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                                  KOMMODORIN HÖPINÖITÄ

Kuluva vuosi on Isokarin Kiertäjät ry:n kolmaskymmenestoinen (32) toimintavuosi. IK 

on navigaatioseura, jonka tarkoituksena on sääntöjemme mukaan edistää 

merenkulun harrastusta, sekä kehittää ja ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoja ja -

taitoja.

Nykyisin kyseisiä sääntöjä noudattaaksemme jaamme tietoja ja taitoja 

yhdistyksemme jäsenille, sekä myös muille, lähinnä netin välityksellä, kuten 

nykyaikana moni muukin tieto kulkee.

Tänä vuonna piti ohjelmassamme olla perinteinen kesäretki mutta tämänhetkisen 

koronavirusepidemian takia päätimme olla kyseistä retkeä järjestämättä. Toivomme 

kuitenkin, että mikäli epidemia talttuu kesäkuun alkuun mennessä, voisimme 

järjestää kesätapaamisen jossain muodossa 13.6.  Pidän tuota kyllä kuitenkin melko 

epätodennäköisenä. Tästä tiedotamme jäseniämme kotisivuillamme kesäkuun 

alkupäivinä.

Elämme nyt tätä kirjoittaessani hyvin erikoisia ja vaikeita aikoja em. epidemian takia. 

Haluankin omalta osaltani toivottaa kaikille hyvää vointia ja jaksamista aikana, jolloin 

tapaamiset sukulaisten ja ystävien kanssa ovat lähes kokonaan kiellettyjä. Tämä 

hankaloittaa kaikkien elämää ja myös monen järjestön toimintaa, kuten meidänkin 

mutta veneilyn ja ulkoilun mahdollisuus kuitenkin säilyy. Hankkikaamme siis täten 

hyvää mieltä! Käykää myös kotisivuillamme tiirailemassa mitä kaikkea sieltä 

löytyykään.

Veneiden katsastustoiminta jatkuu kuitenkin edellisten vuosien malliin ja Jorma 

Reiman toimii katsastajana. Olkaa siis näissä asioissa yhteydessä häneen.

Lehden takasivulla on kutsu seuran kevätkokoukseen, jonka järjestäminen on 

koronaviruksen takia myös hankalaa. Pitäkäämme kokouksessa kunnon turvavälit ja 

kokoonnutaan vaikka kokouspaikan ulkopuolella.

Toivotan oikein mukavaa kesää kaikille jäsenillemme!

Rauno Melos



ISOKARIN KIERTÄJÄT RY ONNITTELEE TÄNÄ VUONNA 

TASAVUOSIA TÄYTTÄVIÄ JÄSENIÄMME!

Paljon Onnea!

Rauli Aaltonen, Esa Hellberg, JuhaJunttila, Taneli Jussila, 
Matti Kivinen, Markku Larikka, Aarre Salmi, Jyrki Siivonen, 
Ilkka Tupi ja Juhani Viholainen





Ajatuksia uudesta

Vesiliikennelaista

Uusi Vesiliikennelaki astuu voimaan 1.6.2020. Sen valmisteluun käytettiin aikaa. 

Useat tahot mm. Suomen Navigaatioliitto sai antaa kommenttinsa lakiehdotukseen.  

IK:n kotisivuilta löytyy linkki lakiin ja sen perusteluihin. Mm. entiset sisävesisäännöt 

on nyt ympätty uuteen Vesiliikennelakiin.

Tässä esityksessä lainaukset Vesiliikennelaista on merkitty sinisellä tekstillä.

Tässä laissa tarkoitetaan:

huviveneellä urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettua vesikulkuneuvoa, jonka 

rungon pituus on vähintään 2,5 ja enintään 24 metriä tyypistä ja käyttö- tai 

työntövoimasta riippumatta, ei kuitenkaan vesiskootteria; huvialuksella urheiluun tai 

vapaa-ajan viettoon käytettävää alusta, jonka rungon pituus sovellettavien 

yhdenmukaistettujen standardien mukaan mitattuna on yli 24 metriä ja jonka 

bruttovetoisuus on alle 500; vuokraveneellä urheiluun tai vapaa-ajan viettoon 

vuokralle miehitettynä tarjottavaa vesikulkuneuvoa, joka kuljettaa muussa kuin 

säännöllisessä liikenteessä enintään 12 matkustajaa ja jonka rungon

pituus on vähintään 2,5 ja enintään 24 metriä; ei kuitenkaan

purjevenettä, jonka rungon pituus on valmistajan ilmoituksen mukaan

alle 5,5 metriä, moottorilla varustettua vesikulkuneuvoa, jonka

moottoriteho on moottorin valmistajan ilmoituksen mukaan alle 15

kilowattia ja jonka rungon pituus on valmistajan ilmoituksen mukaan

alle 5,5 metriä, vesiskootteria eikä soutuvenettä;

Huvialus on uusi alustyyppi, jonka päällikön pätevyysvaatimukset on

lain pykälässä 41.

Jos vesikulkuneuvoa käytetään vuokraveneenä tulonhankkimistarkoituksessa 

korvausta vastaan, vuokravenetoimintaan sovelletaan merilakia.

Vuokraveneen katsastusvaatimus ja CE –merkintävaatimus poistuu.                              

Vesikulkuneuvon päällikkö

Vesikulkuneuvoa saa kuljettaa, ohjailla tai hallita vain henkilö, jolla on olosuhteisiin  

nähden tarvittava ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi. Rekisteröitävää 

moottorikäyttöistä vesikulkuneuvoa saa ohjailla tai hallita vain henkilö, joka on 

täyttänyt 15 vuotta. Jollei merilain 6 luvusta muuta johdu, vesikulkuneuvon kulusta ja 

turvallisuudesta vastaa sen päällikkö. Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti 

ohjailee tai hallitsee vesikulkuneuvoa. Jos on epäselvää, kuka on päällikkö, päällikön 

vastuu on viime sijassa liikenneasioiden rekisteriin merkityllä vesikulkuneuvon 

omistajalla tai haltijalla, joka tosiasiassa on voinut ohjailla tai hallita vesikulkuneuvoa.

Onko tämä muka selkeä päällikön määritelmä? Lokikirjaan olisi matkan alkaessa hyvä

kirjata, kuka toimii päällikkönä.
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Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdittava siitä, että:

1) vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, 

kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan siten turvallinen kuin 107 §:ssä säädetään;

2) vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisesta 

vesikulkuneuvossa toimimisesta;

3) vesikulkuneuvossa on tarvittavat, 108 §:ssä ja sen nojalla säädetyt varusteet, ne 

ovat kunnossa ja helposti saatavilla;

4) vesikulkuneuvossa on käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja 

merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden 

tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen johdosta;

5) 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 

momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntavälineet puettuina sään, aallokon, 

vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä; ja

6) vesikulkuneuvossa on 41 §:ssä ja117 ja 119 §:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat

Vesiliikennerikkomuksista oli käytössä lähinnä rikesakkojärjestelmä, mutta uudessa 

laissa käytetään nimitystä vesiliikenteen liikennevirhemaksu. Esimerkiksi jos ylität 

nopeusrajoituksen tuplasti (nopeusrajoitus 9 km/h ja ajat esim. 19 km/h) saat 120 € 

liikennevirhemaksun. 

Kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan saamisen edellytykset on esitetty 

Vesiliikennelain pykälässä 41.

Vesikulkuneuvolle annettaviin pysähtymismerkkeihin on tehty yksi lisäys: punainen 

vilkkuva valo, jota näytetään samanaikaisesti vilkkuvan sinisen hälytysvalon kanssa.

Aarre Salmi



 Suomen Navigaatioliiton

kuulumisia 

Suomen Navigaatioliiton liittoseminaarin ja liittokokouksen järjestäminen 14.-

15.3.2020 oli koronaviruksen takia vaakalaudalla aivan kalkkiviivoille asti. 

Liittohallituksen jäsenet kävivät sähköpostikeskustelua asiasta vielä 13.3. iltaan asti. 

Lopullinen päätös tehtiin perjantai-iltana ja päätettiin, että tilaisuudet järjestetään 

ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Kaksi liittohallituksen jäsentä päätti jättää 

tulematta tilaisuuteen työnantajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Myös eräät 

yhdistykset olivat tehneet vastaavia päätöksiä. Maanantaina 16.3. Suomen hallitus 

päätti sitten Valmiuslain käyttöönottamisesta ja siinä kiellettiin yli 10 henkilön 

kokoontumiset. Tilaisuudet pidettiin siis aivan viime tingassa.

Kun matkustin Turusta Helsinkiin ja takaisin julkisissa kulkuvälineissä oli vähän 

matkustajia ja moni, varsinkin ulkomaalaiselta vaikuttava henkilö oli varustautunut 

kasvosuojalla sekä kumikäsineillä.

Liittoseminaari 14.3.

Järjestelyistä vastasi tällä kertaa Helsingin Navigaatioseura. Seuran kommodori Petri 

Martikainen toivotti osallistujat tervetulleeksi ja esitteli lyhyesti seuran toimintaa. 

Myös liittohallituksen puheenjohtaja Heimo Valtonen toivotti osaltaan harvalukuisen 

(12 henkilöä) kuulijakunnan tervetulleeksi vuotuiseen tapahtumaan. 

Ensimmäisenä aiheena oli 1.6.2020 voimaan astuva uusi Vesiliikennelaki, josta 

venepoliisi Richard Veanerberg kertoi. Lakiin on kerätty useita aikaisempia erillisiä 

lakeja ja asetuksia, jotka kohdistuvat erityisesti veneilyyn. Kovinkaan paljon uutta ei 

ole tullut veneilijän näkökulmasta. Päällikön vastuuta ja velvollisuuksia on jonkin 

verran selkeytetty, toisaalta lain piti selkeyttää kuka on aluksen päällikkö. Tulkinnan 

varaa tässä asiassa on kuitenkin vielä olemassa, kun esimerkiksi on tullut 

miehittämättömiä aluksia (etäohjatut alukset).  Kerron tiivistetysti uudesta 

Vesiliikennelaista toisaalla.

Toisena aiheena oli uusi saaristolaivuritutkinto, josta Juha Pitkänen kertoi. 

Tutkintovaatimuksia tullaan muuttamaan niin, että ne olisivat voimassa kevään 2021 

tutkinnossa. Tutkinto jaetaan kahteen osioon; säädökset (uuden saaristokirjan luku 9)

ja navigaatio (uuden saaristokirjan luvut 1 – 8). Tehtäviä painotetaan niin, että 

säädösten osuus kysymyksistä on n. 35 % ja navigaation n. 65 %. Kummankin osion 
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säädösten osuus kysymyksistä on n. 35 % ja navigaation n. 65 %. Kummankin osion 

tehtävien vastauksista pitää vähintään 50 % olla oikein, jotta tutkintosuoritus 

hyväksytään. Tutkinnon maksimipistemäärä kasvatetaan 60 pisteeseen, joten 

tehtävämäärää lisätään. Säädöksien maksimipistemäärä on 20 p ja navigaation 40 p. 

Tehtävissä tulee olemaan melko paljon monivalintatehtäviä, joiden ratkaiseminen ei 

vie paljon aikaa. 

Kolmantena asiana oli Väyläviraston vesiliikennejohtaja Esa Sirkiän esitelmä. Hän 

kertoi mm. siitä miten entisestä Merenkulkulaitoksen organisaatiosta on kymmenien 

organisaatiomuutosten kautta tultu nykyiseen (väliaikaiseen) organisaatioon. Lisäksi 

hän kertoi, että valtion hoidossa on 4000 km kauppamerenkulun-, 8300 km rannikko-

ja 8000 km sisävesiväyliä. Väylillä on 25600 merenkulun turvalaitetta. Satamista 30 

pidetään ympäri vuoden auki. Hän kertoi myös N2000 korkeusjärjestelmästä, jota 

siirrytään käyttämään meriväylillä ja -kartoilla vuosien 2020 -2026 aikana. Tässä 

järjestelmässä maan kohoaminen merialueellamme on sidottu vuoden 2000 tasoon.

Liittoseminaarin jälkeen pääsimme Helsingin 

Navigaatioseuran junailemalle juhlaillalliselle 

risteily-/ravintolalaiva Marivall II:lle, joka odotteli  

Koleera-altaassa kauppatorin vieressä.  Pääsimme 

tutustumaan aluksen konehuoneeseen ja 

komentosiltaan. 



Liittokokous 15.3.

Liittokokous alkoi vanhan tavan mukaan valtakirjojen tarkastuksella ja 

äänestyslippujen jaolla. Äänestyslippuihin merkittiin kunkin seuran äänimäärä 

(seuran jäsenmäärä). Paikalle oli saapunut 11 seuran edustajia, joiden yhteinen 

äänimäärä oli 6341 ääntä.

Normaalien kokousrutiinien jälkeen päästiin käsittelemään liittohallituksen esittämää 

vuosikertomusta ja tilinpäätöstä. Vuosikertomuksesta voisi todeta, että Suomen 

Navigaatioliittoon kuuluu tällä hetkellä 111 jäsenseuraa, joissa on yhteensä vajaat 

9000 laivuria. Jäsenmäärältään suurin seura (1788 jäsentä) on Turun 
Navigaatioseura. Laivuritutkintoja suoritettiin viime vuonna yhteensä 1757 

kappaletta. Uusi, kiitosta saanut saaristolaivurikirja julkaistiin syksyllä. Kirjan tekoon 

osallistui Tuomas Pellon ohella auktorisoitujat opettajia. Koulutusmateriaalia myyvä 

Oy Astrofus Ab siirtyi 100 %:sti Navigaatioliiton omistukseen. 

Liiton taloudellinen tila on kohtuullinen. Tilinpäätös oli paras kymmeneen vuoteen. 

Henkilövalinnoissa päädyttiin uudelleenvalintoihin. 

Liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Heimo 

Valtonen Tampereen Navigaatioseura. Uudelleen valittiin myös 

erovuorossa olleet liittohallituksen jäsenet: Erja Lähteenoja 

Salon Navigaatioseura, Juha Pitkänen Espoon Kipparit, Päivi 

Rahkonen Lahden Navigaatioseura ja Aarre Salmi Isokarin 

Kiertäjät. Lisäksi liittohallituksessa jatkavat: Soili Juusti Turun Navigaatioseura, 

Michael Kalander Esbo Navigatörer, Jyrki Suvanto Helsingin Navigaatioseura, Klaus 

Stenvall Vasa Navigationssällskap ja Richard Veanerberg Navigationssällskapet i 

Finland.

Seuraavaksi vahvistettiin vuoden 2020 tulo- ja menoarvioesitys, joka perustui 

nykyisiin maksuihin. Seurojen tulee maksaa liittomaksu toukokuun lopussa. Liiton 

perimä tutkintomaksu on ollut sama koko eurovaluutan ajan ja sen tulevasta 

korotuspaineesta annettiin ennakkovaroitus. Korotus voisi toteutua aikaisintaan 

kevään 2021 tutkinnon osalta.
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Seuraavaksi vahvistettiin vuoden 2020 tulo- ja menoarvioesitys, joka perustui 

nykyisiin maksuihin. Seurojen tulee maksaa liittomaksu toukokuun lopussa. Liiton 

perimä tutkintomaksu on ollut sama koko eurovaluutan ajan ja sen tulevasta 

korotuspaineesta annettiin ennakkovaroitus. Korotus voisi toteutua aikaisintaan 

kevään 2021 tutkinnon osalta.

Muissa asioissa ilmoitettiin kevään tutkinnon siirtämisestä päivämäärälle 25.9.2020 

koronaviruksen takia. Tuolloin olisivat mukana kaikki laivuritutkintotasot.  

Aarre Salmi

Liittohallituksen jäsen

Isokarin Kiertäjät ry Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

YLEISTÄ

Isokarin Kiertäjät ry on toiminut 31 vuotta. Osallistuminen seuran järjestämiin 

tilaisuuksiin oli seuraavaa: retkiin osallistui 13 henkilöä (kesäretki 6, rekiretki 7). 

Vakka-opistossa on järjestetty laivurikursseja, mutta opettaja ei ole seuran jäsen. 

Aarre Salmi on pitkään toiminut opettajana. Aarre ei enää jatka opettajana Vakka-

opistossa. Kerhotilan käyttäjämäärä on ollut 47 henkilöä. Suomen Navigaatioliiton 

liittoseminaari ja liittokokous pidettiin 16.-17.3. 50-vuotis-juhlaansa viettäneen 

Rauman Navigaatioseuran isännöimänä. Anneli ja Aarre Salmi osallistuivat 

tapahtumiin ja onnittelivat juhlivaa seuraa. Valkeakosken Navigaatioseuran 50-

vuotisjuhla vietettiin 8.6.. Aarre Salmi onnitteli seuraa Suomen Navigaatioliiton 

edustajana ja Anneli Salmi IK:n edustajana. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 29.4. 
(kuusi osallistujaa) ja syyskokous 4.11. (neljä osallistujaa). Merkkipäiviään viettäneitä

seuran jäseniä on onniteltu Kariviestissä. 

JÄSENISTÖ

Seuran jäsenmäärä 31.12.2019 oli yhteensä 93. Jäsenistä 13 on avomerilaivureita, 35 

rannikkolaivureita, 42 saaristolaivureita ja muita kolme. Anneli Salmi on toiminut 

jäsenkirjurina. Seuran jäsenmaksu oli 15,00 euroa ja liittymismaksu 15,00 euroa. 

HALLITUS

Syyskokouksessa 2018 valittu hallitus on kokoontunut 8 kertaa. Hallituksen jäsenten 

osallistuminen kokouksiin oli seuraava:

Jorma Reiman         kommodori               7  kertaa

Anneli Salmi           varakommodori        8       ”

Seppo Haikonen      taloudenhoitaja         6       ”

Hannu Huhtamäki   jäsen                          5       ”

Pasi Suominen       jäsen                          4       ”

Jyrki Siivonen       jäsen                -       ”

Anneli Salmi on toiminut sihteerinä.

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO

Isokarin Kiertäjät ry on Suomen Navigaatioliiton jäsen. Aarre Salmi kuuluu Suomen 

Navigaatioliiton liittohallitukseen.



KOULUTUSTOIMINTA
Vakka-opistossa on järjestetty saaristolaivurikurssi. Koulutusasioiden 

vastuuhenkilönä on toiminut Jorma Reiman. Aarre Salmi on seuran auktorisoitu 

opettaja. 

TIEDOTUSTOIMINTA
Seuralehti ilmestyi kaksi kertaa painotuotteena. Jorma Reiman on hoitanut Kariviestin 

kokoamisen. Jäsenistölle on tiedotettu tulevasta seuran kotisivuilla. Kotisivuilla oli 

vuoden aikana 3509 kävijää. Seuran kotisivut ovat Yhdistysavaimen palvelimella. 

Kotisivut ovat osoitteessa www.isokarinkiertajat.fi. Kotisivut toimivat nopeana, niin 

sisäisen kuin ulkoisen tiedottamisen tiedotuskanavana. Sivujen ylläpidon on edelleen 

hoitanut Aarre Salmi. Anneli Salmi on vastannut leikekirjan ja valokuva-albumin 

ylläpidosta. 

HUVITOIMIKUNTA
Kesäretki järjestettiin 15.6. Kustavin Lootholmassa, jonne oli mahdollisuus saapua 

sekä veneellä että autolla. Kiertopalkinnosta kisailtiin heittoliinan tarkkuusheitolla, 

jossa tarkin oli Jorma Reiman. Kisan jälkeen grillattiin makkaraa ja paistettiin 

räiskäleitä. Seuran Rekiretki (seuran pikkujoulu) pidettiin 2.12. kerhohuoneella. 

Hannun ja Annelin toimesta saatiin nauttia jouluisesta tunnelmasta. Kerhotilassa 

pidetyissä tilaisuuksissa on järjestetty kahvitusta. 

MUUTA TOIMINTAA
Merikarttanavigoinnin karsintakilpailuun jätti vastauskortin yksi seuran jäsen. 

Katsastusmiehenä toimi Jorma Reiman. Hän on katsastanut 6 venettä vuonna 2019. 

Kurssimateriaalin, erilaisten laivuritunnusten ja seuran tekstiilien myyntiä on jatkettu 

kerhotilassa.

Isokarin Kiertäjät ry

Hallitus 
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              MEILTÄ MERKARTAT, KARTTASARJAT JA SATAMAOPPAAT

KIRJA-VAKKA OY

ALINENKATU 25
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www.kirja-vakka.fi
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MARTEKKA OY

Rakennusliike Martekka Oy:stä löytyvät taitajat ja 
työkalut vaativiinkin kohteisiin. Olemme niin julkisen 
sektorin, yritysten, yksityisten kuin muidenkin 
rakennusliikkeiden luottokumppani Naantalista. Saat 
toteutukset laajalle alueelle Turun talousaluetta, kysy 
lisää!

Martekka Oy                                0400 536987
Rantaruonankatu 4                     toimisto@martekka.fi 
21100 Naantali

 



SÄHKÖSUUNNITTELUA JA -URAKOINTIA VARSINAISSUOMESSA

RT-Sähköasennus OY:n päätoimialana on sähkösuunnittelu ja 

sähköurakointi toimialueena Varsinais-Suomi. Kohteitamme 

ovat mm. omakotitalot, rivitalot, loma-asunnot, yritykset sekä 

teollisuushallit. Kuulumme Elfin ketjuun. Ota yhteyttä!

Puh: 0400/990415

Kuvassa yksi työkohteistamme
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KEVÄTKOKOUSKUTSU

Isokarin Kiertäjät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
maanantaina 28.04.2020 klo 19.00 seuran kerhotilassa 
Männäistentie 1 B , Uusikaupunki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

- esitetään toimintakertomus edelliseltä vuodelta

- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan 

  tilinpäätös

- päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

  tilivelvollisille

- käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

Tervetuloa!

HALLITUS


