
 

 
 

 

Jäsenkirje 1/2020 - on aika juhlia! 
 

Arvoisa Kymen Navigaattori, seuramme täyttää kuluvana vuonna 50 vuotta - on erinomainen syy siis juhlia. 
Juhlavuosi näyttäytyykin monella tavalla toiminnassamme. Pääjuhlaa vietetään lauantaina 4.4.2020. 
Tilaisuudessa julkaistaan seuran historiikki, joka on merkittävä teos koko kotkalaisen veneilyn näkökulmasta. 
Kirja jaetaan jäsenmaksua vastaan jokaiseen kotiin.  
 
Seura tarjoaa tänäkin vuonna runsaasti aktiviteetteja, joihin osallistumalla saat vastinetta vuotuiselle 
jäsenmaksulle. Toivomme, että tuet seuraamme jäsenrekrytoinnissa ja välität positiivista viestiä Kymen 
Navigaattoreiden toiminnasta.  
 
Juhlavuosi käynnistyy perinteisellä bussimatkalla Helsingin venemessuille. Mennyt vuosi paketoidaan 
maaliskuisessa kevätkokouksessa.  Ajankohtaista asiaa on tarjolla Vellamon Veneilylauantaina 7.3.2020.  
 
Pitkäsaari herää talviunestaan toukokuussa. Siistimme paikat talven jäljiltä kevättalkoilla. Siistibiitsi-
tapahtumaan ”houkuttelemme” mökkiläiset mukaan. Lippu nousee veneilykauden merkiksi 23.5.2020. 
Alkukesän suunnitelmissa on myös veneretki Vanhankylänmaahan, mikäli saamme lupa-asiat kuntoon. Mukaan 
myös ne, jotka eivät viime kesänä päässeet! Tiedotamme retkestä myöhemmin lisää. 
 
Ennen juhannusta on toimintasuunnitelmaan soviteltu Pitkäsaaren koulutus- ja tutustumispäivä sekä 
puutalkoot. Syyskuussa toteutunut maakauppa mahdollistaa tukikohdan pitkäjänteisen kehittämisen. 
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi niin uudet kuin vanhatkin kävijät toteuttamaan visiotamme ”Pitkäsaaren 
koulutus- ja elämyskeskuksesta”!  
 
Tapahtumatiedottamisessa kannustamme seuraamaan verkkosivua www.kymennavigaattorit.fi. Ankkuri-lehden 
lisäksi täydennämme tietoja Facebook-ryhmässä (Kymen Navigaattorit), johon toivomme sinun liittyvän sekä 
tulevaisuudessa myös sähköpostein. Lisää toiminnastamme keväällä ilmestyvässä Vuosijulkaisussa.  
 

Erinomaista veneilykauden odotusta toivottaen!    HALLITUS 

_________________________________________________________________________________  

 

SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN KOKOAMINEN JATKUU - JÄSENTIEDOTUS SÄHKÖISTYY  

Pyydämme jäsenistöä lähettämään edelleen aktiivisesti nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja 
sähköpostiosoitetietoja seuralle osoitteeseen kymen.navigaattorit@gmail.com. 
 

JÄSENMAKSUT - SEURAN TALOUDEN PERUSTA 

Jäsenkirjeen mukana seuraa jäsenmaksulomake, jonka suoritusta toivomme eräpäivään mennessä. Jäsenkirje 
lähetetään myös vuoden 2019 aikana laivuritutkinnon suorittaneille, joilla on mahdollisuus liittyä seuran 
jäseneksi. Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 50 euroa. Maksun yhteydessä pyydämme käyttämään laskussa olevaa 
viitenumeroa, jotta maksu kirjautuu oikealle henkilölle. Huomioithan mahdollisen Pitkäsaaren maksun. 
 

PITKÄSAAREN MAKSU - VENEKOHTAINEN VUOSIMAKSU 

Jäsenmaksun yhteydessä Pitkäsaaren käyttäjiä pyydetään maksamaan venekuntakohtainen 20 euron 
Pitkäsaaren vuosimaksu polttopuu- ym. kulujen kattamiseksi. 
 

OSOITTEENMUUTOKSET - JÄSENASIAT JA PALAUTE 

Jäsenasioissa otathan yhteyttä: kymen.navigaattorit@gmail.com tai p. 0400840086  / Jukka-Pekka Virtanen.    

       (KÄÄNNÄ) 

http://www.kymennavigaattorit.fi/
mailto:kymen.navigaattorit@gmail.com


 

Kevään ja alkukesän 2020 tapahtumia - merkitse kalenteriin! 

 
VENEMESSUT 8.2.2020 
Suuntaamme Helsingin venemessuille lauantaina 8.2. Bussi lähtee Haminan linja-autoasemalta klo 8.00, Karhulan linja-
autoasemalta klo 8.15, Kotkan linja-autoasemalta klo 8.30 (Mussalontien kautta), Sutelan rampilta klo 8.45 ja Siltakylän 
rampilta klo 8.50. Kyytiin pääsee myös Pyhtään kirkonkylän ja Ahvenkosken rampeilta. Paluumatkalle Helsingistä 
lähdetään klo 16.00. Matkan hinta on 25 euroa jäseniltä ja perheenjäseniltä, ei-jäseniltä 40 euroa. Hinta sisältää 
bussimatkan ja messulipun. Ilmoittautumiset 1.2. mennessä Sari Tuomala (sari.tuomala@gmail.com tai 040 776 
4484) tai Seija Holopainen (seijakaarina.holopainen@gmail.com tai 040 744 8084). Tervetuloa mukaan jäsenet 
perheineen ja ystävineen! 
 

KEVÄTKOKOUS JA ASIANTUNTIJAESITELMÄ 4.3.2020 
Pidämme kevätkokouksen Kotkan Laulumiestalolla keskiviikkona 4.3. klo 18.00 alkaen. Seura tarjoaa kokouskahvit.  
 

VENEILYLAUANTAI 7.3.2020 
Järjestämme yhteistoiminnassa Kotkan Moottoriveneseuran ja Kotkan Pursiseuran kanssa tapahtumapäivän kaikille 
vesillä liikkumisesta kiinnostuneille Merikeskus Vellamossa lauantaina 7.3. klo 11.00 alkaen. Ajankohtaista asiaa 
maailman meriltä lähivesille ja veneilyn ammattilaisilta upean harrastuksen ensiaskeliin. Tilaisuuteen ei ole 
pääsymaksua, eikä ennakkoilmoittautumista.  
 

KYMEN NAVIGAATTORIT 50 VUOTTA 4.4.2020 
Järjestämme seuran 50-vuotisjuhlat la 4.4.2020 klo 18.00 alkaen. Alustava ohjelma: Vieraiden vastaanotto klo 17.30-
18.00, tervehdyssanat ja alkumalja, kaupungin johtajan tervehdys, juhlaesitelmä, 50-vuotishistoriikin julkaisu, 
palkitsemiset, vapaa sana, juhlaillallinen ja tanssit elävän musiikin tahdissa. Tilaisuuden pitopaikan ja illalliskortin 
hinnan ilmoitamme helmikuussa. Ilmoittautumiset erikoisruokavalioineen 23.3.2020 mennessä Sari Tuomala 
(sari.tuomala@gmail.com tai 040 776 4484) tai Hannele Ahti (hansuli63@hotmail.com tai 040 589 3954).  
 

SUULISNIEMEN KEVÄTTAPAHTUMA 2.5.2020 
Olemme mukana Suulisniemen Veneseura järjestämässä perinteisessä kevättapahtumassa Suulisniemen rannassa 
lauantaina 2.5.2019 klo 10.00-13.00. Ohjelmassa on mm sammuttimien tarkastusta ja veneiden katsastusta. 
 

KEVÄTTALKOOT JA SIISTIBIITSI 16.5.2020 
Kunnostamme Pitkäsaaren tukikohtaa talven jäljiltä lauantaina 16.5. klo 10.00 alkaen iloisin mielin porukalla.  
 

VENEILYKAUDEN AVAUS JA LIPUNNOSTO 23.5.2020 
Pitkäsaaren kesä käynnistyy lauantaina 23.5., jolloin kokoonnumme avaamaan veneilykauden. Lipunnosto on klo 
12.00. Seura tarjoaa lipunnostokahvit ja -pullat. Pitkäsaaressa suoritetaan venekatsastuksia koko viikonlopun ajan.  
 

PITKÄSAAREN KOULUTUS- JA TUTUSTUMISPÄIVÄ 6.6.2020 
Pitkäsaaren koulutus- ja tutustumispäivä järjestetään kaikille avoimena 6.6. klo 12.00 alkaen. Ohjelmassa on 
käytännön taitojen kertausta, Meripelastusseuran vierailu, todistusten jako uusille laivureille, laivurikahvit, seurainfoa, 
saunomista ja mukavaa yhdessäoloa. Lämpimästi tervetuloa kaikki seuramme toiminnasta kiinnostuneet - 
LAITTAKAAHAN JÄSENET SANA KIERTÄMÄÄN JA OSALLISTUKAA ITSE MYÖS! 
 

PUUTALKOOT 13.6.2020 
Pidämme puutalkoot lauantaina 13.6. klo 10.00 alkaen, johon toivomme reipasta talkoomieltä ja runsasta osanottoa.  
Seura tarjoaa talkoosopan ja -juomaa.  
________________________________________________________________________________ 
 
PITKÄSAAREN MÖKIT JA JÄSENTUNNUKSET 
Mökkejä voi varata ja jäsentunnuksia ostaa Minna Niemeltä p. 0400 555 543. Juhlavuoden tarroja myydään yhteisissä 
tilaisuuksissa viiden (5) euron hintaan. Hallituksen jäsenet myyvät jäsentunnuksia myös Pitkäsaaressa.  
 

KÄRKISAAREN EDULLISET LAITURIPAIKAT 
Seuran Kärkisaaren laituripaikkoja (leveys 2,20 – 3,20 m) voi kysellä ja varata Kai Kujalalta p. 050 363 8752. 

 
SEURAN YHTEISTYÖKUMPPANEINA VUONNA 2020 OVAT: 
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