
 

 
 

 

Syys saa – veneilykausi jatkuu! 
 
Helteinen kesä on taittumassa hiljalleen syksyn pimeneviksi illoiksi ja iloiseksi väriloistoksi. 
Veneilykausi kuitenkin jatkuu, ja seura järjestää monipuolisia tapahtumia niin merellä kuin maallakin. 
Vuoden kolmas jäsenkirje keskittyy syksyn tapahtumiin. Poimintoina Muinaistulet, Veneilykauden 
päätös, teatteri-ilta ja koronatilanteen mahdollistaessa syyskokouksen yhteydessä järjestettävä 50-
vuotisjuhlallisuuksien palkitsemistilausuus. Tapahtumien toivotaan tuottavan iloa ja mukavaa virikettä 
juuri sinun arkeen ja toivommekin aktiivista osallistumista. Tarkempi tapahtumaohjeistus on hyvä 
käydä päivittämässä seuran verkkosivuilta tai Facebook-ryhmästä. 
 

MUINAISTULIEN YÖ – VÄLIMEREN MENU 

28.8.2021 

Nautimme elokuun pimenevistä illoista mukavassa seurassa 
muinaistulia ihastellen ja välimerellisiä herkkuja nautiskellen 
Pitkäsaaressa 28.8.2021. Menu sisältää alkupalana Tapas-lautasen, 
pääruokana joko Paella valencianan tai mixtan (sis äyriäisiä), Saaren 
jälkkärin ja ruokaviinin. Menun hinta on 20 euroa ja alle 15 vuotiailta 
10 euroa. Sauna lämpenee klo 14, ruokailu on klo 18 ja tulet syttyvät 
klo 21.30. Sitovat ilmoittautumiset ruokailuun viimeistään 
23.8.2021 terhi.forssell@gmail.com. Viestiin tieto halutusta 
paellavaihtoehdosta sekä mahdollisista dieeteistä. Maksu käteisenä 
saaressa. Tule kokkaamaan yhdessä tai nauttimaan valmiin pöydän 
antimista! 
 

 

VENEILYKAUDEN PÄÄTÖS – LIPPU LASKETAAN 

JUHLALLISESTI 18.9.2021 

Laskemme lipun juhlallisin menoin veneilykauden virallisen 
päättymisen merkiksi Pitkäsaaressa 18.9.2021. Ohjelmassa kahvit 
klo 13, lipunlasku klo 14, keskustelutilaisuus klo 15, saunat klo 17 ja 
tanssit klo 21. Keskustelutilaisuuden teemana on Pitkäsaaren infran 
ja toiminnan kehittäminen. 

 

 

TEATTERI-ILTA – KOTKAN RUUSU 30.10.2021 

Vietämme ikimuistettavan teatteri-illan, jonka tähtenä loistaa Kotkan 
Ruusu 30.10.2021 klo 18. Musiikkidraama kertoo faktan ja fiktion keinoin 
Roosan elämäntarinan 1910-luvun Viipurista sotavuosien läpi 1960-luvun 
Kotkaan. Aikakauden musiikissa soi mm Harmony Sisters ja Metrotytöt. 
Ennen teatterinäytöstä nautimme päivällisen ravintola Frans & Rosaliessa 
klo 15. Lippuja näytökseen on koronasta johtuen vain rajallisesti tarjolla, 
joten kannattaa toimia nopeasti. Lipun hinta on 35 euroa. Sitovat 
ilmoittautumiset 5.10. mennessä tarja.bertling@gmail.com. 

Jäsenkirje 3/2021 
 

mailto:terhi.forssell@gmail.com
mailto:tarja.bertling@gmail.com


 

50-VUOTISJUHLAVUODEN PALKITSEMISTILAISUUS JA 

SYYSKOKOUS 11.11.2021 

Palkitsemme ansioituneita seuramme jäseniä ja muistamme 
yhteistyökumppaneita juhlallisessa tilaisuudessa Meriniemessä torstaina 
11.11.2021 klo 18.00 alkaen. Ohjelmassa juhlaesitelmä 50-vuotiaasta Kymen 
Navigaattoreista, 50-vuotishistoriikin numeroitujen kappaleiden jako, 
Navigaatioliiton ansiomerkkien luovutus ja laivuridiplomien jako. 
Palkitsemisten jälkeen nautimme kakkukahvit. Tilaisuuden päätteeksi 
pidämme sääntömääräisen syyskokouksen, jossa rakennamme perusteet 
vuoden 2022 toiminnalle valitsemalla seuran luottamushenkilöt ja 
hyväksymällä toimintasuunnitelman talousarvioineen. Vastuunkantajia 
tarvitaan! Halukkaita pyydetään olemaan yhteyksissä seuran kommodoriin. 
Ilmoittautumiset (ml. ruoka-allergiat) 5.11.2021 mennessä 
minnaniemi65@gmail.com (P. 0400 555 543). 

 

MUITA ASIOITA!!! 

• Laivurikurssit käynnistyvät yhteistoiminnassa Kotkan opiston 
kanssa Opintokeskus Karhussa 15.9.2021. Ilmoittautumiset 
opiston sivujen kautta (https://www.opistopalvelut.fi/kotka/). 
Syksyn opetusohjelmassa myös Veneilyn perusteet, Veneilijän 
meriradiokurssi ja Rannikkolaivurin radiotutkintotilaisuus.   

• Köydet irti – merinavigointitapahtuma 28.8.2021. Tiedotamme 
Vehkalahden veneseuran järjestämästä tapahtumasta sen 
toteutuessa mahdollisimman pian. 

• Pitkäsaaren sauna käyttö päättyy 31.10.2021, jolloin myös 
saunan ovet lukitaan. 

• 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, Jouni Kelkalta tai hallitus- ja jaosedustajilta 
Pitkäsaaressa. 

• Jäsenistön sähköpostiosoitteita kerätään edelleenkin. Myös 
osoitteiden-/tietojen muutokset pyydetään ilmoittamaan: 
kymen.navigaattorit@gmail.com. 

 
 

 

 

ILOISTA SYKSYÄ JA TERVETULOA VIIHTYMÄÄN 

MUKAVIEN IHMISTEN SEURASSA!!! 

 

HALLITUS 
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