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KYMEN NAVIGAATTORIT 50 VUOTTA 
- Palkitsemistilaisuus, Meriniemi 11.11.2021 
 
1. TERVEHDYSSANAT 
 
Arvoisa kunniapuheenjohtaja, perustajajäsen, hyvät yh-
teistyökumppanit, rakkaat Kymen Navigaattorit, naiset ja 
herrat. Seurallamme on takana upea menneisyys, ja toivo-
akseni edessä vielä upeampi tulevaisuus. Yhtä kaikki, on 
erinomainen syys juhlia, muistella menneitä, mutta luo-
data katsetta myös tulevaisuuteen. Lämpimästi tervetuloa 
seuramme 50-vuotisjuhlien palkitsemis- ja muistamistilai-
suuteen tänne historiallisen ravintola Meriniemen tiloihin. 
 
Voimme tänään olla ylpeitä seurastamme. Se voi hyvin. 
Olemme aktiivisia ja eteenpäin katsovia, mutta samalla 
myös historiaa ja perinteitä arvostavia. Toimintaa on kehi-
tetty ajassa, jolla on varmistettu seuramme elinvoimaisuus 
ja kiinnostavuus veneilijöiden keskuudessa. Haluankin lau-
sua kiitokseni seuran perustajajäsenille, entisille puheen-
johtajille ja kommodoreille, hallitus- ja jaosjäsenille sekä 
muille seuramme aktiivisille toimijoille läpi sen värikkään 
historian. Ilman Teitä juhlamme näkymä olisi varmasti eri-
lainen. 
 
Allekirjoittaneen henkilökohtaiset kokemukset seuras-
tamme ja sen toiminnasta rajoittuvat 2010-lukuun, johon 

historiikkiprojektiin osallistuminen toi valtavasti mielen-
kiintoista syvyyttä. Peilatessani juhlakirjaan kerättyä doku-
mentaatiota vasten Kymen Navigaattoreiden edesotta-
muksia, päädyin johtopäätökseen, joka ei sinänsä yllätä: 
Seuran toiminta on kautta aikain henkilöitynyt määrättyi-
hin ihmisiin, jotka ovat omalla tekemisellään ja aktiivisuu-
dellaan antaneet Kymen Navigaattoreille kasvot - toimin-
nallisen hahmon, toiminnasta viestittävän julkisen kuvan, 
jollainen kaikilla vakavasti otettavilla yhteisöllä pitää olla.  
 
Arvatenkaan historiikin perusteella rakentamani henkilölu-
ettelo ei ole lähimainkaan täydellinen - eikä sellaiseksi edes 
tarkoitettu, mutta ainakin osa seuramme hahmoista saa 
ansaitsemansa paikkansa tervehdyksessäni.  
 
Pohdinnoissani näistä tekijähenkilöistä on helppo lähteä 
liikkeelle seuran puheenjohtajista ja kommodoreista. Arvi-
oisin, että seuran pitkäaikaisin puheenjohtaja Pentti Niemi-
nen kuuluu tähän kategoriaan. Siihen kuuluu ehdottomasti 
myös seuran kunniapuheenjohtaja Hannu Vaakanainen. 
Voimahahmojen listaa jatkaa suuresti arvostettu seuran 
perustajajäsen Tapani Liikanen, jonka omistamalla Sotka II 
-aluksella vietiin monien kursseilta valmistuneiden laivurei-
den teoreettiset tiedot käytäntöön. 
 
Seuramme on kouluttanut vuosien saatossa yli 5000 laivu-
ria, josta käy kiittäminen kurssien opettajia. Näistä esille on 
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otettava ehdottomasti Maj-Brit Piispa, joka toimi opetta-
jana lähes kaksikymmentä vuotta. Seurallamme on myös 
pitkät perinteet kilpailutoiminnasta osana käytännön ve-
neilykoulutusta. Kilpailutoiminnan henkilöitymänä voita-
neen pitää Kaarlo Pihljertaa, jonka mukaisesti nimettiin 
myös perinteinen Kallen kisa vuodesta 1985 alkaen. 
 
Seurajohto tarvitsee tuekseen vahvoja taustavaikuttajia, 
jotka historiaan katsoen ovat tuoneet Kymen navigaatto-
reiden toimintaan vahvan jatkuvuuden. Näistä on ehdotto-
masti mainittava ensimmäisenä Matti Kiviharju, joka toimi 
seuran sihteerinä vuosina 1983-2014 - siis kokonaista 32 
vuotta! Eikä kauas tästä jää seuran taloutta yli 25 vuotta 
hoitanut Seppo Sinkkonen. Osoituksia vahvasta sitoutumi-
sesta, jossa yhteydessä on hyvä mainita, että Matti Kivihar-
jun lisäksi seuran jäsenistä vain Allan Jaakkolalle on myön-
netty Suomen Navigaatioliiton kultainen ansiomerkki. 
 
Myöhemmän ajan vaikuttajista haluan nostaa esille ihan 
ensimmäisenä Riitta Laapion, jonka vaikutuksen seuramme 
toiminnassa kaikki tuntevat - siihen minulla ei lisättävää. 
Vastaavalla tavalla on perustellusti nostettava esille Hannu 
Holopainen. On vain niin, että seurassamme tapahtuu ko-
vin vähän asioita, joissa Hannu ei olisi tavalla tai toisella ol-
lut mukana. Niin Riitalla kuin Hannullakin työ seuramme 
hyväksi jatkuu edelleen, josta suuret kiitokset.  

Omalle listalleni seuran toimintaan merkittävästi vaikutta-
neista henkilöistä haluan nostaa myös Pitkäsaaren tukikoh-
dan oston rahoittajat – nimiä mainitsematta, mutta jäse-
nistöämme kaikki tyynni. Heidän ratkaisevalla myötävaiku-
tuksella, jäsenistön yhteiseksi hyväksi, saimme taannoin 
tehtyä maakaupat seuramme lippulaivasta - Pitkäsaaresta.  
 
Näiden ansioituneiden henkilöiden lisäksi listalleni nousee 
vielä yksi nimi - Timo Purhonen. Erityisenä perusteena seu-
ran historiikin eteen tekemä työ, johon palaamme myö-
hemmin tässä tilaisuudessa. Esitän kiitokseksi aplodeja 
mainituille henkilöille. 
 
Hyvät kuulijat 
 
Kymen Navigaattorit perustettiin hieman yli 50 vuotta sit-
ten edistämään merenkulun harrastuksen ja oppien leviä-
mistä sekä merimiestaitojen kehittämiseksi. Sääntömääräi-
sinä tehtävinä seuramme järjestää merenkulkuopin tutkin-
toja sekä merenkulkuun liittyvää koulutusta, harjoituksia ja 
kilpailuja, suorittaa voittoa tavoittelematta veneiden kat-
sastustoimintaa, tekee yhteistyötä alueen muiden vene- ja 
merenkulkuun liittyvien seurojen kanssa ja järjestää jäse-
nilleen eskaadereita, retkiä ja muita vastaavia tilaisuuksia 
miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon.  
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Seuran rooli veneilytaitojen ja -turvallisuuden edistäjänä 
on merkittävä. Ja kuten todettua, olemme kouluttaneet 
yhteistyössä Kotka Opiston kanssa järjestetyillä laivurikurs-
seilla tuhansia saaristo-, rannikko- ja avomerilaivureita. 
Vastuu navigaatiokoulutuksesta roolittaakin Kymen Navi-
gaattoreita kotkalaisten veneilyseurojen joukossa ja antaa 
seurallemme yhden keskeisimmistä olemassa olon oikeu-
tuksista. Sääntömääräinen päätehtävämme onkin hyvä 
muistaa seuran toimintaa kehitettäessä. 
 
Omalla puheenjohtajakaudella olen pyrkinyt jäntevöittä-
mään seuran hallintoa, kiinnittänyt tapahtumat toiminta-
karttaan ja vastuuttanut toimeenpanon päälliköille. Erityi-
sen tärkeänä olen nähnyt toimintasuunnitelman kehittämi-
sen sekä talouden ja vuosiraportoinnin kytkemisen siihen. 
Olen pyrkinyt lisäämään vuoropuhelua ja jäsenistön vaiku-
tusmahdollisuuksia. Myös tiedotus on lähellä sydäntäni. Yl-
peä olen myös yhdessä rakentamistamme arvoista, joiden 
mukaisesti vahvistamme hyvää veneilykulttuuria, kunnioi-
tamme toisiamme ja huomioimme ympäristömme. Toivon, 
että vastedeskin arvomme viestittävät hienolla tavalla Ky-
men Navigaattoreiden syvimmästä olemuksesta ja tukivat 
samalla uusien aktiivisten jäsenten rekrytointia. 
 
Seuramme sydän sykkii Pitkäsaaressa, jossa saaripaik-
kamme on sijainnut jo 1990-luvun alusta lähtien. Vuosien 

saatossa Pitkäsaarta on kehitetty resurssien mahdollista-
malla tavalla, jossa talkootyöllä on ollut suuri merkitys. 
Kaavoituksen myötä saavutimme vuonna 2018 merkittä-
vän virstanpylvään allekirjoittaessamme 30-vuotisen vuok-
rasopimuksen alueestamme ja ostaessamme seuralle 
vuokratut länsipuolen mökit. Jatkumona pitkälle vuokraso-
pimukselle selvitimme saaripaikkamme ostomahdollisuu-
det, joka yleiskokouksen päätöksiin perustuen toteutui 
27.9.2019. Samassa yhteydessä allekirjoitettiin myös sau-
naa koskeva yhdeksän vuotinen vuokrasopimus. Haluan us-
koa, että näillä sopimuksilla olemme rakentaneet seural-
lemme vahvan perusta myös tuleviksi vuosiksi ja varmista-
neet yhteistä näkymää Pitkäsaaren koulutus- ja elämyskes-
kuksesta. Vaalikaamme sitä huolella. 
 
Arvoisat navigaattorisiskot ja -veljet, hyvät yhteistyökump-
panit, naiset ja herrat 
 
Toivotan teille mitä parhainta jatkoa yhteisen harrastuk-
semme parissa. Toivon, että seurassamme vallitseva iloi-
nen ja eteenpäin katsova tekemisen meininki jatkuu tule-
vina vuosina ja on vahvana ajurina uusien navigaattoreiden 
rekrytoinnissa. Toivon, että yhteistyö kotkan kaupungin, 
paikallisten veneseurojen ja muiden toimijoiden kanssa sy-
venee edelleen ja edistää siten parhaalla mahdollisella ta-
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valla seuramme toimintaa, kotkalaista veneilyä ja koko Itäi-
sen Suomenlahden veneilymahdollisuuksien kehittämistä. 
Yhdessä olemme vahvempia.  
 
Ystäväni jo paljon ennen Kymen Navigaattoreita tunsivat 
periaatteeni: Asioita joko tehdään kunnolla tai sitten niitä 
ei tehdä ollenkaan. Välimallinen toiminta ei ole vahvuus-
alueitani, josta vaimoni Taina ainakin osaa teistä ”varoit-
teli” kommodorivalintani yhteydessä. Vierivä kivi ei sam-
maloidu. Arvoisat Navigaattorit, arvelisin että nyt myös te 
tunnette minut ainakin ripauksen verran paremmin kuin 
valintani aattona. Arvioisin, että tinkimättömät toiminta-
periaatteeni ovat tulleet tutuiksi sekä hyvässä että pahassa 
myös läheisille ystävilleni niin Kotkan Pursiseurassa kuin 
Kotkan Moottoriveneseurassa, ja uskoakseni myös muille 
veneilyharrastuksen parissa toimiville yhteistyökumppa-
neille. 
 
Hyvät ystävät, Kohotetaan kolminkertainen eläköön-huuto 
50-vuotiaalle Kymen Navigaattoreille: Eläköön! eläköön! 
eläköön!  
Lämminhenkistä juhlatilaisuutta Teille jokaiselle. Kiitokset. 
 


