
 

TIEDOTE 

 
 

Koronapandemian vaikutus seuran toimintaan 
 

Hyvät Kymen Navigaattorit! 
 

Koronapandemia aiheuttaa muutoksia seuran toimintaan. Toiminta pyritään kuitenkin toteutta-
maan vallitseva tilanne huomioiden. Seuraamme Valtioneuvoston antamia ohjeita ja määräyksiä 
sekä tilanteen kehittymistä ja sopeutamme toimintaamme niiden mukaisesti. Jäsenistöä tiedote-
taan muuttuvista tilanteista seuran verkkosivuilla. Tiedotusta täydennetään Facebookissa. Keho-
tamme seuraamaan tiedotevirtaa ja tukemaan tiedon välittämisessä. Tähän tiedotteeseen on koot-
tu pandemian aiheuttamia muutoksia kevään ja alkukesän toiminnassa.  

 

Vapaa-ajan toiminta 
 

Veneilykauden avaus ja lipunnosto 23.5.2020 siirretään juhannuksen yhteyteen.  
 
Pitkäsaaren tukikohta palveluineen on jäsenistön käytössä. Grillikatosta käytämme ruoan valmis-
tamiseen venekunnittain. Ruokailun suoritamme toisaalla. Kiinnitämme erityistä huomiota yleiseen 
hygieniaan ja käsien pesuun. Siistimme paikat huolellisesti käytön jälkeen. Seura huolehtii, että 
käytössä on saippuaa ja muita puhdistusaineita, joita velvoitetaan käyttämään yhteisissä tiloissa. 
Sauna ei ole toistaiseksi käytössä. Kaikessa toiminnassa noudatamme Valtioneuvoston antamia 
ohjeita ja määräyksiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Toivomme, että näin saaripaikka voi-
daan pitää jäsenistön käytössä koronaviruksesta huolimatta. 

 

Katsastukset ja venesammuttimien tarkastukset 
 

Kannustamme jäsenistöämme katsastamaan veneet koronan aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä 
huolimatta ja varmistamaan siten veneen turvallisuus. Koulutetut katsastajamme ovat käytössän-
ne. Toivomme, että huomioitte seuraavan ohjeistuksen valmistautuessanne veneilykauteen: 

 Varmistetaan, että vene on kunnossa, huollettu ja varustettu vähintään katsastusluokan 
vaatimilla varusteilla ja asiakirjoilla. 

 Katsastetaan veneet seuran varsinaisina katsastuspäivinä, mutta viimeistään heinäkuun 
loppuun mennessä. Katsastusajankohtia on myöhennetty kesäkuun lopulle.  

 Tarvittaessa katsastuksia suoritetaan myös muina aikoina. Olkaa yhteyksissä seuran kat-
sastajaan puhelimitse ja sopikaa etukäteen katsastusajankohta sekä tilanteen aiheutta-
mista poikkeusjärjestelyistä. 

 Runkokatsastukset pyritään suorittamaan pyynnöstä normaalisti ennen veneen vesille-
laskua. Sopimuksesta runkokatsastus on mahdollisuus siirtää myös syksyyn. 

 Tarkentuneet katsastuspäivät, katsastajien yhteystiedot sekä tietoa katsastuksesta löytyy 
seuran sivuilta www.kymennavigaattorit.fi/katsastus 

 
LÄHITAPIOLA sponsoroi seuran jäsenistölle rajoitetun määrän venesammuttimien tarkastuksia. 
Tarkastukset suorittaa Kotkan Sammutinhuolto osoitteessa Takojantie 23, 48230 Kotka (puh. 
0440 652 551) 14.4.2020 alkaen. Jäsenyyden todistamiseksi ottakaa henkilötodistus mukaan. 

 

http://www.kymennavigaattorit.fi/katsastus


 

Tekninen ylläpito 
 

Keväälle ja alkukesään suunnitellut Pitkäsaaren kevättalkoot, Siisti biitsi -tapahtuma ja puutal-
koot siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Pitkäsaari laitetaan kesäkuntoon tekni-
sen jaoksen toimenpitein. 

 

Koulutus- ja kilpailutoiminta 
 

Kevään laivurikurssien loppuosa toteutetaan etäopetuksena. Laivuritutkinnot on siirretty syksyyn 
ja suoritetaan 25.9.2020. Ennen tutkintoja järjestetään kertaus kurssin tärkeimmistä asioista. 
 
Pitkäsaaren koulutus- ja tutustumispäivän ajankohta 6.6. pidetään toistaiseksi ennallaan.  

 

Muut tapahtumat 
 

Seuran vuosijulkaisu postitetaan jäsenistölle huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Seuran 50-vuotisjuhlat on siirretty pidettäväksi 28.11.2020 pikkujoulujen yhteydessä Kotkan Höy-
rypanimolla.  
 
Seuran 50-vuotishistoriikki on valmistunut. Historiikin julkaisu toteutetaan sopivassa tilaisuudessa 
koronatilanteen mahdollistaessa. Julkaisutilaisuuden jälkeen historiikki on saatavilla jokaiseen jä-
senkotiin. Tiedotamme julkaisutilaisuuden ajankohdasta ja järjestelyistä myöhemmin.  

 

Lopuksi 
 

Pitkäsaaren mökkien varauksissa ja jäsentunnusasioissa pyydetään olemaan yhteyksissä Minna 
Niemeen (p. 0400 555 543). Juhlavuoden tarroja voi ostaa seuran tilaisuuksissa viiden (5) euron 
hintaan. Hallituksen jäsenet myyvät jäsentunnuksia myös Pitkäsaaressa.  
 
Kärkisaaren edullisia laituripaikkoja on vielä vapaana (leveys 2,20 – 3,20 m). Niitä voi varata Kai 
Kujalalta (p. 050 363 8752). 
 
Tilanteen normalisoituessa teemme kertahankintakampanjan, jossa hankimme tilausten perus-
teella seuran jäsentuotteita. Tiedotamme kampanjasta myöhemmin. 
 
Muistutamme edelleen seuran jäseniä sähköpostiosoitteiden lähettämisestä (nimi-, osoite-, pu-
helinnumero ja sähköpostiosoite) osoitteeseen kymen.navigaattorit@gmail.com. 
 

Veneiden kevätkunnostus on monella jo aloitettu. Veneen kunnostus- ja varusteluasioissa kannat-
taa olla yhteyksissä yhteistyökumppaneihimme: Veleiro, Extra Marine, Veistovene, Neuvottoman 
Varastot, Kotkan Auto- ja Venehuolto, Star Brite, Merisähkö ja Akkukeskus. 
 
Kysymyksissä yhteys kommodori Jukka-Pekka Virtaseen (jukka-pekka66@live.com, 0400840086). 

 
 

Turvallista veneilykautta toivottaen! 

 

Kotkassa 9.4.2020 

Kymen Navigaattoreiden hallitus 
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