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Olemme yhdessä saaneet kokea varsin 
monimuotoisen kauden niin kotonamme 
kuin veneilynkin osalta. Aikakauteen liittyvät 
rajoitteet ovat koskeneet meitä kaikkia 
laajalti kodeissa ja harrastuksissa. 
 
Yhteiskuntamme on joutunut sopeutumaan 
uusiin rajoitteisiin, joista osasta on tullut uusi 
normaali. Seuran hallitus joutui heti kauden 
aluksi antamaan tiukan ohjeistuksen mm. 
junioritoimintaan ja tukikohtien käyttöön. 
Haluan todella kiittää jäsenistöämme siitä 
nopeasta ja asianmukaisesta 
suhtautumisesta tähän pandemiaan, joka on 
koetellut meitä kaikkia.  Oman toimintamme 
osalta ei ole havaittu altistumis- tai 
leviämistapauksia ja siitä kuuluu suuri kiitos 
seuran jäsenistölle, jotka alusta saakka 
omaksuivat annetut määräykset ja 
ohjeistukset. 
 
Nyt kun lähes kaikki veneet ovat jo 
talviteloilla, niin on aikamme rauhoittua 
viettämään joulun aikaa rakkaittemme 
parissa. Nyt vielä lumettoman talven 
vallitessa voimme silti halutessamme 
suunnata ajatuksemme hetkeksi pois vesiltä 
ja hiljentyä tuleviin pyhiin. 
 
Osa meistä viettää nämäkin hetket vesillä, 
suomalaisten seikkailuja maailman merillä 
voi seurata vaikka some-kanavilta. Tämä voi 
olla mukavaa viihdettä pimeän talven 
aikana. 
 
Vaikka kulunut kausi oli pandemian vuoksi 
erityislaatuinen, niin omassa 
toiminnassamme se näkyi ehkä 
lisääntyneenä yhteistyönä. Olin itse varsin 
vaikuttunut siitä yhteistyö- ja 
talkootoiminnan määrästä, mitä tänä 
kesänä koin saaritukikohdissamme sekä 
junioritoiminnassamme. Sama talkoohenki 
sitten päälle, kun maalaamme keväällä 
Myllysaaren paviljonkia. 

Seuramme on monialainen ja 
monimuotoinen, jossa erilaista toimintaa on 
runsaasti. Toiminta on kaikille avointa ja 
haluamme siitä laajasti ja monipuolisesti 
tiedottaa. Näin kauden lopuksi haluan kiittää 
kaikkia seuran jäseniä kuluneesta vuodesta. 
Erityiskiitokseni osoitan seuran hallituksen 
jäsenille, toimintasihteereille, toimikuntien ja 
työryhmien jäsenille ja tukikohtaisännille, 
jotka kaikki ovat osoittaneet palavaa halua 
perinteisen seuramme yhteistyön 
kehittämiseen ja tukevan pohjan luomiseksi 
tulevaisuuteen. 
 
Toivotan kaikille seuramme jäsenille hyvää 
joulua ja turvallista uutta vuotta 2021! 
Pitäkää huoli toisistanne ja pysykää 
terveinä! 
 
Päätän vuodenvaihteen tervehdykseni 
seuraaviin tunnetun runoilijan sanoihin: 
 
Jäi laajat lahdet, seljät 

ja salmet Päijänteen, 

yöpilvet pitkät, heljät, 

ja kuulas hohto veen; 

kun jäänyt vaan ei muuta ois, 

mun mennyt rinnan rauha pois, 

jos vei sen päivät Päijänteen, 

ma palaan uudelleen. 

(Eino Leino 1919; Laulu Päijänteelle (osa)) 
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