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LIPUN NOSTO, PITKÄSAARI, 22.5.2021 

Miksi olen Kymen Navigaattori? Tuhannen taalan kysymys. 
On selvää, että nyt läsnä olevien vahva motiivi jäsenyydelle 
on Pitkäsaari – eikö vain? Mutta entäpä ne muut? Ne muut 
seuramme jäsenet, jotka eivät ole aktiivisia Pitkäsaaren 
käyttäjiä. Mitä he odottavat seuraltamme? Onko jäsenyy-
den motiivina veneen katsastaminen, Kärkisaaren laituri-
paikka, Venemessuretki, pikkujoulut, mukava porukka, jo-
hon halutaan kuulua vai kenties vain halu tukea seuraa sen 
toiminnassa?  

Pohdintojani vuosijulkaisusta, joiden perusteella päätyy 
helposti johtopäätökseen, että toimintakalenterissa on jat-
kossakin hyvä olla Pitkäsaaren ulkopuolisia ja jopa venei-
lyyn suoranaisesti liittymättömiä tapahtumia, kuten mat-
koja ja kulttuuria. Pääasia on, että toimintamme on jäse-
nistömme näköistä vahvistaen sen yhteisöllisyyttä ja mah-
dollistaen yhdessä tekemisen - tarkoitettiinpa sillä sitten 
seuran omia tai kumppaneiden kanssa toimeenpantuja ta-
pahtumia.  

Hyvät Navigaattorit 

Tervetuloa avaamaan veneilykautta 2021 perinteisellä li-
pun nostolla. Lähtökohdat kuluvaan vuoteen eivät olleet 
koronapandemiasta johtuen kovin hyvät. Venemessut 
muuttuivat verkkotapahtumaksi. Samoin Veneilylauantai, 

joka sittemmin muodostui eräänlaiseksi menestystari-
naksi. Vuosikokous muutettiin niin ikään verkkotapahtu-
maksi. Osallistujia kuitenkin alun kolmattakymmenettä, 
mikä ei ole huono tapahtuman poikkeuksellisuus huomioi-
den. Valitettavasti kevätkokouksen yhteyteen soviteltu 
palkitsemistilaisuus jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. 
Harmillista, koska meillä on edelleen historiikin numeroi-
tuja kappaleita luovuttamatta ja upea juhlaesitelmä pitä-
mättä. Puhumattakaan viime vuoden puolella myönne-
tyistä Navigaatioliiton ansiomerkeistä, joista yksi on tässä 
yhteydessä syytä ottaa esille. Kultainen ansiomerkki on 
myönnetty kunniapuheenjohtaja Hannu Vaakanaiselle seu-
ramme ja koko kotkalaisen veneilyharrastuksen eteen te-
kemästään pitkäjänteisestä työstä. Lämpimät onnittelut 
Hannulle ja samalla myös muille ansiomerkkien saajille ap-
lodien kera. 

Hyvät kuulijat 

Koronasta huolimatta kohti kesää on menty. Todisteena 
viime viikonloppuna pidetyt Pitkäsaaren kevättalkoot, jo-
hon osallistuneille suuret kiitokset. Unohtamatta vuosijul-
kaisua, joka toivoakseni on tavoittanut teistä jokaisen. Jul-
kaisu on jälleen kerran, ilman ainuttakaan ylisanaa, erittäin 
laadukas – kansikuvaa myöten. Lämpimät kiitokset sen te-
kemiseen osallistuneille. Se käsittelee hyvin monipuolisesti 
seuramme toimintaa sisältäen mieleenpainuvia tarinoita 
sinusta, minusta, meistä, Kymen Navigaattoreista. Yhtenä 
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teemana, kuten varmasti olette huomanneetkin, on yhteis-
toiminta – niin seuramme sisäinen, kuin ulkoinenkin.  

Toinen julkaisun teemoista katsoo kenties hieman tavan-
omaista vahvemmin peräpeiliin ja käsittelee juhlavuo-
temme edesottamuksia. Koronapandemian värittämästä 
vuodesta muistutetaan meitä myös toimintakertomuk-
sessa. Tarinaa on katsastuksista, sammuttimien tarkastuk-
sista, kahteen otteeseen perutuista 50-vuotisjuhlista, Mui-
naistulista, Pitkäsaari-päivästä, teknisestä ylläpidosta, Ha-
minan veneretkestä, pohjamaaleista ja yhteistyökumppa-
neista.  

Yhden tarinoista, joka ilahdutti minua kovin, haluan nostaa 
esille - Saija Kosusen kirjaileman ”Lapsiperhe Pitkäsaa-
ressa”. Lapsissa ja nuorissa on seuramme tulevaisuus, 
mistä johtuen on tärkeää, että näitäkin asioita tuodaan po-
sitiivisella kulmalla esille – kiitos Saijalle. Kiitokset myös 
Jonne Laapiolle ja Kai Bertlingille ilmoitushankinnoista, 
jotka onnistuivat yli odotusten mahdollistaen laadukkaan 
julkaisun tekemisen. Tässä yhteydessä onkin hyvä muistut-
taa meitä kaikkia vastavuoroisesti ilmoittajien huomioimi-
sesta hyödyntämällä heidän palveluitaan ja tuotteitaan. 

Kuluvan vuoden toiminnallisia painopiteitä ovat Pitkäsaa-
ren ja yhteistoiminnan lisäksi Jäsenistön osallistumisaktivi-
teetti seuran tapahtumissa. Pitkäsaaren kehittäminen kul-

minoituu kehittämissuunnitelmaan, jota meillä ei tois-
taiseksi ole. Kannan huolta myös tukikohtamme turvalli-
suudesta ja sen perusteena olevasta turvallisuussuunnitel-
masta, joka meiltä myös puuttuu. Toki vastuullinen löytyy 
seisomasta täältä edessä. Varojemme rajallisuus edellyttää 
suunnitelmallisuutta, jotta tukikohtamme kokonaistalou-
dellinen ja jäntevä kehittäminen on ylipäätänsä mahdol-
lista. Mitä vähemmän rahaa, sen suunnitelmallisempaa nii-
den käytön pitää olla.  

Pitkäsaareen ei lähtökohtaisesti rakenneta uutta, tai aina-
kin tarkastelu pitää tehdä erityisen huolella, välttämättö-
miä turvallisuuslaitteita lukuun ottamatta, ennen kuin vuo-
den 2030 tavoitetilaan perustuva kehittämissuunnitelma 
saadaan yhdessä laadittua. Infrastruktuurin lisäksi kehittä-
mistä tulee tarkastella toiminnallisesta näkökulmasta. Ta-
voiteajaksi suunnitelmalle on asetettu kuluvan vuoden 
loppu. Tulemme hallitusjohtoisesti järjestämään vapaa-
muotoisia keskustelu- tai pikemminkin ideointitilaisuuksia 
täällä saaressa. Kannustankin teitä katselemaan ympärille 
ja pohdiskelemaan, millainen minun Pitkäsaareni tulisi olla. 
Osallistukaa keskusteluihin ja heittäkää ajatushautomoon 
hulluiltakin tuntuvia ideoita. 

Toinen painopisteistä fokusoituu jäsenistömme osallistu-
misaktiviteetin lisäämiseen seuran tapahtumissa. Varsi-
naista huolta tässä ei ole tunnistettu, mutta aina asioita 
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voidaan kehittää. Toimintakalenteri on muotoutunut var-
sin perinteiseksi viimeisten vuosien aikana, eikä toimivan 
muuttaminen ole sinänsä itseisarvo tai tavoite. Toiminnan 
tulee olla jäsentensä näköistä, mutta myös uusia jäseniä 
houkuttelevaa ja nykyisten aktiviteettia lisäävää. Tästä nä-
kökulmasta toiminnan kriittinen arviointi vähintään seu-
raavan vuoden suunnittelun yhteydessä ja syyskokouk-
sessa on hyvinkin suositeltavaa.  

Taustalla on hyvä muistaa seuramme sääntömääräiset tar-
koitusperät: Koulutus, katsastus, yhteistoiminta ja vapaa-
aika. Uskon vakaasti, että uusien tapahtumien osalta pitkä-
jänteinen työ palkitaan eli se ensimmäinen kerta, eikä vält-
tämättä vielä se toinenkaan kerta ole riittävä syvällisten 
johtopäätösten tekemiseen. Samalla muistutus, että jäsen-
rekrytoinnin näkökulmasta ylivoimaisesti parhaita sanan 
saattajia olette te, arvon kuulijat. Toivonkin, että välitätte 
ilosanomaa seurastamme kaikille potentiaalisille jäsenille. 
Olkoon yhteinen tavoitteemme, että kuluvana vuonna jo-
kainen rekrytoi seuraamme vähintään yhden uuden jäse-
nen. 

Toiminnan kehittämiseen kytkeytyy vahvasti myös koro-
nan aikaansaama digihyppy, joka näyttäytyy meilläkin säh-
köisen viestinnän ja erilaisten verkko- ja hybriditapahtu-
mien lisääntymisenä. Muutos on tullut jäädäkseen ja tähän 
uuteen normaaliin kannustan teitä, hyvät Navigaattorit, ra-
kentamaan henkilökohtaisia valmiuksia. 

Kolmas painopiste on yhteistoiminta. Toivon, että aika jol-
loin kotkalaiset veneilyseurat toimivat omissa kuplissaan 
on taakse jäänyttä elämää. Kysymys taitaa olla enemmän 
asenteista kuin tosiasioiden tunnustamisesta. Mahdolli-
suudet yhteistoiminnalle niin haluttaessa ovat lähes rajat-
tomat. Yhtään häviäjään en ole tunnistanut. Tässä, jos 
missä olemme samassa veneessä. Kotkalaisten venei-
lyseurojen lisäksi tähän kytkeytyy kiinteä vuoropuhelu Kot-
kan kaupungin kanssa unohtamatta Suomen Navigaatioliit-
toa, Suomen Purjehdus- ja veneilyä, Meripelastusseuraa 
tai Pidä Saaristo Siistinä ry:tä. Vain muutamia mainitakseni. 
Yhteistyöllä saamme enemmän! 

Hyvät Kymen Navigaattorit 

Seuramme elää ja hengittää vahvasti. Toiminnallisesta nä-
kökulmasta peilasinkin asioita jo edellä varsin kattavasti, 
mutta haluan kuitenkin korostaa juuri tekemisen näkökul-
masta hallituksen ohella erityisesti jaosten merkitystä toi-
minnan moottoreina. Hallituksen henkilömuutokset olivat 
normaalia suurempia, mutta uudet jäsenet ovat päässeet 
hyvin kiinni yhdessä tekemiseen, ja tulosta syntyy. Jaosten 
tilanne on vaihteleva. Suurimmat henkilöhaasteet kohdis-
tuvat katsastus- ja vapaa-aikajaoksiin, jotka kaipaavat vah-
vistuksia nykyisten rinnalle. Asian omaksi tuntevat tarttu-
kaa rohkeasti Kaitsua ja Tarjaa hihasta. 
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Talouden näkökulmasta toiminta on normalisoitumassa, 
joka tosiallisesti varmistettiin jo muutama vuosi sitten tu-
levaisuuteen katsovilla erinomaisen viisailla jäsenmaksun 
korotuspäätöksillä. Historiikinkaltaisia maksueriä ei ole nä-
köpiirissä. Toki seuran vastuut maakauppojen myötä ovat 
muuttuneet merkittävästi korostaen suunnitelmallista ta-
loudenpitoa, huolimatta siitä, että Pitkäsaaren omistuk-
seen sisältyvät maksuvelvoitteet tuntuvat hoituvan varsin 
kivuttomasti. Toivonkin, että taloudellisia voimavaroja voi-
taisiinkin suunnata viime vuosia enemmän koko jäsenis-
tölle järjestettävien aktiviteettien tukemiseen. 

Voimme siis käynnistää hyvin, luottavaisin ja toisiamme ar-
vostavin mielin ja tuntein uuden veneilykauden. Rokotus-
ten edistymisen myötä huoli koronatartunnoista painuu 
pikkuhiljaa taka-alalle. Uskoisin, että seuramme toiminta-
kalenteri tarjoaa mukavaa toimintaa meille jokaiselle. Seu-
raava yhteinen aktiviteetti eli kesäkuinen veneretki lähes-
tyy. Se suuntautuu äänestystulokseen perustuen yhteen 
Itäisen Suomenlahden helmistä, Pitkä-Kotkaan. Retken jär-
jestelyt ohjeistetaan lähitulevaisuudessa tarkemmin.  

Pitkäsaaren juhannusta vietetään perinteisin menoin. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, että ohjelmaan sisältyy sekä 
raakamakkaraa että luontopolkua. Heinäkuu on yhteisten 
tapahtumien osalta hiljaisempaa, loppukuun Juhlavenekul-

kuetta lukuun ottamatta. Sen järjestelyissä olemme perin-
teiseen tapaan mukana yhdessä muiden kotkalaisten ve-
neilyseurojen kanssa.  

Elokuisen veneretken yhteydessä on alustavaa keskustelua 
käyty Loviisan Laivasillasta, johon sisältyisi kokoontuminen 
ja yöpyminen Svartholmassa. Muitakin esityksiä otetaan 
luonnollisesti vastaan. Kaikkiin tapahtumiin liittyen minulla 
on vain yksi pyyntö: Osallistukaa! 

Näillä sanoilla toivotan teille auringon paistetta ja turvalli-
sia merimaileja. Seura on jäsenet ja jäsenet ovat seura!  

Nostetaan lippu salkoon veneilykauden avaukseksi! 

Anne ja Olli Törönen, olkaa hyvät. 
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Käytän tilaisuutta vielä hetken hyväksi muistaakseni yhdis-
tyksemme pitkäaikaista jäsentä viime vuoden lopulla ol-
leen merkkipäivän johdosta. Tässä, jos missä pätee sanonta 
”parempi myöhään, kuin ei milloinkaan”. Kahvit ja konja-
kitkin ehdittiin nauttia jo aika päiviä sitten, joista vielä ker-
ran kiitos. Samalla muistutan ja pahoittelen, että seuralla 
ei ole minkäänlaista rekisteriä, josta selviäisi jäsenien 
merkkipäivät. Tahtotilamme on kuitenkin muistaa jäseniä 
vähintään pyöreinä vuosina. Pyydän asian tunnistavilta 
kanssakulkijoilta hieman etukäteisvinkkiä lähestyvistä 
merkkipäivistä – kiitokset. 

Jorma Elo täytti 80 vuotta 3.10.2020. Pyydän sinua saapu-
maan tänne eteen. Lämpimät onnittelut Jormalle. 


