
 

 
 

 

 

       ARVOISAT NAVIGAATTORIT              Jäsenkirje 2015 
 
JÄSENMAKSU 
Tämän kirjeen mukana seuraa jäsenmaksulasku, jonka suoritusta toivomme eräpäivään mennessä.  Tämä kirje lä-

hetetään myös vuoden aikana tutkinnon suorittaneille, joilla on mahdollisuus liittyä seuran jäseneksi. Seuran jä-

senmaksu vuodelle 2015 on 20 €. Suorituksen yhteydessä pitää käyttää laskussa olevaa viitenumeroa, 
jotta maksu kirjautuu automaattisesti oikealle henkilölle. Huomioi mahdollinen Pitkäsaaren maksu! 
 

PITKÄSAAREN MAKSU 

Jäsenmaksulaskun yhteydessä pyydetään Pitkäsaaren käyttäjiä maksamaan 20 euron venekohtaisen vuosi-
maksun polttopuu- ym. kulujen kattamiseksi. Uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi tutustumaan Pitkäsaareen. 
 

VENEMESSUT 
Lähdemme taas joukolla Helsingin venemessuille lauantaina 7.2.  Bussi lähtee Jyrkilän tallilta klo 8.00. Karhu-

vuori, Mussalontie, Kotkan linja-autoasema klo 8.15. Karhulan linja-autoasema klo 8.30. Paluu Helsingistä klo 

16.00. Matkan hinta on 25 euroa jäseniltä ja perheenjäseniltä, ei-jäseniltä 35 euroa. Hinta sisältää matkan ja 

 in tarjoaman lipun messuille. Tervetuloa mukaan jäsenet perheineen ja tuttavineen. Ilmoittautumi-

set 4.2. mennessä.  

        Seija Holopainen  e-mail kymen.navigaattorit@gmail.com  tai  puh. 040 744 8048   

 
SÄRÄMATKA 
Lähde mukaan, Lemille särää syömään! Lauantaina 7.3. Bussi lähtee Jyrkilän tallilta klo 13.30 Karhuvuori, 

Mussalontie, Kotkan linja-autoasema 13.45. Karhulan linja-autoasema 14.00. Ilmoittautumiset 25.2. mennessä 

Sari Tuomala e-mail sari.tuomala@gmail.com  tai puh. 040 7764484 

 
VUOSIKOKOUS 
Kymen Navigaattoreiden kevätkokous pidetään Kotkan pääkirjastolla keskiviikkona 11.3.2014 klo 18.00 

 
VENEILIJÄN PELASTAUTUMISKURSSI 
Kahdentoista hengen ryhmä lähtee veneilijän pelastautumiskurssille Lohjalle perjantaina 10.4. 

Ilmoittautumiset. Jouni Kelkka e-mail suuliska@kymp.net tai puh. 050 523 0008 

 
VIP- ILTA 

  tarjoaa veneseurojen jäsenille VIP- illan  perjantaina 20.3. klo. 18-21 toimitiloissaan  

Seppolantie 5B.  Illan teemana tulee olemaan veneilytuotteiden uutuuksia + esittelyjä maahantuojien toimesta. 

Tarjolla juomaa ja purtavaa sekä tietysti special tuotteita edullisin hinnoin. 

Ilmoittaudu ajoissa osoitteeseen.  jan.eerola@lekemarin.fi  Kuitenkin viimeistään 15.3. mennessä. 
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VIP-JÄSENKORTTI
2015



 

 
 

        PITKÄSAAREN KEVÄT 
Pitkäsaaressa järjestetään 22. - 23.5. kevättapahtuma.  Lipunnosto lauantaina klo 12.00 

Venekatsastuksia suoritetaan koko viikonlopun ajan.  

 
PUUTALKOOT 
Pitkäsaareen viedään lautalla polttopuita lauantaina 6.6.  
 
PITKÄSAAREN MÖKIT ja JÄSENTUNNUKSET 
Mökkejä voi varata ensi kesäksi Riitta Laapiolta 040 583 5342.  Vuosijulkaisussa on tiedot ja hinnat mökkien 

vuokrauksesta sekä jäsentunnuksista. 

 
KÄRKISAAREN EDULLISET LAITURIPAIKAT 
Seuran Kärkisaaren laiturissa on muutama paikka vapaana (leveys 2,20 - 2,70). Jos tarvitset venepaikkaa, ota yh-

teys: Kai Kujala 050 363 8752. 
 
VIP- JÄSENKORTTI 2015 
Napsauta sivun alalaidasta VIP- jäsenkortti talteen ja pidä sitä mukana asioidessasi yhteistyö kumppaneidemme 

kanssa. 

 
YHTEISTYÖ KUMPPANIT 2015 

 in kanssa olemme sopineet uudesta erikoisalennuksesta jäsenistöllemme kaudelle 2015. 

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 ja edellyttäen, että tuote löytyy maahan-

tuojan varastosta. 

Maritimin tarjoamat kärkituotteet venetarvikkeista erikoishinnoin kaudelle 2015 kuvaston löydät Lekemarinin 

myymälästä helmikuun alusta alkaen. Kuvaston tuotteet löydät heti Lekemarinin hyllystä. 

 
        Veistovene Ky on Kotkassa 1994 toimintansa aloittanut veneiden puuosien korjauksiin ja muutostöihin 

        erikoistunut yritys. Yrityksellä on runsaasti aidattua talvisäilytysaluetta sekä kalustoa veneiden nostoon 

ja laskuun sekä telakointiin. Yrityksen kanssa olemme sopineet edullisista veneiden nostoista ja laskuista sekä 

talvisäilytyksestä, Sikosaaressa sijaitsevalla aidatulla alueella. 

Kysy tarjousta: Veijo Sorvari puh. 050 564 6030  tai e-mail info@veistovene.com 
 
SEURAN SIVUILLA www.kymennavigaattorit.fi on lisää tietoa seuran toiminnasta. 
 
OSOITTEENMUUTOKSET ym. JÄSENASIAT 
Ota yhteys: Seija Holopainen e-mail kymen.navigaattorit@gmail.com tai puh. 040 744 8048   
 
 
 
                HYVÄÄ TALVEA JA KEVÄTTÄ !!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                             
 
  

Yhteistyökumppanit
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