
 

ARVOISAT NAVIGAATTORIT                    Jäsenkirje 2017

JÄSENMAKSU
Tämän kirjeen mukana seuraa jäsenmaksulasku, jonka suoritusta toivomme eräpäivään mennessä. Tämä 
jäsenkirje lähetetään myös vuoden 2016 aikana laivuritutkinnon suorittaneille, joilla on mahdollisuus liittyä 
seuran jäseneksi. Seuran jäsenmaksu vuodelle 2017 on 25 euroa. Käytäthän suorituksen yhteydessä 
laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu kirjautuu oikealle henkilölle. Huomioithan jäsenmaksua
maksaessasi myös mahdollisen Pitkäsaaren maksun.

PITKÄSAAREN MAKSU
Jäsenmaksulaskun yhteydessä pyydetään Pitkäsaaren käyttäjiä maksamaan 20 euron venekohtainen 
Pitkäsaaren vuosimaksu polttopuu- ym. kulujen kattamiseksi. 
Uudet jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan Pitkäsaareen!

VENEMESSUT
Lähdemme taas joukolla Helsingin venemessuille lauantaina 11.2.. Bussi lähtee Haminan linja-autoasemalta 
klo 8.00,  Karhulan linja-autoasemalta klo 8.15, Kotkan linja-autoasemalta klo 8.30, Sutelan rampilta klo 8.45, 
Siltakylän rampilta klo 8.50. Kyytiin pääsee myös tarvittaessa Pyhtään kirkonkylän ja Ahvenkosken  rampilta.
Paluumatkalle Helsingistä lähdetään klo 16.00. 
Matkan hinta on 25 euroa jäseniltä ja perheenjäseniltä, ei-jäseniltä 40 euroa. Hinta sisältää bussimatkan ja 
messulipun. Tervetuloa mukaan jäsenet perheineen ja tuttavineen! 
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä Kirsi Kaaronen kymen.navigaattorit@gmail.com tai p, 050 3033049. 

VUOSIKOKOUS
Kymen Navigaattoreiden kevätkokous pidetään Kotkan Laulumiestalolla keskiviikkona 15.3.2016 klo 18.00.

        VENEILYKAUDEN AVAUS/LIPUNNOSTO
Pitkäsaari herää jälleen talviunesta lauantaina 20.5., jolloin kokoonnutaan joukolla saareen avaamaan 
veneilykausi. Lipunnosto lauantaina klo 12.00. Seura tarjoaa lipunnostokahvit ja pullaa. 
Venekatsastuksia suoritetaan Pitkäsaaressa koko viikonlopun ajan. 

                                                                                                                                                    
        PITKÄSAAREN PERINTEISET PUUTALKOOT

Pitkäsaareen viedään lautalla polttopuita lauantaina 27.5. 
Talkoillaan taas kahden kesän puut lautalta liitereihin. Toivotaan reipasta talkoomieltä ja runsasta osanottoa. 
Seura tarjoaa keittolounaan ja talkoojuomat.

        PS: Koivuhalkohan on 1metrin pituinen.                              

 Käännä



        PITKÄSAAREN MÖKIT ja JÄSENTUNNUKSET
Mökkejä voi varata ensi kesäksi ja jäsentunnuksia ostaa Riitta Laapiolta p. 040 583 5342. Seuran nettisivuilla 
ja vuosijulkaisussa on lisätietoja ja hinnat mökkien vuokrauksista sekä jäsentunnuksista.

KÄRKISAAREN EDULLISET LAITURIPAIKAT
Seuran Kärkisaaren laiturissa on muutama paikka vapaana (leveys 2,20 – 3,20 m). Jos tarvitset venepaikkaa, 
ota yhteyttä Kai Kujalaan p. 050 363 8752.

VIP-JÄSENKORTTI 2017
Ota talteen vuoden 2017 VIP- jäsenkortti ja 
pidä sitä mukana asioidessasi yhteistyökumppaneidemme kanssa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT 2017

Lekemarinin kanssa olemme sopineet erikoisalennuksesta jäsenistöllemme kaudelle 2017.
Esittämällä VIP- jäsenkortin Lekemarinin kassalla venetarvikkeita ostaessasi, olet oikeutettu -15 % alennukseen 
normaalihintaisista tuotteista sekä normaalihintaisista tilattavista tuotteista ilman toimituskuluja. 
Tilatut tuotteet saat jo seuraavana päivänä, jos tilauksesi on tehty ennen puolta päivää edellyttäen, että tuote 
löytyy maahantuojan varastosta. 
Maritimin tarjoamat venetarvikkeiden kärkituotteet erikoishintoineen kaudelle 2017
löydät kuvastosta osoitteessa www.maritim.fi. Nämä tuotteet löydät heti Lekemarinin hyllystä.
Uusina palveluina Lekemarin tarjoaa myös pienimuotoiset venesähkötyöt, lasikuitu-/gelcoattyöt, 
vahaus-/myllytystyöt sekä moottorihuollot. Pyydä rohkeasti tarjous!

                                            

        Extra Marinelta VIP jäsenkortilla edustamistamme navigointilaitteista - 15 % ja seilauskaudella 2017 tilatuista 
        töistä – 10 % tuntihinnasta.
        Me palvelemme:  Tornatorintie 15, Kotka (Puuvenekeskus) 
                p. (05) 225 0079 / 040 5006181 s-posti  pvk@extramarine.fi

SEURAN NETTISIVUILLA www.kymennavigaattorit.fi on lisää tietoa seurasta, toiminnasta sekä 
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

OSOITTEENMUUTOKSET ym. JÄSENASIAT
Jäsenasioissa ota yhteyttä  Kirsi Kaaronen,  kymen.navigaattorit@gmail.com tai p. 050 3033049. 

                                   AURINKOISTA KEVÄÄN ODOTUSTA!

http://www.kymennavigaattorit.fi/
http://www.maritim.fi/

