsenet sekä seuran maksut vuonna 2021. 

Jäsenlehti Loistomessi ilmestyi toukokuussa. Jäsenkirje jäsenmaksulomakkeineen postitetiin 

jäsenille helmikuussa. 

Seuramaja Loistomessi oli edelleen vuokrattuna Meloja ry:lle. 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden viimeisenä päivänä 144 henkeä. 

Katsastettuja moottoriveneitä oli 47 kpl ja purjeveneitä 29 kpl. 

Seuran sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi kertaa. 

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Hallituksen jäseninä olivat kommodori 

Jouko Chrons, varakommodori Juha Kalojärvi sekä jäsenet Pentti Ikonen, Raine Virta ja Oki 

Wikman. 

Sihteerityöt hoitivat hallituksen jäsenet. Rahastonhoitajana toimi Kari Kuusisto/Ekoisännät 

Ky, joka hoiti myös seuran maksuliikenteen, jäsenmaksuperinnän ja kirjanpidon. 

Toiminnantarkastajina vuonna 2020 toimivat Arto Koskinen ja Kari Montonen. 

Hirvisaaren isäntinä toimivat hallituksen jäsenet. 

Edustukset ja jäsenyydet 

HVS on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseura. 

HVS on Päijänteen Virkistysalueyhdistyksen (perustaja)jäsen. 

Iiris Hyppänen toimi Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n veneilytoimikunnan jäsenenä. 

HVS on edelleen Etelä-Päijänteen Jollakeskuksen jäsen, ja seuran edustajana sen 

hallituksessa toimii Mikko Laiho ja henkilökohtaisena varajäsenenään Mikko Sinivaara. 

 

Hallitus 



 

 


