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Pelastetaan Kymen Navigaattorit - yhdessä!
Aktiivinen ja monipuolinen veneilykausi 2021 sai upean päätöksen seuramme 50-vuotisjuhlavuoden
palkitsemistilaisuudessa. Sydämelliset onnittelut vielä kerran kaikille ansioistaan palkituille! Kotkan
Ruusu toteutti päivällisineen teatteri-iltalaisten odotuksia. Pitkäsaarikin saatiin talviunille.
Höyrypanimolla järjestetyissä pikkujouluissa vallitsi hyvän ruoan ja elävän musiikin tahdittamana
iloinen tunnelma. Syyskokouksessa tähystimme vuoteen 2022, jonka perusteiksi hyväksyttiin
toimintasuunnitelma talousarvioineen. Valitettavasti kommodorivalinta kokosi tummia pilviä taivaalle.
Yhtään esitystä ei tehty, joten valintaa ei voitu suorittaa. Näin
muutkin luottamushenkilövalinnat päätettiin siirtää ylimääräiseen
kokoukseen. Asia on haasteellinen ja tulee ratkaista hallitusti
yhteistoiminnassa jäsenistön kanssa. Toiminta ei synny puheista,
teksteistä, Facebook-kirjoituksista tai suunnitelmista. Se syntyy
ihmisten tekemisistä, ja nyt jos koskaan tarvitsemme toiminnan
jatkamiseen sitoutuneita jäseniä seuramme luottamustehtäviin.

Toimintasuunnitelma 2022 – askelmerkit yhdessä tekemiselle
Meriniemessä 11.11.2021 pidetty sääntömääräisen syyskokous hyväksyi hallituksen laatiman
toimintasuunnitelman vuoden 2022 perusteiksi. Pääteemoina ovat Meidän Pitkäsaari, ”Puhalletaan yhteen
hiileen!” ja Veneily – koko perheen yhteinen harrastus.
Vuoden 2022 tärkeimmät tapahtumat ovat:
 Venemessut, Helsinki, 12.2.2022
 Vuosikokous, 24.3.2022 klo 18.00
 Talvitempaus, Luovi, 26.-27.3.2022
 Kevättalkoot ja SiistiBiitsi, Pitkäsaari, 14.5.2022 klo 10.00
 Veneilykauden avaus ja lipun nosto, 21.5.2022 klo 12.00
 Veneretki (telttasauna), 10.-12.6.2022
 Pitkäsaaren juhannus, Pitkäsaari, 24.-26.6.2022
 Juhlavenekulkue, Kotkan edusta, 29.7.2022
 Veneretki, 12.-14.8.2022
 Muinaistulet (Grillijuhla), Pitkäsaari, 27.8.2022
 Veneilykauden päätös ja lipunlasku, Pitkäsaari, 17.9.2022 klo 14.00
 Jäsenmatka/-tapahtuma, loka-marraskuu 2022
 Pikkujoulu, Höyrypanimo, 26.11.2022 klo 17.00
Pitkäsaaren 2-vuotiseen korjaussuunnitelmaan sisältyvät Pitkäsaaren päävesiventtiilin uusinta, grillikatoksen
puugrillin huuvan rakentaminen, mökkikallion portaiden parannus ja pohjukan kaislojen raivaaminen. Pitkäsaaren
turvallisuus- ja pelastussuunnitelma viimeistellään ennen veneilykauden avausta ja kevään
turvallisuustarkastelussa todetut puuteet korjataan. Pitkäsaaren sähköistämisen rahoitusmahdollisuudet
(sponsorointi) selvitetään. Kärkisaaren laiturille tehdään välttämättömät turvallisuuden edellyttämät toimet, joista
tärkeimpänä kulkulaakonkin uusinta ennätettiinkin jo tehdä.

Vuoden 2022 jäsenmaksu on 50 euroa ja Pitkäsaarimaksu 30
euroa/venekunta. Seuraan kuulumattomat voivat edelleen vierailla
tukikohdassa jäsenen isännöimänä, jolloin vapaaehtoinen käyttömaksu on 5
euroa/vrk/henkilö. Käyttömaksun voi suorittaa tukikohdan kassalippaaseen
tai seuran pankkitilille.

Kehittämissuunnitelma – työkalu infrastruktuurin ja toiminnan
kehittämiseksi
Pitkäsaaren tukikohdan ja Kärkisaaren laiturin kehittämissuunnitelma 2022-31 esiteltiin jäsenistölle
syyskokouksessa. Suunnitelma on koonnos pitkällisen prosessin tuotoksista jakaantuen rakenteisiin ja toimintaan.
Suunnitelma on pohja kehittämiselle, jonka toteuttamista käytössä olevat resurssit ohjaavat. Taloudellisten
voimavarojen rajallisuus korostaa suunnitelmallisuutta. Ilman riittävän pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa
suunnitelmaa, on vaarana, ettei minkäänlaista jäsenistön tarpeita palvelevaa ja seuran kiinnostavuutta lisäävää
kehittämisrakentamista tapahdu. Tulevien hallitusten toivotaankin huomioivan tämä jäsenistön tahtotilaan
perustuva suunnitelma päättäessään seuran rakenteiden ja toiminnan kehittämisestä. Kehittämissuunnitelmaa on
hyvä arvioida ja päivittää yhdessä jäsenistön kanssa vuosittain toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Kehittämissuunnitelmaan sisältyvät kohteet on tärkeysjärjestetty hallitustyönä seuraavasti (suluissa esitys
toteutusvuodesta):
1. Pitkäsaaren tukikohdan sähköistys (2023)
2. Kärkisaaren laiturin uusinta ja sähköistäminen (2025)
3. Pitkäsaaren saunamökki (2029)
4. Pitkäsaaren grillikatoksen muutostyö (2031)
Optioina kehittämissuunnitelma huomioi seuraavat kohteet:
5. Pitkäsaaren hiekkaranta
6. Pitkäsaaren näköalatorni
7. Pitkäsaaren majoitusmökki
8. Pitkäsaaren laiturikapasiteetin lisääminen
9. Pitkäsaaren toinen majoitusmökki
Suunnitelmaan voi perehtyä tarkemmin seuran verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.kymennavigaattorit.fi/uutiset.html?204017

Vastuunkantoa tarvitaan - oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin!
Kuten todettua, ei seuran syyskokous pystynyt valitsemaan uutta kommodoria,
koska esityksiä ei tehty. Tästä johtuen myös hallitus- ja toimihenkilövalinnat
jäivät tekemättä. Tilanne on vakava, koska yhdistyslainsäädännön mukaan
seuralla pitää olla yleiskokouksen valitsemat vastuuhenkilöt. Hallitus joutuukin
kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen, jossa toivoakseni henkilövalinnat
pystytään tekemään. Nykyinen hallitus kantaa vastuun seuramme toiminnasta
siihen hetkeen, kunnes uudet vastuunkantajat on valittu tai yleiskokous on
päättänyt asiassa jotain muuta. Korostettakoon sitä, ettei asioiden taustalla ole
taloudellisia haasteita.
Hallitus kokoontuu 15.12.2021 valmistelemaan ylimääräistä kokousta, joka pidetään toivoakseni tammikuun
kuluessa. Tavoitteena on valmistella asiat siten, että vastuut pystytään siirtämään hallitusti seuraajille ja
syyskokouksen tapahtumien kertaantuminen vältetään. Käytännössä hallitus valmistelee ylimääräiselle kokoukselle
päätöksenteon pohjaksi esityksen luottamushenkilövalinnoiksi, johon tarvitsemme jäsenistön vahvan tuen. Mikäli
epäonnistumme valmistelussa, joudumme käynnistämään toimet seuramme purkamiseksi.

Uskon, että jokainen meistä ymmärtää, että onnistumisen edellytykset ovat siinä, että henkilövalintojen valmistelut
pystytään tekemään avoimesti ja hallituksen koordinoimana. Tarvitsemme halukkaita, seuran arvoihin, toimintaan
sekä sääntömääräisiin tehtäviin ja tavoitteisiin sitoutuneita ihmisiä. Ihmisiä, jotka arvostavat sitä työtä, mitä
nykyiset ja edeltäneet vastuunkantajat ovat seuramme eteen pyyteettömästi ja vapaaehtoisesti tehneet. Ilman
heitä ei seurallamme olisi tätä päivää – huomisesta puhumattakaan.
Pyydän itsensä edellä kerrotusta tunnistavia seuran jäseniä lähettämään
sähköpostitse (jukka-pekka66@live.com) ilmoituksen halukkuudesta
luottamustehtäviin mielellään 15.12.2021 mennessä. Tekijöitä ja
vastuunkantajia tarvitaan Vapaa-ajan jaokseen, Koulutusjaokseen,
Katsastusjaokseen,
Tekniseen
jaokseen,
hallitukseen
sekä
tiedotusvastaavan, jäsenvastaavan, ilmoitushankintavastaavan ja
kommodorin tehtäviin.
Toivon, että pidämme yhdessä huolen siitä, etteivät nämä vahvasti
seuramme tulevaisuutta koskettelevien päätösten valmistelut siirry
edes vahingossa sellaisiin ”kammareihin”, joihin on rajoitetut
pääsyoikeudet!
Henkilövalintojen lisäksi hallituksen kokouksen esityslistalla ovat mm taloushallinnon kehittäminen ja Facebookpolitiikka. Käsittelemme myös seuran purkamiseen liittyvät toimet ja vaihtoehdot, joiden osalta toivon
sydämestäni, ettei päätöksiin tarvitse mennä. Mutta asiat valmistellaan vastaisuuden varalle, jotta hallituksella on
taito hoitaa myös tämä tie hallitusti ja yhdistyslainsäädännön velvoittamalla tavalla maaliin.

Kiitosten aika – yhdessä olemme tätä tehneet
Omalta osaltani aika seuran peräsimessä päättyy tähän kauteen. Aika on mennyt siivillä. Ystäväni jo paljon ennen
Kymen Navigaattoreita tunsivat periaatteeni: Asioita joko tehdään kunnolla tai sitten niitä ei tehdä ollenkaan.
Välimallinen toiminta ei ole vahvuusalueitani. Vierivä kivi ei sammaloidu. Arvelisin, että nyt myös Te, hyvät Kymen
Navigaattorit tunnette minut ainakin ripauksen paremmin kuin valintani aattona. Tinkimättömät
toimintaperiaatteeni ovat tulleet tutuiksi sekä hyvässä että pahassa. Näin myös ystävilleni Kotkan Pursiseurassa ja
Kotkan Moottoriveneseurassa. Uskoakseni myös muille veneilyharrastuksen parissa toimiville
yhteistyökumppaneille.
Silmäillessäni kommodorikauteni toimintakertomuksia ja vuosijulkaisuja
voin hyvillä mielin todeta, että jotain on saatu aikaiseksikin. Yhteisen vision
viitoittamana ja sääntömääräisten tehtävien ohjaamana olen pyrkinyt
luotsaamaan seuraamme vastuuni tiedostaen. Enempää en vapaa-ajasta
olisi voinut tälle harrastukselle osoittaa. Siirrynkin hyvillä mielin suunnan
näyttäjän paikalta upean seuramme rivijäseneksi. Toki seuraan
mielenkiinnolla yhteisömme edesottamuksia jatkossakin, mutta
”besserwisserin” tai sivusta huutelijan roolista ette tule minua löytämään.

Rauhallista joulunaikaa ja menestystä vuodelle 2022
Jukka-Pekka Virtanen
Kommodori 2018-2021
Nauttikaamme yhteisöstä, yhteenkuuluvuuden tunteesta, avunannosta ja avun saamisesta. Kevennetään
yhdessä toinen toistemme arkea. Käännetään tuomitsevuus uteliaisuudeksi, konfliktit yhteiseksi tutkimiseksi,
olettamukset kysymyksiksi ja negatiivinen kriittisyys itsetutkiskeluksi.

