
 

 
 

 

Valmiina veneilykauteen 2021! 
 
Veneilykausi 2021 on avattu ja lippu nostettu perinteisin menoin. Pitkäsaari on kunnostettu talven 
jäljiltä ja odottaa jäsenistön aktiivista käyttöä. Suuret kiitokset talkoisiin osallistuneille. Pääosalla 
veneet alkavatkin olla jo vesissä. Katsastukset jatkuva ja sammuttimia voi käydä tarkastuttamassa 
Lähitapiolan sponsoroimana Kotkan Sammutinhuollossa Jylpyllä. Vuoden toinen jäsenkirje keskittyy 
kesän tapahtumiin, joihin toivotaan aktiivista osallistumista. Tapahtumien lähestyessä kannattaa 
tarkempi ohjeistus käydä päivittämässä seuran verkkosivuilta tai Facebook-ryhmästä. 
 

TERVETULOA PITKÄSAAREEN – ONNELLISTEN JA ILOISTEN IHMISTEN PAIKKAAN 
 
Seuran saaritukikohta sijaitsee Karhulan edustalla, 
Pitkäsaaressa. Tukikohdan satama on suojaisa poukama, 
jossa on kolmessa laiturissa runsaasti paikkoja. Ajoreitti on 
merkitty vihreillä ja punaisilla poijuilla. Kiinnittäytyminen 
on helppoa ja turvallista. Pitkäsaaressa on hyvät keitto- ja 
grillausmahdollisuudet, juokseva vesi, astianpesupaikka, 
erinomainen sauna ja runsaasti aktiviteetteja. Saaresta on 
mahdollista vuokrata mökkejä (Minna Niemi, p. 040 055 
5543). Pitkäsaaren vuotuinen käyttömaksu 20 
euroa/venekunta, jolla katetaan juoksevia kustannuksia. 
Tutustuminen ei edellytä maksun suorittamista. Jäsenistöä 
kannustetaan osallistumaan tukikohtamme kehittämisen 
ideointiin (Pitkäsaari 2030). 
 

  

VENEKATSASTUKSET JATKUVAT – VIELÄ ENNÄTTÄÄ  
 
Vuosittainen veneen katsastaminen on tärkeä osa veneilyturvallisuutta. Koulutetut katsastajamme 
varmistavat osaltaan, että sinä ja ystäväsi voitte veneillä turvallisin mielin.  
 

Seuraavat katsastuspäivät ovat: 

 Ti 8.6.  Sapokka, vierasvenelaituri klo 17-18    

 Ke 9.6.  Seuran laituri, Kärkisaari klo 17-18    

 To 10.6.  Itäranta klo 17-18    

 To 10.6. Suulisniemi klo 18-19  

 To 10.6. Lököre klo 17-18  

 Ke 9.6. Hamina klo 17 alkaen sopimuksen mukaan.  

 Teemu Tähti p. 040 593 0363 
 
Katsastusmaksu on katsastuspäivinä 15 euroa. Muina aikoina maksu on 30 euroa, johon lisätään 
matkakorvaus. Seuran ulkopuolisien veneiden katsastusmaksu on 50 euroa. Lähitapiola sponsoroi tänäkin 
vuonna venesammuttimien tarkastukset jäsenille Kotkan Sammutinhuollossa (Takojantie 23). Samalla 
muistutetaan paukkuliivien vuositarkastuksesta. 
 

Jäsenkirje 2/2021 
 



 

Kesän tapahtumia – osallistukaa! 
 

VENERETKI 12.-13.6.2021 (PITKÄ-KOTKA) 

Suuntaamme alkukesäisen veneretken Pitkä-Kotkaan (60 
25,65'N, 27 18,67'E). Lähdemme eskaaderina Pitkäsaaresta la 
12.6. klo 11.00. Pitkä-Kotkaan voi saapua myös yksittäisajona, 
mutta toivomme kaikkien olevan paikalla klo 13.00 mennessä. 
ilmoittautumiset Tarjalle tekstiviestillä (p. 0445366004) 10.6. 
mennessä. 

 

PITKÄSAAREN JUHANNUS 25.-27.6.2021 

Vietämme juhannusta Pitkäsaaressa perinteisin menoin. 
Juhannuskahvit keitellään perjantaina klo 12.00 ja lippu nousee 
keskikesän juhlan kunniaksi salkoon klo 18.00. Ohjelmassa 
luontopolku, juhannuskahvit, raakamakkaraa, pelejä, arvontaa, 
juhannustanssit ja yhdessäoloa. Sauna lämpenee joka päivä. 

 

 

JUHLAVENEKULKUE 30.7.2021 

Navigaattorit on mukana Kotkan edustalla järjestettävässä 
Juhlavenekulkueessa yhdessä muiden kotkalaisten 
veneilyseurojen kanssa. Kokoontuminen on Sapokan 
edustalla klo 18.00 mennessä. Rantabileet elävän musiikin 
tahdittamina alkavat Meriniemen rannassa klo 21.00. 
Yöpyminen on mahdollista Kotkan Pursiseuran laitureissa. 
Paikkavaraukset Martti Mela (p. 045 154 8388, 
mela.martti@gmail.com). 
 

VENERETKI 13.-15.8.2021 (SVARTHOLM, LOVIISA) 

Suuntaamme elokuisen veneretken Svartholmaan (60 22,80'N, 26 
18,10'E) ja Loviisan Laivasillalle (60 27,20'N, 26 14,20'E). Kokoonnumme 
lauantaihin klo 11.00 mennessä Svartholmaan, josta suuntaamme 
eskaaderina Loviisan Laivasillalle. Seura tarjoaa saunat ja huolehtii 
laiturimaksuista. 

 
 
 

PARI MUISTUTUSTA LOPPUUN 

 Maksamattomat jäsen-, laituri- ja Pitkäsaarimaksut pyydetään suorittamaan seuran pankkitilille 
(FI28 5172 0220 0122 24). Muistakaa käyttää jäsenmaksun yhteydessä laskussa olevaa viitettä. 
(Huom! Eroaminen edellyttää aina ilmoitusta kymen.navigaattorit@gmail.com.). 

 Historiikkeja ja seuran muita tuotteita on saatavilla Minna Niemeltä tai hallitus- ja jaosedustajilta 
Pitkäsaaressa. 

 Jäsenistön sähköpostiosoitteitta puuttuu edelleenkin melko paljon. Myös osoitteiden-/tietojen 
muutokset pyydetään ilmoittamaan: kymen.navigaattorit@gmail.com. 

 Kärkisaaren laituripaikoista (sis. jäte- ja vesihuolto) kannattaa kysellä Kai Kujalalta (p. 050 363 8752). 

 

TURVALLISTA VENEILYKAUTTA TOIVOTTAEN! 

HALLITUS 
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