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                                    KOMMODORIN HÖPINÖITÄ

Kuluva vuosi on ollut Isokarin Kiertäjät ry:lle korona-pandemiasta johtuen 

toiminnallisesti olematonta. Kevätkokouksen saimme kuitenkin järjestettyä ja

hallitus on kokoontunut normaalisti. Muuta varsinaista toimintaa ei ole ollut. 

Kevään Kariviesti -julkaisun saimme kuitenkin tehtyä, ja mainostajatkin olivat 

mukavasti mukana.

Olemme valmistelleet IK:n sääntömuutoksia jo niin pitkälle, että uudet 

säännöt on lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukselle hyväksyttäviksi.

Perinteinen kesäretki jäi tänä kesänä järjestämättä mutta järjestämme vielä 

tämän vuoden loppupuolella, mikäli korona ei tästä paljoa pahene, 

kahvittelutilaisuuden kerhotilassamme. Kutsu tulee kotisivuillemme, sekä 

sähköpostitse niille, jotka ovat osoitteensa meille ilmoittaneet.

Olen myös ollut yhteydessä UPS:n kommodoriin ja keskustelimme 

mahdollisuudesta järjestää yhdistystemme yhteinen koulutustilaisuus 

jäsenillemme lähitulevaisuudessa. Koronan kiihtymisvaiheesta johtuen 

päädyimme kuitenkin siihen, että ajankohta olisi vasta ensi vuoden puolella.

Kutsu IK:n syyskokoukseen lähetettiin postitse kaikille jäsenille. Tervetuloa 

kokoukseen ti 3.11. klo 19! Pitäkäämme kokouksessa kunnon turvavälit ja 

maskien käyttö on pakollista, mikäli turvavälejä ei pystytä pitämään. 

Varautukaa siis kokoukseen tullessanne siten, että maskit ovat mukana.

Toivotan hyvää syksyn jatkoa kaikille jäsenillemme!

Rauno Melos



 

VITSIT

Hyvin pukeutunut tukholmalaisherra on metsästysretkellä maaseudulla. Hän ampuu 
ankan. Lintu putoaa talonpojan pellolle ja talonpoika ilmoittaa, että lintu kuuluu hänelle. 
Koska molemmat haluavat linnun, talonpoika ehdottaa, että he ratkaisevat riidan 
perinteisellä tavalla. ”Minä potkaisen sinua nivusiin niin kovaa kuin pystyn ja sitten sinä 
teet samoin minulle. Se joka huutaa vähemmän saa pitää linnun.” 
Kaupunkilaismies suostui ehdotukseen. Talonpoika potkaisee 
häntä kaikin voimin jalkoväliin ja hän lyyhisyy maahan. Puolen 
tunnin kuluttua hän kykenee vihdoin kompuroimaan ylös
ja ähkäisee ”Minun vuoroni”. ”Äh” sanoo talonpoika, kääntyy 
lähteäkseen ja sanoo ”Pidä ankka.” 

Vanha pariskunta menee Hesburgeriin ja jakaa puoleksi hampurilaisen ja ranskalaiset. 

Muuan rekkamies säälii heitä ja tarjoutuu ostamaan kummallekin oman aterian.

”Ei hätää” aviomies sanoo. ”Me jaamme kaiken.”

Hetken kuluttua rekkamies huomaa, että vaimo ei ole haukannut palaakaan. ”Voin 

tosiaan ostaa vaimollenne oman aterian” hän sanoo. 

”Hän saa kyllä syödäkseen” aviomies vakuuttaa. ”Jaamme kaiken.” Rekkamies ei ole 

vakuuttunut ja tiukkaa vaimolta ”Miksi ette syö?” 

”Koska odotan tekohampaita” vaimo tiuskaisee. 

Mitä isä sanoi kun laittoi lapsensa karuselliin? 

”Pistetään vahinko kiertämään.” 

Vihkipari astui ulos kirkosta ja sopi kirkon portailla onnensa huumassa, että tästä 

lähtien vaimo päättää pienistä asioista ja mies isoista.

Pariskunnan 50-vuotishääpäivää juhlittaessa mies totesi vieraille tuosta heidän kirkon 

portailla tekemästään sopimuksesta, todeten samalla, että vielä ei isoja asioita ole 

ollut. 

Mitä lukee Gigantin myyjän palkkakuitissa? Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. 

Pikku-Kallelta kysyttiin pyhäkoulussa, ”Luetaanko teidän perheessä ruokarukous 

ennen jokaista ateriaa?” Pikku-Kalle vastasi ylpeänä ”Ei meidän tarvitse, meidän äiti on

aika hyvä kokki.” 



Suomen Navigaatioliiton (SNL) kuulumisia 

SNL:n toimistoon, lähinnä Oy Astrofus AB:n materiaalimyyntiin ja 
–hankintaan, on valittu Carl Magnus ”Jocke” Björkenheim. 
Aikaisemmin tehtävää hoiti Karl-Johan Rosenström, joka siirtyi 
kuitenkin heinäkuussa muihin tehtäviin. Rosenström käynnisti 
Astrofuksen verkkokaupan, joka on tuonut liitolle mukavasti 
lisätuloja. 

           Jocke Björkenheim on perustanut SNL:lle julkisen facebook-sivuston 
           osoitteeseen https://www.facebook.com/search/top?q=navigaatioliitto,
           käykää peukuttamassa. Aikaisemmin on jo perustettu vain SNL:n opettajille 
tarkoitettu facobook-sivusto. 

Kuten edellisessä Kariviestissä kerroin uudet saaristomerenkulkuopin 
tutkintovaatimukset otetaan käyttöön ensi kevään tutkinnossa. Tutkinnon rakenne 
muuttuu samalla. Opettajat ja liittohallituksen jäsenet ovat voineet ehdottaa omia 
kysymyksiään tutkinnon kysymyspankkiin. 

Traficom on alkukesästä hyväksynyt SNL:n uudistetun 
laatukäsikirjan ja samalla auditoinut koulutusjärjestelmän. 
Jatkossa vain sellaiset organisaatiot, joiden koulutusjärjes-
telmän Traficom on auditoinut, voivat antaa esimerkiksi 
kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa varten 
vaadittavia todistuksia. Esimerkiksi käytännön veneilytaidon 
toteaa koepurjehduksen perusteella käytännön veneilykurssin 
auditoitu opettaja, joka lähettää sitten tiedon hyväksytystä 
suorituksesta SNL:oon ja SNL kirjoittaa varsinaisen todistuksen kansainvälisen 
huviveneen kuljettajanpätevyyskirjan anomista varten. Tällä hetkellä on kahdeksan 
organisaatiota, joiden koulutusjärjestelmän Traficomin on auditoinut. SNL on 
kutsumassa muut koulutusjärjestelmänsä auditoineet organisaatiot yhteispalaveriin. 
Tarkoitus on käydä läpi eri organisaatioiden antamien kurssien keskinäistä vertailua. 

SNL on ottanut käyttöön sähköpostiosoitteissaan turvapostipalvelun. Tämän ansiosta 
salattavia asiakirjoja voi lähettää seuroille. Seuran vastatessa salattuun sähköpostiin 
vastaus menee automaattisesti salauspalvelun kautta. Tällaisia salattavia asioita ovat 
esimerkiksi henkilötietoihin ja tutkintoihin liittyvät asiat. 

Aarre Salmi 

Testaa tietosi oikeat vastaukset: 1 c), 2 c), 3 d), 4 b), 5 c) 



                                        Testaa tietosi 

1. Mikä merimerkki on alla olevassa kuvassa? 

                a) Meripelastusasema 

                b) Radioilmoittautumispiste 

                c) Luotsin kohtauspaikka 

                d) Kalasatama 

2. Uuteen Vesiliikennelakiin on lisätty yksi uusimerkki, jolla valvontaviran- 
omainen voi pysäyttää vesikulkuneuvon. Se on: 

a) Punainen vilkkuvalo
b) Sininen vilkkuvalo
c) Punainen vilkkuvalo, jota näytetään samanaikaisesti vilkkuvan sinisen 
hälytysvalon kanssa 
d) Sininen vilkkuvalo, jota näytetään yhdessä kiinteän oranssin valon
kanssa
 

3. Mikä alus on kuvassa?

a) Yli 50 m pitkä ohjailukyvytön alus, joka 
ei liiku veden suhteen
b) Syväyksen rajoittama yli 50 metriä pitkä 
alus, joka ei liiku veden suhteen 
c) Ankkuroitu, yli 50 metriä pitkä alus
d) Karilla oleva, yli 50 metriä pitkä alus 

4. Mistä pituudesta alkaen aluksessa on oltava laivakello? 

a) Vähintään 12 metrin              c) Vähintään 50 metrin 
b) Vähintään 20 metrin              d) Vähintään 100 metrin

 

5. Veneesi on saanut vuodon Isokarin ulkopuolella ja veneessäsi olijat ovat 
vaarassa. Mikä on oikea puhelinnumero, josta pyydät apua? 

a) 000                   c) 0294 1000 
b) 112                   d) 0204 1000 

Oikeat vastaukset ovat toisaalla tässä Kariviestissä.



Isokarin Kiertäjät ry 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

Männäistentiellä sijaitseva kerhotila on edelleen toimintamme keskipisteenä.
Kerhotilassa  järjestetään  lyhyitä  kursseja,  erilaisia  teemailtoja  ja  muita
tapahtumia, sikäli kun jäsenistöltä tulee aloitteita niiden järjestämiseen. 

KOULUTUSTOIMINTA 

Yhteistyö Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa jatkuu tarpeen mukaan. 

Kerhoiltojen yhteydessä järjestetään lyhyitä kursseja ja teemailtoja veneilyyn
liittyvistä aiheista jäsenistön osoittaman kiinnostuksen mukaan. 

TIEDOTUSTOIMINTAA 

Seuran sisäiseen tiedottamiseen käytetään jäsenlehteä (Kariviesti). Kariviesti
pyritään  julkaisemaan  kaksi  kertaa  vuodessa.  Kariviestiin  toivotaan  seuran
jäsenten kirjoittavan omia juttujaan veneilyyn liittyvistä aiheista. Jäsenlehteen
pyritään hankkimaan ilmoituksia, jotta lehti voitaisiin julkaista painotuotteena.
Jäsenlehteä jaetaan myös seuran sidosryhmille. 

Muu  tiedottaminen  jäsenistölle  tapahtuu  kotisivujen,  sähköpostin,
Uudenkaupungin Sanomien, Vakka-Suomen Sanomien ja Laitilan Sanomien
seuratoimintapalstojen  kautta.  Lehtiin  toimitetaan  artikkeleita  seuran
tapahtumista ja toiminnasta. 

Seuran kotisivut ovat Internetissä osoitteessa isokarinkiertajat.fi 

Sitä  kautta  jaetaan  tietoa  jäsenille  sekä  muille  seuran  toiminnasta
kiinnostuneille.  Kotisivun  kautta  voi  lähettää  postia  sähköisessä  muodossa
seuran  jäsenille.  Kotisivuilta  löytyy  myös  hallituksen  jäsenten
sähköpostiosoitteet. 



TAPAHTUMAT 

Kesäretki järjestetään 12. – 13.6. Paikkaa ei ole vielä päätetty. 

Rekiretki  (pikkujoulu)  järjestetään  marras-joulukuun  aikana  mahdollisesti
kerhotilassa. 

Varsinaisen  veneilykauden  ulkopuolella  pyritään  järjestämään  1  -  2
tutustumiskäyntiä mielenkiintoisiin kohteisiin. 

MUU TOIMINTA 

Kevätkokous  pidetään  maalis  -  huhtikuussa  ja  syyskokous  loka  –
marraskuussa. 

Seuran  jäsenistölle  tapahtuvaa  materiaalivälitystä  jatketaan.  Myyntipiste  on
kerhotilassa. Myyntiä suoritetaan myös kesäretken yhteydessä. 

Veneiden katsastustoimintaa jatketaan. Kiinteitä katsastuspäiviä ei ole vaan
katsastusta haluava voi sopia katsastusajankohdan suoraan katsastusmiehen
kanssa. Seuran venerekisteriin merkityt, katsastetut veneet voivat hankkia ja
käyttää seuran perälippua. 

Jäsenistöä  aktivoidaan  osallistumaan  veneilyseurojen  jäsenille  tarkoitettuun
merikarttanavigointikilpailuun. 

Yhteistyötä alueen muiden veneilyseurojen kanssa pyritään edistämään. 

Hallitus 


