
 
 

KOTKA-SEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 

Yleistä 
Kotka-seura on tehnyt kotiseututyötä ja vaalinut kotiseutuhenkeä Kotkassa vuodesta 
1960. Seuran puheenjohtajana vuonna 2009 toimi Ilpo Palomäki ja 
varapuheenjohtajana Risto Hansén. 
Kotka-seuran talous on kunnossa. Julkaistujen kirjojen myynti ja lisääntyneet 
jäsenmaksut ovat tukeneet seuran taloutta merkittävästi. Vuoden 2010 lopussa 
seuran tilillä oli 7352,18€. 
Vuosi 2010 oli Kotka-seuran 50. toimintavuosi. Päätapahtuma oli seuran 50-
vuotispäivä, jota vietettiin Kotkan Klubilla 27.4. Vuoden aikana järjestettiin useita 
mielenkiintoisia kotiseutuhenkisiä tapahtumia. 

Jäsenet 
Vuonna 2010 yhdistyksessä oli 230 jäsentä. Jäsenmaksu oli 10 euroa. Jäsenille 
postitettiin 4 jäsenkirjettä. 

Kokoukset 
24.3. pidettiin Kotka-seuran kevätkokous Tietokeskus Vellamossa. 
4.11. pidettiin syyskokous kirjaston opintolukusalissa. Kokouksen jälkeen kirjaston 
auditoriossa oli Kotka-seuran luentotilaisuus Talojen tarinoita.  
Pikkujoulu siirrettiin pidettäväksi 7.1. Ravintolalaiva Aquila Rosalla. 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Hallitukseen kuuluivat pj. Ilpo Palomäki 
(13/13), vpj. Risto Hansén (12/13), sihteeri Ulla-Maija von Hertzen (6/13), jäsenet 
Markku Hartikainen (8/13), Virpi Honkanen (2/13), Martti Jussi-Pekka (9/13), Tuija 
Kauppila (4/13), Mirja Laukkanen (9/13), Marja Lavi (8/13) ja Pirjo Tikanoja (8/13). 
Hallitus kutsui kokouksiin ylimääräisenä puheoikeudella nettivastaavan Veikko 
Saarnion. Taloudenhoitaja Virpi Honkanen erosi hallituksesta ja taloudenhoitajan 
tehtävistä 15.10. 

Tapahtumat 
28.1. Tietokeskus Vellamossa toimittaja Antero Kekkonen esitelmöi aiheesta Niobe. 
Tilaisuus kiinnosti kotkalaisia ja keräsi luentotilan täyteen kuulijoita.  
27.4. Kotka-seuran vuosipäivänä, jolloin seura täytti 50 vuotta, järjestettiin Kotkan 
Klubilla tilaisuus, jossa luovutettiin Suomen Kotiseutuliiton myöntämä kotiseutumitali 
Kaisu Harjunpäälle. Perusteena olivat hänen  ansionsa kotkalaisen historian 
tutkimisessa. Tilaisuudessa huomioitiin myös Suomen Kotiseutuliiton standaareilla 
seuran perustajajäsen ja ensimmäinen sihteeri Jorma Savikko sekä ansioituneet 
puheenjohtajat Jorma Koivisto ja Ulla Mauno. Kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vesa Salminen. 
13.5. Helatorstaina järjestettiin toiset HELA2010-venetarvikemarkkinat Merikeskus 
Vellamon piha-alueella. Samaan aikaan oli Merikeskus Vellamon ja rajavartiolaitoksen 
Raketilla museoon -tilaisuus. 



 

 

21.5. Kotka-päivänä järjestettiin kauppatorilla Kotka-seuran valokuvanäyttely ja 
”Kotkan komeimmat viikset” -kilpailu. Viiksikilpailun voitti Reijo Paavola. Kotka-seura 
sai Tervasilta-yhdistykseltä perinteen jatkaa tervamestarin nimeämistä. Vuoden 2010 
tervamestariksi nimettiin kotkalainen, nykyisin Tammelassa asuva viihdetaiteilija 
Erkki Liikanen. 
10.7. Ruotsinsalmen meritaistelun vuosipäivää seuraavana päivänä järjestettiin 
meriristeily perinnealus m/aux Vivanilla Rankkiin. Laivalla esitelmöi Ruotsinsalmen 
taistelusta Antero Palomäki ja saaressa Rankkia esitteli kapteeniluutnantti Lari 
Pietiläinen. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.    
6.10. jatkettiin kirjaston auditoriossa Kotka-seuran suosittuja luentoja, jolloin Kaisu 
Harjunpää kertoi lentoliikenteen alkuvaiheista Kotkassa. Entinen ilmavoimien 
koelentäjä Jyrki Laukkanen jatkoi aiheenaan ”Kotkan ilmailun vaiheita”. 
4.11. kirjaston auditoriossa Kotka-seura aloitti luentosarjan Talojen Tarinoita. Seura 
haluaa tukea kotkalaisten talojen historioiden tai historiikkien tekemistä. 
Ensimmäisessä luennossa Kymenlaakson museon rakennustutkija Timo Lievosen 
luennon aiheena oli ”Mikä tekee rakennuksesta kulttuurihistoriallisesti merkittävän”. 
Talojen historiikeista kertoivat Seppo Häkkinen Opettajien talosta ja Marja Lavi 
Vuokraajista. Kotkan kaupungin arkistopäällikkö Olli Väänänen kertoi puolestaan, 
mistä eri virastoista voi saada virallista tietoa oman taloyhtiön ja talon historiasta. 
Tilaisuuden lopuksi arkkitehti Sirkka Soukka luennoi aiheesta ”Mikä tekee 
rakennuksesta arkkitehtonisesti arvokkaan”. 
9.12. kirjaston auditoriossa Sibeliuksen syntymäpäivän jälkeisenä päivänä Sibelius-
tutkija Markku Hartikainen esitelmöi aiheenaan ”Sibelius ja Kymenlaakso”. 

Julkaisut ja muu toiminta 
27.4. seuran 50-vuotispäivänä julkaistiin Kotka-seuran uusi logo, joka visioi 
kokonaisuudessaan energiaa hyvää tuulta. Grafiikkasymboliikassa voi nähdä iloisen 
ilmeen, aalloilla keinuvan veneen, pulleita purjeita, hyvien tuulien eloisaa liikettä… 
Värimaailma visioi luontoa, puistojen kaunistamaa viherkaupunkiamme, Kymijoen 
valkoisia kuohuja, meren vaahtopäitä, merellistä sinisyyttä – kirkkaina ja valoisina 
värisävyinä. Jo vuosien takaa tuttu ”Hyvää tuulta” -toivotus kuvaa mainiosti niin 
merikaupungin kuin aktiivisen Kotka-seuran toimintaa. 
3.12. julkaistiin uusin Kotka-seuran julkaisu ”Kotka, merimiehet ja ne tutut laivat”. 
Kirjan olivat tehneet kuten aikaisemmatkin laivakirjat toimittaja Marja Lavi ja 
merikapteeni Karl Halvorsén. 
Kirjojen ja tuotteiden myyntilaisuuksia järjestettiin joulun alla kauppatorilla sekä 
Kauppakeskus-Pasaatissa. 

Yhteistyö 
Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä mm. Merikeskus Vellamon, Rajavartiolaitoksen, 
Kotkan rannikkopataljoonan, Kotkan kaupungin kulttuuritoimen, Kouvola-seuran, 
Tervasilta-yhdistyksen, perinneyhdistys Auroran, Kymenlaakson sukututkimusseuran, 
Kotkan kauppatie ry:n, Mainos VooDoon ja Junnun Lauluseuran kanssa. 

In memoriam 
Kotka-seuran perustajajäsen ja ensimmäinen sihteeri Jorma Savikko kuoli 
marraskuussa 2010. 


