Jäsenkirje 1/2021

Koronan jälkeinen aika tulee sittenkin!
ARVOISA KYMEN NAVIGAATTORI

Koronapandemia väritti valitettavan vahvasti juhlavuottamme, aiheuttaen hyvistä yrityksistä
huolimatta 50-vuotisjuhlien peruuntumisen. Haasteista huolimatta pystyimme toteuttamaan
juhlavuoden tapahtumat varsin mallikkaasti ja koronaturvallisesti tarkennetuin suunnitelmin. Tähtenä
taivaalla loisteli seuramme historiikki, jonka julkaisu toi moniin tapahtumiin arvoisensa juhlan tuntua.
Lämmin kiitos jäsenistölle aktiivisesta osallistumista eri tapahtumiin. Teidän ansiosta seuramme
juhlavuosi muistetaan muustakin kuin koronasta.
KATSEET VUOTEEN 2021 - JÄSENISTÖN AKTIVOINTI KESKIÖSSÄ
Seura tarjoaa tänäkin vuonna runsaasti aktiviteetteja, joihin osallistumalla saat vastinetta jäsenmaksulle.
Toivomme, että tapahtumien sisältöjä ja tapahtumatiedottamista kehittämällä pystyisimme lisäämään
jäseniemme osallistumisaktiivisuutta seuran tapahtumissa. Jatkamme Pitkäsaaren tukikohdan kehittämistä,
johon toivomme jäsenistömme osallistuvan. Myös veneilyseurojen välinen yhteistoiminta jatkuu. Kirjeen lopussa
on tarkempaa tietoa kevään ja alkukesän tapahtumista. Päivämäärät kannattaa kirjata kalanteriin.
JÄSENMAKSUT - SEURAN TALOUDEN PERUSTA
Jäsenmaksu vuodelle 2021 on 50 euroa. Jäsenkirjeen mukana on jäsenmaksulomake, jonka suoritusta toivomme
eräpäivään mennessä. Pyydämme maksun yhteydessä käyttämään laskussa olevaa viitenumeroa, jotta maksu
kirjautuu oikealle henkilölle. Huomioithan mahdollisen Pitkäsaaren maksun. Jäsenkirje lähetetään myös vuoden
2020 aikana laivuritutkinnon suorittaneille, joilla on mahdollisuus liittyä seuran jäseneksi. Toivomme jäsenistöltä
tukea rekrytoinnissa. Kertokaahan ystäville ja tutuille positiivista viestiä seuramme toiminnasta!
PITKÄSAAREN MAKSUT - LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ PITKÄSAAREN YLLÄPITOON
Jäsenmaksun yhteydessä Pitkäsaaren käyttäjiä pyydetään maksamaan venekuntakohtainen 20 euron
Pitkäsaaren vuosimaksu polttopuu- ym. kulujen kattamiseksi.
JÄSENTIEDOTUS SÄHKÖISTYY - SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN KOKOAMINEN JATKUU
Pyydämme jäsenistöä lähettämään nimi-, osoite-, puhelinnumero- ja sähköpostiosoitetiedot osoitteeseen
kymen.navigaattorit@gmail.com. Sähköinen tiedotus tehostaa tiedon jakamista ja ajankohtaisuutta parantaen
jäsenistön tavoitettavuutta ja säästäen samalla merkittävästi seuran varoja.
TAPAHTUMATIEDOTTAMINEN - INTERNET, SOME, SÄHKÖPOSTI, ANKKURI
Tapahtumista tiedotetaan verkkosivuilla (www.kymennavigaattorit.fi), Facebook-ryhmässä (Kymen
navigaattorit), johon jäsenistön toivotaan liittyvän sekä lisääntyvässä määrin myös sähköpostein. Toki tiedotamme
tärkeimmistä tapahtumista edelleen myös Ankkuri-lehden yhdistyspalstalla.
OSOITTEENMUUTOKSET - JÄSENASIAT JA PALAUTE
Jäsenasioissa otathan yhteyttä: kymen.navigaattorit@gmail.com tai p. 050 355 0055 / Heli Paasi.
PITKÄSAAREN MÖKIT, JÄSENTUOTTEET JA LAITURIPAIKAT - JÄSENETU VAILLA VERTAA
Mökkejä voi varata ja jäsentuotteita ostaa Minna Niemeltä p. 0400 555 543. Hallituksen jäsenet myyvät jäsentuotteita
myös Pitkäsaaressa. Kärkisaaren edullisia laituripaikkoja (leveys 2,20 – 3,20 m) voi varata Kai Kujalalta p. 050 363
8752.

(KÄÄNNÄ)

Kevään ja alkukesän 2021 tapahtumia - merkitse kalenteriin!
VENEMESSUT 12.-21.2.2021
Koronapandemiasta johtuen vuoden 2021 Venemessut järjestetään verkkotapahtumana (Vene 21 Båt verkossa tapahtuma). Näin myös perinteiseksi muodostunut Venemessumatkamme siirtyy vuodelle 2022. Toivomme, että
jäsenistömme osallistuu uusimuotoiseen verkkotapahtumaan aktiivisesti tukien siten harrasteveneilyn
kehittämistä ja alalla toimivia yrityksiä. Tapahtumasivuston selaaminen, yrityksiin ja tarjouksiin tutustuminen sekä
ohjelman seuraaminen on maksutonta. Lisää tietoa tapahtumasta: vene.messukeskus.com.
VENEILYLAUANTAI 6.3.2021
Järjestämme yhteistoiminnassa kotkalaisten veneilyseurojen, Cursorin ja muiden kumppaneiden kanssa neljännen
Veneilylauantai-tapahtuman Merikeskus Vellamossa lauantaina 6.3. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille veneilystä
kiinnostuneille kokeneista merenkävijöistä ensiaskeleiden ottajiin - unohtamatta perheitä. Asiaa mm maailma
meriltä, Itäiseltä Suomenlahdelta ja Saimaalta. Myös lapsille omaa ohjelmaa. Ohjelma, aikataulut ja toteutus
täsmentyvät, joten kannattaa seurata tiedotusta. Tilaisuuteen ei ole maksua.
VUOSIKOKOUS JA PALKITSEMISTILAISUUS (Kymen Navigaattorit 50 vuotta) 25.3.2021
Seuramme 50-vuotisjuhlien peruuntumisesta johtuen, emme voineet palkita ja muistaa suunnitellulla tavalla ansioituneita jäseniämme ja tärkeitä yhteistyökumppaneita. Koronatilanteen mahdollistaessa järjestämme vuosikokouksen yhteydessä palkitsemistilaisuuden Kotkan Laulumiestalolla torstaina 25.3. klo 18.00 alkaen. Ohjelmassa
Kymen Navigaattorit 50 vuotta -juhlaesitelmä, historiikin numeroitujen painosten luovutus, laivuridiplomien jako
ja kakkukahvit. Ilmoittautumiset 18.3.2021 mennessä (tarja.bertling@gmail.com tai 044 536 6004).
SUULISNIEMEN KEVÄTTAPAHTUMA 8.5.2021
Olemme mukana Suulisniemen Veneseuran järjestämässä kevättapahtumassa Suulisniemen rannassa lauantaina
8.5.2021 klo 10.00-13.00. Ohjelmassa mm veneiden katsastusta.
KEVÄTTALKOOT JA SIISTI BIITSI 15.5.2021
Kunnostamme Pitkäsaaren tukikohtaa talven jäljiltä ja käynnistämme Siisti Biitsi -tapahtuman lauantaina 15.5. klo
10.00 iloisin mielin porukalla.
VENEILYKAUDEN AVAUS JA LIPUNNOSTO 22.5.2021
Käynnistämme Pitkäsaaren kesäkauden lauantaina 22.5., jolloin kokoonnumme avaamaan veneilykauden.
Lipunnosto on klo 12.00. Seura tarjoaa lipunnostokahvit. Pitkäsaaressa suoritetaan venekatsastuksia koko
viikonlopun ajan. Ohjelmassa myös veneilyn perustaitojen kertauskoulutusta ja Meripelastusseuran vierailu.
VENERETKI 11.-13.6.2021
Teemme veneretken Itäisen Suomenlahden upeaan saaristoon. Jäsenistöltä toivotaan esityksiä kohteista.
Tarkemmat aikataulut ja järjestelyt tiedotetaan myöhemmin.
____________________________________________________________________________________________

Seuran yhteistyökumppaneina vuonna 2021 ovat:

ERINOMAISTA VENEILYKAUDEN ODOTUSTA TOIVOTTAEN!
HALLITUS

