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Isokarin Kiertäjät ry:n kotisivut internetissä löy-
tyvät osoitteesta:
www.isokarinkiertajat.fi

Kotisivuilta voit lähettää viestejä seuran hallituksel-
le sekä lukea tuoreimmat tiedotukset. Kotisivut päi-
vittää Aarre Salmi.

Muut toimihenkilöt:
Jäsenrekisterin pitäjä Anneli Salmi, toiminnantarkastaja Aarre Salmi,
varatoiminnantarkastaja Kimmo Sjöblom, kotisivujen ylläpitäjä Aarre Salmi 
(aarre.salmi@outlook.com)

Isokarin Kiertäjät ry
Rauno Melos
Merimiehenkatu 31 as 25
23500 Uusikaupunki

                      Hallituksen kokoonpano 2020

Rauno Melos         kommodori            040 8254447
                                                             rauno.melos@gmail.com

Anneli Salmi          varakommodori     044 3130050
                                                             anneli.r.salmi@outlook.com

Anneli Salmi          sihteeri                  044 3130050
                                                             anneli.r.salmi@outlook.com

Seppo Haikonen   taloudenhoitaja     040 7051109
                                                             seppo.haikonen@luukku.com

Jorma Reiman       jäsen                    040 8395106

                                           joreman2020@outlook.com

Hannu Huhtamäki  jäsen                   hannuhuh@www.lailanet.fi

Terhi Melos             jäsen                   terhimelos62@gmail.com 
                                                           
                        
Pasi Suominen       jäsen                   044 0864422                                   
                                                            pasi.suominen@rakenneuki.fi



                                  

                                    KOMMODORIN HÖPINÖITÄ

Kuluva vuosi on Isokarin Kiertäjät ry:n kolmaskymmeneskolmas (33) 

toimintavuosi. Vuosi  2020 oli IK:lle korona-pandemiasta johtuen vaikeaa. 

Kesä toki vaikutti jo lupaavalta mutta syksy toi jo mukanaan uuden korona-

aallon.

 

Syyskokouksen saimme kuitenkin järjestettyä ja hallitus on kokoontunut 

normaalisti. Myös ”Rekiretki” -tapahtuma saatiin toteutettua kerhotilassa 

1.12. Muuta varsinaista toimintaa ei ole ollut. 

Syksyn ”Kariviesti” -lehti julkaistiin ainoastaan sähköisessä muodossa.

Olemme kuitenkin saanet IK:lle uudet säännöt ja Patentti- ja rekisterihallitus 

on ne virallisesti hyväksynyt. Säännöt ovat jo voimassa.

Perinteinen kesäretki pyritään tänä kesänä järjestämään la 19.6 mutta 

sen lopullisesta toteutumisesta ilmoitamme kotisivuillamme toukokuun 

loppuun mennessä. Kaikki riippuu pandemia-tilanteesta.

Kutsu IK:n kevätkokoukseen on tämän lehden takasivulla. Kokous pidetään 

etäkokouksena. Tervetuloa kokoukseen ma 19.4. klo 17.30!

Tämän lehden takasivulla on myös jäsenmaksuun tarvittavat tiedot. Toivon 

jäsentemme jatkavan edelleen jäsenyyttä, vaikka ajat ovat kutistaneet 

toimintaamme rajusti. Eläkäämme toivossa ja uskossa, että kyllä tämä tästä 

vielä nousuun lähtee!

Toivotan mukavaa kevättä kaikille jäsenillemme!

Rauno Melos



     ISOKARIN KIERTÄJÄT RY ONNITTELEE TÄNÄ 

    VUONNA TASAVUOSIA TÄYTTÄVIÄ JÄSENIÄMME

       Paljon Onnea!
  
   Sampo Eilu, Ismo Kainu, Timo
  Lindström, Ritva Miesmaa, Tomi
  Miettinen, Jouko Pistemaa, Kimmo Sjöblom

                









Koronavuoden tutkinnot 
 

Laivuritutkintojen kannalta vuosi 2020 oli varsin poikkeuksellinen. Kevään tut-

kinnot peruutettiin kokonaan koronapandemian johdosta. Kesäaika oli pan-

demian kannalta rauhallisempi, joten syyskuussa järjestettiin keväältä siirty-

neet tutkinnot, osallistujia oli kuitenkin huomattavan vähän, kaikkiaan 362. 

Syksyn ja alkutalven aikana pandemiatilanne 

taas paheni. Viranomaisten ohjeet ja määräyk-

set vaihtuivat varsin usein. Kokoontumisrajoi-

tukset oli rajoitettu 10 henkilöön. Tämä aiheutti 

taas harmaita hiuksia tutkintojen järjestämises-

sä. Suomen Navigaatioliiton liittohallitus kävi 

pitkän intensiivisen sähköpostiviestittelyn asias-

ta vielä joulukuun alkuun asti. Ei ollut tietoa 

muuttuuko viranomaisohjeet vielä ennen tutkin-

topäivää. Osa seuroista ilmoitti, että he eivät 

saa tutkintoa varten tiloja (kansalaisopistojen 

tilat eivät ole käytettävissä) ja osalle valvojien saannissa on vaikeuksia. Liitto-

hallitus teki viimehetken päätöksen, että ne seurat, jotka pystyvät tutkinnot 

järjestämään viranomaisten ohjeita ja määräyksiä rikkomatta voivat ne järjes-

tää. Tutkintotehtävät menivät painoon viimeisenä mahdollisena päivänä. 

Isokarin kiertäjien kotisivuilla oli tie-

to, että järjestämme tutkinnon tarvit-

taessa. Koska Raumalla ei tutkintoa 

järjestetty, kaksi siellä kurssin käy-

nyttä henkilöä ottivat yhteyttä ja ky-

syivät järjestämmekö tutkinnon. Il-

moitimme, että järjestämme tutkin-

not omassa kerhotilassa näinkin 

pienelle ryhmälle. Toinen suoritti 

saaristomerenkulun- ja toinen ran-

nikkomerenkulun tutkinnon. Näin pienelle osallistujamäärälle emme aikai-

semmin ole tutkintoa järjestäneet. 

Aarre Salmi 







Isokarin Kiertäjät ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

YLEISTÄ

Isokarin Kiertäjät ry on toiminut 32 vuotta. Osallistuminen seuran järjestämiin tilaisuuksiin
oli  seuraavaa: rekiretkeen osallistui  7  henkilöä.  Kesäretkeä  ei  järjestetty  vallitsevan
koronaviruspandemian takia. Vakka-opistossa on järjestetty laivurikursseja, mutta opettaja
ei ole seuran jäsen. Kerhotilan käyttäjämäärä on ollut 61 henkilöä. 
Suomen  Navigaatioliiton  liittoseminaari  ja  liittokokous  pidettiin  14.-15.3.  Helsingin
Navigaatioseuran järjestämänä. Aarre Salmi osallistui ja edusti seuraa. 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.4. (kuusi osallistujaa) ja syyskokous 3.11. (kahdeksan
osallistujaa). Seuran uudet säännöt on hyväksytty.
Helpotusta kerhotilan vuokraan saatiin, kun toinenkin yhdistys tuli joulukuun alusta tilan
käyttäjäksi (alivuokralaiseksemme).
Merkkipäiviään viettäneitä seuran jäseniä on onniteltu Kariviestissä. 

JÄSENISTÖ

Seuran  jäsenmäärä  31.12.2020  oli  yhteensä 89.  Jäsenistä  13  on  avomerilaivureita,  33
rannikkolaivureita,  41  saaristolaivureita  ja  kaksi  muuta. Anneli  Salmi  on  toiminut
jäsenkirjurina.
Seuran jäsenmaksu oli 15,00 euroa ja liittymismaksu 15,00 euroa. 

HALLITUS

Syyskokouksessa  2019  valittu  hallitus  on  kokoontunut  7  kertaa.  Hallituksen  jäsenten
osallistuminen kokouksiin oli seuraava:

Rauno Melos kommodori 7 kertaa
Anneli Salmi varakommodori 7       ”
Seppo Haikonen taloudenhoitaja 2       ”
Hannu Huhtamäki jäsen 5       ”
Terhi Melos jäsen 6       ”
Jorma Reiman jäsen 6       ”
Pasi Suominen jäsen 4       ”

Anneli Salmi on toiminut sihteerinä.

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO

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







              
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

 







Hyvä muistaa!

Veneiden koon kasvaessa ja niiden määrän lisääntyessä, ensisijaisen 
tärkeää on ottaa muut vesillä liikkujat huomioon. Erityisesti isolla veneellä 
liikkuessa pienemmät ja hitaammat kulkuvälineet jäävät helposti 
huomioimatta. Lisäksi iso vene pysähtyy pientä venettä hitaammin. Hyvä 
tähystys sekä vastaantulijoiden ja sivulla liikkuvien veneiden tarkkailu on 
tärkeää. Ison veneen kuljettaminen vaatii erityistä perehtyneisyyttä.

Veneissä on nykyään runsaasti elektroniikka sekä erilaisia apulaitteita 
suunnistusta varten. Pelkästään niihin ei kuitenkaan kannata luottaa liikaa,
sillä laitteet eivät välttämättä osaa huomioida kaikkea, kuten vaihtelevia 
sääolosuhteita. Ennen vesille lähtöä veneilyreitti kannattaa suunnitella 
ennakkoon. Myös sääennusteet on syytä huomioida.Turvallisuutta lisää 
myös veneen ja sen tarvikkeiden säännöllinen huolto. 



               Isokarin Kiertäjät ry:n hallitus vuonna 2021

Rauno Melos
kommodori
rauno.melos(at)gmail.com
puh. 040 825 4447

Jorma Reiman
varakommodori,
katsastusmies
joreman2020(at)outlook.com
puh. 040 8395106

Anneli Salmi
sihteeri,
jäsenrekisterin pitäjä
anneli.r.salmi(at)outlook.com
puh. 044 313 0050

Seppo Haikonen
taloudenhoitaja
seppo.haikonen(at)luukku.com
puh. 040 705 1109

Hannu Huhtamäki
jäsen
hannuhuh(at)www.lailanet.fi

Terhi Melos
jäsen
terhimelos62(at)gmail.com

Pasi Suominen
jäsen
pasi.suominen(at)rakenneuki.fi
puh. 0440 864 422





KEVÄTKOKOUSKUTSU

Isokarin Kiertäjät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina
19.04.2021 klo 17.30, ”Teams” -etäkokouksena. Kokoukseen osallistumisesta 
tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen rauno.melos@gmail.com 
viimeistään 17.4.2021. Esityslista liitteineen lähetetään osallistujan 
sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostissa tulee ilmoittaa puhelinnumero, jolla 
osallistuja haluaa liittyä etäkokoukseen. Osallistujalle lähetetään kyseiseen 
numeroon linkki, jolla pääsee osallistumaan kokoukseen.
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

Huom! Muistakaa maksaa jäsenmaksu! Myös vuoden 2020, mikäli vielä 
maksamatta!

Saajan            FI86 5491 0240 0303 17
tilinumero

 Saaja              Isokarin Kiertäjät ry              JÄSENMAKSU 2021                       

Maksajan                                                                                    
nimi

                                                                       Eräpäivä   4.5.2021      15 €


