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KYMEN NAVIGAATTOREIDEN 50-VUOTISHISTORIIKIN JUL-
KAISU 19.6.2020 
 
”Tuntuu siltä kuin kotkalaiset olisivat saaneet kaipuun me-
relle jo syntyessään. Avovesikaudella kotkalainen ajaa au-
tonsa lounasaikaan Kuusisen penkalle ja katsoo merelle, 
kauas horisonttiin, sinne missä ei näy mitään. Tämä kirja 
kertoo palasen kotkalaista veneilyhistoriaa ja siitä, kuinka 
kotkalaiset ovat tuota kaipuutaan merelle pyrkineet toteut-
tamaan.” 
 
Timo Purhonen muotoilemat sanat seuramme historiikin 
takakannessa kertovat kotkalaisuudesta, merellisen ympä-
ristön merkityksestä ja ikuisesta kaipuusta johonkin tunte-
mattomaan, tavoiteltavaan, mutta kenties saavuttamatto-
maan. Ne kertovat pelkistetyllä tavalla, mutta tyylikkäästi 
Kymen Navigaattoreista ja ikuisesta kaipuusta merelle. 
 
Arvoista perustajajäsen, Kymen navigaattorit, hyvä juhla-
väki 
 
Historiikin julkaisu toteutetaan seuraavasti: Aluksi piirrän 
omassa puheenvuorossani kuvaa seuran historiasta sen 
perustamisesta tähän päivään. Tämän jälkeen luovutan nu-
meroidut ja nimikirjatut kappaleet niille, jotka ovat pai-
kalla. Historiikkitoimituskunnan puheenjohtaja Timo Pur-
honen kertoo omia ajatuksiaan seuramme historiikista, 

jonka jälkeen tarjoamme halukkaille mahdollisuutta vapaa-
seen sanaan. Yhteisen hetkemme päättää juhlakahvit. 
 
Kymen Navigaattorit perustettiin 29.4.1970 edistämään 
merenkulun harrastuksen ja oppien leviämistä sekä meri-
miestaitojen kehittämiseksi. Seuran perustajina oli meren-
kulkijoita ja veneilijöitä. Perustavassa kokouksessa päätet-
tiin seuran nimestä ja kotipaikaksi sovittiin Karhulan kaup-
pala. Samassa kokouksessa haettiin myös Navigaatioliiton 
jäsenyyttä ja hyväksyttiin seuran säännöt. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Armas Tuominen. 
 
Sääntömääräisinä tehtävinä Kymen Navigaattorit järjestää 
merenkulkuopin tutkintoja sekä merenkulkuun liittyvää 
koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja, suorittaa veneiden 
katsastustoimintaa, tekee yhteistyötä alueen muiden ve-
neilyyn ja merenkulkuun liittyvien seurojen kanssa ja jär-
jestää jäsenilleen eskaadereita, retkiä ja muita vastaavia ti-
laisuuksia hyödylliseen ajanviettoon. Kymen Navigaattorei-
den arvoina vahvistamme hyvää veneilykulttuuria, kunnioi-
tamme toisiamme ja huomioimme ympäristömme. 
 
Seuran perustamisen jälkeinen vuosikymmen oli pitkälti 
laivuritutkintojen järjestämistä ja oppimateriaalin välittä-
mistä opiskelijoille. Opistojen kurssit saivat vuosien mit-
taan hyvän suosion ja parhaimmillaan opistossa oli 200 me-
rimiestaitojen opiskelijaa. Seuran rooli veneilytaitojen ja -
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turvallisuuden edistäjänä on edelleen merkittävä. Se on 
kouluttanut yhteistyössä Kotka Opiston kanssa järjeste-
tyillä laivurikursseilla tuhansia saaristo-, rannikko- ja avo-
merilaivuria. Vastuu navigaatiokoulutuksesta roolittaakin 
Kymen Navigaattoreita kotkalaisten veneilyseurojen jou-
kossa ja antaa seuralle keskeisimmän olemassa olon oikeu-
tuksen.  
 
Vuonna 1977 seurassa alkoi viritä keskustelu käytännön ve-
neilystä siihenastisen toiminnan painottuessa navigointi-
taitojen teoreettiseen koulutukseen. Esille tulivat mahdol-
lisina uusina toimintamuotoina katsastukset ja merisuun-
nistuskilpailut. Kilpailutoiminnasta kehittyikin merkittävä 
osa käytännön veneilykoulutusta. Ensimmäiset merellä jär-
jestetyt navigointikilpailut pidettiin 18.6.1977. Kilpailutoi-
minta jatkui erittäin vilkkaana läpi 80- ja 90-lukujen ja par-
haillaan veneilykaudella järjestettiin jopa kahdeksan navi-
gointikilpailua yhteistoiminnassa muiden alueella toiminei-
den veneseurojen kanssa. Elvytysyrityksistä huolimatta kil-
pailutoiminta hiipui 2000-luvulle tultaessa. Kilpailutoimin-
nan rinnalla käynnistyi myös katsastustoiminta. Seura liittyi 
Suomen Moottoriveneliittoon, nykyiseltä nimeltään Suo-
men Purjehdus ja Veneily ry. Vuosittain seuraan katsaste-
taan pitkälti yli 100 venettä.  
 

Toiminnan edelleen kasvaessa syntyi 80-luvun lopussa 
tarve hankkia seuralle tukikohta, joka löytyikin Pitkäsaa-
resta. Paikka vuokrattiin Kotkan kaupungilta. Pitkäsaarta 
on kehitetty vuosien varrella määrätietoisesti. Kaavoituk-
sen myötä vuonna 2018 saavutettiin merkittävä virstanpyl-
väs allekirjoittaessa 30-vuotinen vuokrasopimus alueesta 
ja ostettaessa seuralle siihen asti vuokralla olleet länsipuo-
liset mökit. Jatkumona pitkälle vuokrasopimukselle selvi-
tettiin saaripaikan ostomahdollisuudet, joka yleiskokouk-
sen päätöksiin perustuen toteutui 27.9.2019. Samassa yh-
teydessä allekirjoitettiin myös saunaa koskeva yhdeksän 
vuotinen vuokrasopimus. Näillä sopimuksilla on raken-
nettu vahva perusta tuleviksi vuosiksi ja varmistettu yh-
teistä visiota Pitkäsaaren koulutus- ja elämyskeskuksesta. 
 
1990-luvulla tapahtui seuran toiminnassa selkeä muutos. 
Koulutus- ja kilpailutoiminnan rinnalle tuli vapaa-aikatoi-
minta. Seuran ensimmäiset yhteiset venematkat aloitettiin 
Viipurista ja jatkoa seurasi Tallinnaan, Vergiin ja Saimaalle. 
Helmikuisilla Venemessuilla on käyty vuodesta 1982 al-
kaen. Kesän tapahtumat ovat keskittyneet Pitkäsaareen, 
josta juhannus tärkeimpänä. Toimintaa alettiin järjestää 
yhä lisääntyvässä määrin myös veneilykauden ulkopuo-
lella. Saarielämän vastapainona on tehty laivaristeilyjä, 
käyty teatterissa, maisteltu Lemin Särää ja Pyhällön rosvo-
paistia sekä retkeilty luonnossa. Vuoden 1999 maalis-
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kuussa Pitkäsaaressa lumen ja jään keskellä järjestetty tal-
vileiri lienee legenda tässä kategoriassa. Ylivoimaisesti suo-
situin veneilykauden ulkopuolinen tapahtuma on ollut Lau-
lumiestalolla järjestetyt pikkujoulut. 
 
Seurassa on ymmärretty tiedottamisen merkitys. Tänä päi-
vänä seuralla on aktiiviset ja toimivat Internet- ja Face-
book-sivut. Vuosijulkaisu on kuitenkin ensimmäisestä 
vuonna 1978 ilmestyneestä monisteesta alkaen säilynyt 
merkittävimpänä osana seuran tiedotustoimintaa. 1980-
luvulla vuosijulkaisusta kehittyi A4-kokoinen pahvikantinen 
painotuote, ja vuodesta 1992 alkaen vuosiesite on ollut A5-
kokoinen. Vuonna 2007 värit tulivat vähitellen mukaan 
kansilehden muuttuessa värilliseksi. Kansikuva on vaihtu-
nut vuosittain - kiitos seuran ahkerien ja taitavien valoku-
vaajien. Vuodesta 2012 lähtien vuosijulkaisu on ollut koko-
naan värillinen.  
 
Tänään Kymen Navigaattorit on aktiivinen, ammattitaitoi-
nen ja arvostettu kotkalainen veneilyseura. Viiden vuosi-
kymmenen aikana siitä on kehittynyt merkittävä veneilytai-
tojen kehittäjä. Jäsenmäärä on noin 300, joka jakaantuu 
melko tasaisesti Suomen Navigaatioliiton ja Suomen Pur-
jehdus ja Veneily ry:n välille.  
 
Viimeisten vuosien aikana seuran toiminta on vakiintunut 
monilta osin. Tapahtumia on läpi vuoden, jotka keskittyvät 

veneilykaudella Pitkäsaareen. Toki entisaikoihin verraten 
on vesillä toimeenpantavien koulutustapahtumien ja kil-
pailujen aktiviteetti laskenut, mihin on moniakin syitä ve-
neilijöiden määrän vähenemisestä navigoinnin digitalisoi-
tumiseen ja polttoaineen hinnan kallistumiseen. Onneksi 
tilalle on tullut monia muita seuran päätehtäviä palvelevia 
toimintamuotoja. Ilolla voidaan todeta myös kotkalaisten 
veneseurojen välisen yhteistoiminnan ja kaupungin kanssa 
käytävän vuoropuhelun kehittyneen hyvään suuntaan. Yh-
dessä toimien pystymme vaikuttamaan paremmin sekä 
kotkalaisen veneilyn, että koko itäisen Suomenlahden ve-
neilymahdollisuuksien kehittämiseen. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Kymen Navigaattoreiden 50. toimintavuoden käynnisty-
essä noin puolitoista vuotta sitten ryhdyttiin seuran halli-
tuksessa keskustelemaan historiikin julkaisemisesta. Poh-
dittiin, että jos sitä ei tehdä nyt, niin sitä ei tehdä koskaan. 
Historiikkia varten perustettiin seuran entisen puheenjoh-
tajan Timo Purhosen johtama toimituskunta, johon kuului-
vat Hannu Vaakanainen, Heli Paasi ja allekirjoittanut. Työ 
käynnistyi materiaalin keräämisellä, jossa rungon muodos-
tivat vanhat pöytäkirjat perustamiskokouksesta nykypäi-
vään ja seuran vuosijulkaisut. Seuran toiminnasta kertovia 
valokuvia oli jäsenistöltä saatavilla varsin paljon. Kotkan 
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Opiston arkistoista löytyivät tiedot navigaatiokurssien 
opettajista ja oppilasmääristä.  
 
Artikkeleiden kirjoittaminen käynnistyi haastattelemalla 
seuran perustajajäsentä pitkäsaarelaista Tapani Liikasta. 
Myös seuran kunniapuheenjohtaja Hannu Vaakanaisen 
muistelut muodostivat merkittävän osan seurahistoriasta, 
johon kirjan kertomukset kuvineen seuran perustamisesta 
nykypäivään oli kiinnitettävissä. Kirja sisältää seurahisto-
rian lisäksi kaupunginjohtaja Esa Sirviön sekä kattojärjestö-
jen ja paikallisten veneilyseurojen tervehdykset. Myös Pit-
käsaaren historia seuran näkökulmasta on kuvattu varsin 
seikkaperäisesti. 
 
50-vuotishistoriikista syntyi yli 100 sivuinen kovakantinen 
kirja, jota voidaan perustellusti pitää merkittävänä kotka-
laisesta veneilystä kertovana dokumentaationa. Taloudel-
lista tukea saatiin Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä. 
Graafisen suunnittelun ja taiton tekivät XAMK:n kulttuu-
rialan opiskelijat Maari Härmä ja Pauliina Mustola. Paina-
misesta vastasi mikkeliläinen Tero Print. 
 
Historiikin julkaisun jälkeen se jaetaan jäsenistölle. Kirjaa 
voi ostaa 20 euron hintaan Minna Niemeltä. Sitä myydään 
myös Merikeskus Vellamossa. Juhlakirjasta on tehty 22 ni-

mikirjoitettua ja numeroitua versiota, jotka julkaisen seu-
raavaksi. Pyydän paikalla olevia nimen kuultunaan siirty-
mään tänne eteen ja vastaanottamaan kirjan: 
 

 
 

NumeroTitteli/organisaatio Sukunimi Etunimi

1 Perustajajäsen Liikanen Tapani

2 Kunniapuheenjohtaja Vaakanainen Hannu

3 Kaupunginjohtaja Sirviö Esa

4 Toimituskunnan puheenjohtaja Purhonen Timo

5 Kommodori Virtanen Jukka-Pekka

6 Kotkan Pursiseura Pulkkinen Ari

7 Kotkan Moottoriveneseura Tirkkonen Ari

8 Suomen Navigaatioliitto Valtonen Heimo

9 Suomen Purjehdus ja Veneily Thorström Jan

10 Kotkan Opisto Kempas Mika

11 Suomen Purjehdus ja Veneily Laisi Martti

12 Kotkan Meripelastusyhdistys ry Tiitinen Tapani

13 Toimituskunnan jäsen Paasi Heli

14 Taittaja Mustola Pauliina

15 Taittaja Härmä Maari

16 Varakommodori Tuomala Tomi

17 Koulutuspäällikkö Kelkka Jouni

18 Katsastuspäällikkö Bertling Kai

19 Vapaa-aikapäällikkö Tuomala Sari

20 Hallituksen jäsen Ahti Hannele

21 Hallituksen jäsen Greijus Vesa

22 Hallituksen jäsen Niemi Minna
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Lisäksi haluan tässä yhteydessä luovuttaa kuvauksellisista 
ansioista juhlakirjan Juha Parkolle. 
 
Myönnän tuntevani suurta helpotusta, että merkittävä lä-
pileikkaus kotkalaiseen veneilyhistoriaan on saatu taltioi-
tua kirjoihin ja kansiin. Hienoa, että uskalsimme ottaa haas-
teet vastaan, joka sekin viestittää elinvoimaisesta yhtei-
söstä ja seurasta. Historiikin kokoamisesta osoitan vielä 
kerran suuret kiitokset Timo Purhoselle ja kaikille kirjapro-
jektiin osallistuneille. 
 
Hyvät ystävät, kohottakaamme kolminkertainen eläköön-
huuto Kymen Navigaattoreille: ELÄKÖÖN, ELÄKÖÖN, ELÄ-
KÖÖN! 
 


