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LIPUN NOSTO, PITKÄSAARI, 25.5.2019 

Vahvistamme hyvää veneilykulttuuria - kunnioitamme toi-

siamme - huomioimme ympäristömme. 

 

Hyvät Kymen Navigaattorit 

 

Uusi veneilykausi on alkamassa. Olen etuoikeutettu saades-

sani avata sen täällä Pitkäsaaressa hyvien ja samanhenkisten 

ystävien seurassa. Toivottakaamme itsemme lämpimästi 

tervetulleeksi ja arvostakaamme tätä yhteistä hetkeä Itäisen 

Suomenlahden saariston syleilyssä. 

 

Palautan ajatuksemme viimesyksyiseen lipunlaskutilaisuu-

teen ja siellä käynnistämääni arvokeskusteluun, johon tunsin 

vahvaa - suorastaan pakottavaa tarvetta. Tänään, lipun 

noustessa uuden veneilykauden merkiksi salkoon, saatoin 

aloittaa tervehdykseni uusilla, mielestäni erittäin hyvin Ky-

men Navigaattoreiden arvomaailmaa kuvaavilla sananparsil-

la: Vahvistamme hyvää veneilykulttuuria, kunnioitamme toi-

siamme ja huomioimme ympäristömme. Uskon, että nämä 

arvot ja niiden taustalla yhdessä tehdyt pohdinnat vahvista-

vat entisestään yhteisöllisyyttämme ja ohjaavat meitä seu-

ramme kehittämisessä entistäkin paremmaksi. 

 

Seuramme 50. toimintavuosi on lähtenyt lennokkaasti käyn-

tiin. Venemessut on nähty ja vuosikokous miniseminaarei-

neen pidetty. Edelleen tiivistyvässä yhteistoiminnassa Kot-

kan Pursiseuran ja Kotkan Moottoriveneseuran kanssa Meri-

keskus Vellamossa järjestetty Veneilylauantai tarjosi erin-

omaista sisältöä saaden liikkeelle yli sata asiasta kiinnostu-

nutta. Pitkäsaari on laitettu ”rempparyhmän” johdolla kesä-

kuntoon. Rakas tukikohtamme on saanut uuden laiturin 

myötä merkittävästi lisää turvallisen kiinnittymisen mahdol-

listavia venepaikkoja. Samalla kun kannustan teitä ideoi-

maan Pitkäsaaren tulevien vuosien jatkokehittämistä, totean 

tukikohtamme olevan valmiina kesään. 

 

Tulevista tapahtumista nostan ensimmäiseksi esille helators-

taina 30.5. pidettävät helamarkkinat. Seuralle on vuokrattu 

pöytä, johon voitte toimittaa myytäväksi tai tulla itse myy-

mään käyttämättömäksi jääneitä venetarvikkeita. Yhteys-

henkilönä on Hannu Vaakanainen, jonka kanssa myyntitoi-

minnasta voi sopia. Pitkäsaaren tutustumispäivä järjestetään 

lauantaina 8.6. osana valtakunnallista Yhdessä vesille -

kampanjaa. Ohjelmassa on laivuridiplomien jakoa, Meripe-

lastusyhdistyksen toiminnan ja kaluston esittelyä sekä gril-

lausta, yhdessäoloa ja saunomista. Kertoilkaa asiasta ”turuil-
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la ja toreilla”, niin saadaan potentiaaliset jäsenkandidaatit 

liikkeelle ja tuetaan samalla jäsenrekrytointia. Juhannusta 

vietetään perinteisin menoin täällä Pitkäsaaressa. Puikkari-

päivien soutu käydään voittamassa. Samoin Köydet irti -

tapahtuma, ja vehkalahtelaisten kiusaksi vielä kahden ve-

neen voimin… 

 

Loppukesän tapahtumista on hyvä mainita jo tässä vaiheessa 

yhdessä tuumin muiden kotkalaisten veneilyseurojen kanssa 

Meripäiväperjantaina järjestettävä juhlavenekulkue-

tapahtuma. Yhteiseen ponnistukseen odotetaan jopa 50 ve-

nettä, josta Kymen Navigaattoreiden tavoitteena olkoon 10 

venekuntaa. Tarkoitus on kiertää kulkueena lenkki Sapokasta 

Puuvenekeskukseen ja takaisin. Tämän jälkeen kiinnittäydy-

tään Pursiseuran laitureihin ja nautitaan joko Meriniemen 

rannassa tai epäsuotuisan säätilan vallitessa ravintolan sisäl-

lä elävästä musiikista ja samanhenkisten ihmisten seurasta. 

 

Viimeisenä, elokuun puoliväliin asemoituvana tapahtumana 

en malta olla mainitsematta seuran veneretkeä, joka tällä 

kertaa suunnataan Vanhankylänmaahan Haapasaaristoon. 

Ohjelma on suunnitteilla, mutta suljetun sotilassaaren ih-

meellisen maailman ohella matka tarjonnee saunareissun 

Kotkan Pursiseuran kesäpaikkaan Pitkäluodossa. Tapahtu-

matarjonnan tiedot päivittyvät suunnittelun edetessä, joten 

kannustan seuraamaan päivitystietoja säännöllisesti seuran 

verkkosivuilta ja Ankkuri-lehdestä, facebookia unohtamatta. 

 

Eräs seuratoimintamme elinvoimaisuuden osoitus on jälleen 

kerran saatu maaliin vuosijulkaisun tupsahtaessa postilaati-

kosta itse kullekin. Julkaisun merkitystä jo pelkästään toi-

mintamme dokumentoinnissa ei ole syytä millään muotoa 

väheksyä, joista syistä minä en ainakaan halua olla se kom-

modori, joka ei vuosijulkaisua saisi joukkoineen tehtyä… jo-

ten jatkoa seuraa.  

 

Vuosijulkaisumme jatkaa sitä tasokasta linjaa, johon olemme 

vuosien saatossa tottuneet. Voimme olla siitä aidosti ylpeitä, 

ja haluankin osoittaa vilpittömät kiitokseni kaikille kirjoittajil-

le - well done my brothers and sisters! Julkaisussa on merkit-

tävä määrä seuran toiminnasta kertovia hyvinkin laadukkaita 

ja taitavasti otettuja kuvia, joista iso kiitos kuuluu yksin oi-

keudella Parkon Jussille. Muistutan myös, että vuosijulkaisu 

jäisi artikkeliluonnoksiksi pöytälaatikoihin ja kuviksi kame-

roihin, eikä meidän iloksemme, mikäli ilmoitushankinnalla 

tuotettua rahoitusta ei olisi. Samalla kun kiitän ilmoitushan-

kinnan suvereenisesti hoitanutta Vesa Greijusta, kannustan 

teitä hyvät lukijat selaamaan lehtistä myös ilmoitusten nä-
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kökulmasta ja käyttämään ilmoittajien tarjoamia palveluita - 

he jos ketkä ovat sen ansainneet. Vai mitä? 

 

Kuten puheeni alussa mainitsin käy Kymen Navigaattorit 

50:ttä toimintavuottaan, ja huhtikuussa 2020 seuramme 

täyttää kunnioitettavat 50 vuotta. Juhlan paikka - eikö vain? 

50-vuotisjuhlien ajankohdasta ja paikasta hallitus tekee pää-

töksiä kesäkuun kokouksessa, joten palaan niihin juhannuk-

sena. Otan myös teidän ehdotuksia mielelläni vastaan. 

 

Mainituista juhlallisuuksista aasin silta 50-vuotishistoriikkiin, 

joka on tarkoitus julkaista samaisissa juhlissa. Historiikin te-

keminen kuuluu sarjaan ”Jos emme nyt, niin koskas sitten? 

Jos emme me, niin ketkäs sitten?” Kysymyksessä on merkit-

tävä voimainponnistus, jota viedään Timo Purhosen johdolla 

määrätietoisesti kohti maalia. Olemme saaneet rahoitusta 

mm Kymi Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä, ja itse kirjan pai-

nokelpoiseen muotoon saattaminen tehdään oppilastyönä. 

Dokumentaation keräämisessä ja erityisesti menneiden vuo-

sien tapahtumien muisteloissa tarvitsemme jäsenistömme 

tukea. Toivonkin, että grillikatoksessa, saunan lauteilla, laitu-

rilla, veneissä - ihan missä vaan, käydään vilkasta keskuste-

lua ja muistellaan menneiden aikojen kohokohtia teemalla 

”Mitäpä sitä tuli tehtyä?”. Näin olemme kaikki tekemässä 

seuramme historian dokumentointia. 

 

Ja viimeiseksi lopuksi, ennen kuin kutsun arvoisat lipunnos-

tajat tehtäväänsä haluan muistuttaa teitä jokaista käynnissä 

olevasta ja 16.6.2019 jatkuvasta Pitkäsaaren oston rahoitus-

kampanjasta. 1000 euron ainaisjäsenyys tai sopivaksi katso-

tun summan lahjoittaminen saaritukikohtamme ostoon on 

satsaus yhtälailla itseenne kuin seuran tulevaisuuteen, jonka 

momentum hyvät navigaattorisiskot ja -veljet, on juuri tässä 

ja nyt. Myös yksittäisen jäsenen ostotarkoitukseen osoit-

tama rahalaina on erittäin mahdollinen.  

 

Olemme saaneet Kotkan kaupungilta seuran vahvasti sykki-

vän sydämen tyyssijasta tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. 

Pidänkin saaritukikohdan ostoa lähes ”elämän ja kuoleman 

kysymyksenä” ja toivon olevani suunnitelman mukaisesti 

varakommodorin kanssa juhannusviikolla allekirjoittamassa 

kauppakirjoja Kotkan kaupungintalolla. 

 

Aurinkoista kesää ja turvallista veneilykautta Teille kaikille. 

Kiitos!  


