
 1 

Kariviesti 

Kariviesti     
Nro 1/2013                                         1988 - 2013 

        

Isokarin Kiertäjät ry:n seuralehti 
 

 

 

 

 
                                               

  

 

 

                                 25-vuotis juhlajulkaisu                                   

 

 

 

 



 2 

Kariviesti 

Isokarin majakan linssistö 

 

 

 
 

 

Isokarin kiertäjät ry:n kotisivut internetissä 

 

Isokarin majakan kesäinen milijöö 



 3 

Kariviesti 

 

Postiosoite: 
 

Isokarin Kiertäjät ry c/o 

Aarre Salmi 

Paleninkuja 6 

23500 UUSIKAUPUNKI 

 

Hallituksen kokoonpano 2013 
 

Aarre Salmi kommodori  050 313 0050 

    aarre.salmi@uusikaupunki.fi 

 

Arja Kainu  varakommodori 040 533 9527 

    tggranit@tggranit.inet.fi 

 

Anneli Salmi sihteeri  044 313 0050 

    anneli.salmi@uusikaupunki.fi 

 

Seppo Haikonen taloudenhoitaja 040  705 1109 

    seppo.haikonen@luukku.com 

 

Esa Hellberg jäsen  050 552 5332 

    posti@esahellberg.fi 

 

Tuula Kuisma jäsen  050 552 5333 

    tuula.kuisma@kustavi.net 

 

Jorma Reiman jäsen  040 839 5106 

    jorma.reiman@evl.fi 

 

 

Isokarin Kiertäjat ry:n kotisivut löytyvät 

osoitteesta: 

 

http://www.uusikaupunki/~ik/ 

 

Kotisivuilta voi lukea tuoreimmattiedotukset 

ja lähettää sähköpostiviestejä hallitukselle. 
 

 

Toimikunnat sekä muut toimihenkilöt 2013 

 Tiedotus ja Kariviestin toimitus: Aarre Salmi,  

 Koulutus: Esa Hellberg 

 Huvitoimikunta: Arja Kainu pj., Tuula Kuisma ja Sari Väätäjä 

 Jäsenkirjuri: Anneli Salmi 

 Katsastusmies: Jorma Reiman 

Kansikuvassa Anneli Rahkosen kuvaama ”Auringonlasku Sexmiilarilla” 

Kariviestin painatus: Mynäprint Oy 
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            Kommodorin turinoita 
           

 

Meneillään on seuran 25. toimintavuo-

si. Vuosipäivä oli 28.3., mutta juhlat 

pidettiin pari viikkoa etuajassa lounas-

ravintola Hepokarin Messissä. Juhla-

vuonna pyritään seuran toimintaa tuo-

maan esille ”suurelle yleisölle” nor-

maalia enemmän. Ajatuksena on olla 

esillä esimerkiksi Pakkahuoneen ran-

nan toritapahtumissa. 

 

Koulutustoiminta on seuran tärkein 

toimintamuoto. Kevätkaudella on me-

nossa saaristomerenkulkuopin kurssi, 

syksyllä puolestaan pidetään rannik-

komerenkulkuopin kurssi ja mahdolli-

sesti aloitetaan tähtitieteellisen meren-

kulkuopin kurssikin. Tammikuussa pi-

dettiin seuran omana toimintana neljäs 

CEVNI-kurssi, johon osallistui yksi 

henkilö Porista asti.  

 

Järjestimme maaliskuun alussa luvan-

varaisten hätämerkkien käyttöharjoi-

tuksen yhteistyössä Uudenkaupungin 

Meripelastajien, Uudenkaupungin Pur-

jehdusseuran ja Uudenkaupungin Työ-

väen Moottoriveneseuran kanssa. Tilai-

suuden järjestäminen vaati noin puolen 

vuoden työn. Lupia ja lausuntoja piti 

hakea eri viranomaisilta. Niistä kertyi 

myös runsaasti kustannuksia.  

Tapahtumapäivänä järjestävien seuro-

jen jäsenten lisäksi Susiluodon meri-

vartioaseman henkilökunta oli mukana 

avustamassa harjoituksen läpivientiä. 

Paikalle pyydettiin myös Kalannin 

VPK:n yksikkö ja SPR:n henkilöitä 

turvaamaan tapahtuman sujumista. Kii-

tos kaikille järjestelyihin osallistuneil-

le! 

 

Uusi veneilykausi on jälleen ovella. 

Veneilyonnettomuuksien määrä oli 

viime kesänä vähenemään päin. 

Osasyynä on varmaankin ollut tuulinen 

ja sateinen kesä, mikä vähensi monen 

osalta merellä liikkumista. Polttoaineen 

kallistuminen vaikutti varmaankin sa-

maan suuntaan. Toivoisin, että koulut-

tautumisella on ollut oma osuutensa 

asiaan.  

Toivottavasti tuleva kausi näyttää vie-

läkin valoisammalta onnettomuustilas-

tojen suhteen. Veneen varustelu, varus-

teiden hallinta, hyvä merimiestapa ja 

merenkulun säädösten tuntemus ovat 

tärkeitä turvallisen veneilyn kannalta. 

Mielestäni kursseille osallistuneet hen-

kilöt ovat olleet esimerkillisen motivoi-

tuneita opiskelijoita. Vaikka joillekin 

työelämän kiireet ovat painaneet päälle, 

ovat he talvikaudella jaksaneet paneu-

tua rakkaaseen harrastukseensa opiske-

lemalla uusia asioita ja kertaamalla ai-

kaisemmin opittua. Talvikaudella kan-

nattaa perehtyä oman veneen laitteiden 

ominaisuuksiin.       

Aarre Salmi  
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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 

YLEISTÄ 

 

Isokarin Kiertäjät ry on Suomen Navi-

gaatioliiton jäsen. Seuran Kommodori 

valittiin liittokokouksessa Suomen Na-

vigaatioliiton liittohallitukseen. 

Osallistuminen seuran järjestämiin ti-

laisuuksiin oli seuraavaa: retkiin osal-

listui 22 henkilöä (kesäretki 15, reki-

retki 7) ja koulutustilaisuuksiin 35 hen-

kilöä (CEVNI-kurssi 6, sekä kerhoilto-

ja). Kerhotilan käyttäjämäärä on ollut 

137 henkilöä.  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 

17.4. (yksitoista osallistujaa) ja syys-

kokous 6.11. (viisi osallistujaa). Syys-

kokouksessa tehtiin päätös erota Suo-

men Purjehdus ja Veneily ry:n jäse-

nyydestä.  

Merkkipäiviään viettäneitä seuran jäse-

niä on muistettu julkaisemalla nimet 

Kariviestissä.  

Kommodori kävi onnittelemassa Es-

poon Kippareita, heidän viettäessä 50-

vuotisjuhlaa. 

JÄSENISTÖ 

 

Jäseniä oli 31.12.2012 yhteensä 100. 

Vuoden aikana yksitoista jäsentä pyysi 

eroa seurasta, 34 erotettiin maksamat-

tomien jäsenmaksujen takia. Uusia jä-

seniä liittyi vuoden aikana kahdeksan. 

Jäsenistä 8 on avomerilaivureita, 28 

rannikkolaivuria, 55 saaristolaivuria ja 

muita kolme. Veneilyjaostoon kuului 

kuusi jäsentä. 

Seuran jäsenmaksu pidettiin ennallaan 

12,00 euroa ja liittymismaksu on edel-

leen 12,00 euroa.  

HALLITUS 

 

Syyskokouksessa 2011 valittu hallitus 

kokoontui 8 kertaa. Hallitukseen tuli 

neljä uutta jäsentä, joiden mukana toi-

mintaan saatiin uusia tuulia ja vanhaa 

kokemusta. Aarre Salmi aloitti toista-

miseen seuran kommodorina kahdek-

san vuoden tauon jälkeen. Anneli Salmi 

aloitti hallituksessa uudelleen kuuden 

vuoden tauon jälkeen. Hallituksen ko-

koonpano ja jäsenten osallistuminen 

kokouksiin oli seuraava: 

 Aarre Salmi kommodori 8   kertaa 

 Arja Kainu  varakommodori 7       ”       

Anneli Salmi sihteeri  8       ” 

 Seppo Haikonen taloudenhoitaja 3       ” 

 Jorma Reiman jäsen  5       ” 

 Esa Hellberg jäsen  7        ” 

 Tuula Kuisma jäsen  7        ” 
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KOULUTUSTOIMINTA 

 

Kevätkaudella Vakkaopistossa pidettiin 

saaristomerenkulkuopin kurssi. 

CEVNI-kurssi pidettiin seuran omana 

toimintana. Opettajana toimi Aarre 

Salmi. 

Syksyllä kansalaisopiston rannikkome-

renkulkuopin kurssi peruutettiin ilmoit-

tautuneiden vähäisen määrän takia.  

Seura järjesti saaristolaivuritutkinnot 

keväällä 20.4. Uudessakaupungissa. 

Laivuri- ja CEVNI-tutkintoihin osallis-

tui yhteensä 19 henkilöä. Kolmetoista 

suoritti saaristolaivuritutkinnon ja kuu-

si CEVNI-tutkinnon. 

Kerhotilassa pidettiin diplomien jakoti-

laisuus ja muutamia kerhoiltoja.  

Koulutustoimikunnan vastuuhenkilönä 

toimi Esa Hellberg. Aarre Salmi toimi 

opettajana Vakkaopistossa. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

 

Seuralehti ”Kariviesti” ilmestyi kaksi 

kertaa.  

Jäsenistölle on tiedotettu tulevasta toi-

minnasta Uudenkaupungin Sanomien, 

Vakka-Suomen Sanomien, Laitilan Sa-

nomien ja AlueSanomien seuratoimin-

tapalstan välityksellä. Paikallislehdet 

ovat kiitettävästi julkaisseet lehtijuttuja 

ja -kuvia, joita on niille toimitettu eri 

tapahtumista. 

Seuran kotisivuilla Internetissä oli vuo-

den aikana 2071 kävijää. Kotisivut ovat 

osoitteessa www.uusikaupunki.fi/
~
ik/. 

Kotisivut toimivat nopeana, niin sisäi-

sen kuin ulkoisen tiedottamisen tiedo-

tuskanavana.  Sivujen ylläpidon on 

edelleen hoitanut Aarre Salmi. Sähkö-

postin käyttöä on lisätty tiedotuksessa. 

Tiedotustoimikunnan vastuuhenkilönä 

toimi Aarre Salmi. 

Tuula Kuisma on vastannut leikekir-

jaan ja valokuva-albumin ylläpidosta.  

 

HUVITOIMIKUNTA 

 

Kesäretki tehtiin 16.6. Lootholmaan, 

missä kisailtiin kiertopalkinnosta ja 

syötiin makkaraa ja lettuja. 

Seuran Rekiretki (seuran pikkujoulu) 

pidettiin 3.12. kerhohuoneella. 

Huvitoimikunta on järjestänyt kahvi-

tusta eri kerhotilassa järjestetyissä tilai-

suuksissa. 

Huvitoimikuntaan vastuuhenkilönä 

toimi Arja Kainu. Muut jäsenet olivat 

Tuula Kuisma ja Sari Väätäjä.  

MUUTA TOIMINTAA 

 

Merikarttanavigoinnin karsintakilpai-

luun jätti vastauskupongin yksi seuran 

jäsen. Aarre Salmi sijoittui karsintakil-

pailussa 5. sijalle ja sai näin osallistua 

merikarttanavigoinnin SM-loppu-

kilpailuun, joka pidettiin Kouvolassa. 

Seura on suorittanut venekatsastuksia 

14 kpl. Katsastusmiehenä toimi Jorma 

Reiman. Kurssimateriaalin, erilaisten 

laivuritunnusten ja seuran tekstiilien 

myyntiä on jatkettu kerhotilassa.  



7 

Kariviesti 

Uusia jäseniä 2012 - 2013 
 

Hallitus on hyväksynyt vuonna 2012 ja 2013 uusiksi seuran jäseniksi seuraavat hen-

kilöt: 
 

Antti Ahtiainen      Sanna Järvinen  Soile Mendolin 

Tiina Erälinna      Juha Kaskinen  Joona Salo   

Kati Falck       Janne Kosomaa            

Taneli Jussila      Markku Larikka                

 

 Tervetuloa seuran jäseneksi! 

 
 

Onnittelut merkkipäivää viettäville! 
 

Seuraavat seuramme jäsenet täyttävät pyöreitä vuosia tänä vuonna: 
 

Esa Forsman 11.06. Uusikaupunki   50 v 

Jouko Grönholm    20.01. Mynämäki        50 v 

Erkki Svedström 30.08. Mynämäki        50 v 

Tuija Kivinen    22.06. Uusikaupunki  70 v 
 

 
                         
 

                                                           Kevätkokous 

 
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään 15.4.2012 klo 19.00 alkaen kerho- 

tilassa Männäistentie 1 B, Uusikaupunki. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  

Kotisivuiltamme löytyy linkki sääntöihin, josta selviää käsiteltävät asiat. 
 

Tämä toimii sääntöjen mukaisena kokouskutsuna. Erillistä lehti-ilmoitusta kokouk-

sesta ei julkaista, joten merkitkää päivämäärä kalenteriinne.  
 

Kokouksen jälkeen kahvit ja mahdollisuus ostaa kerhokaupan tuotteita.  
 

Tervetuloa! 

      Hallitus              
 

 

Seuran tammikuussa järjestämään CEVNI-kurssiin ja –tutkintoon osallistui kuusi 

henkilöä. Tutkinnon suorittivat:  
 

Sanna Järvinen, Erkki Laasonen, Tuija Laasonen, Tapani Mäkinen, Jorma 

Reiman ja Kimmo Sjöblom.  
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                  TESTAA TIETOSI  
 

 

1.Mitkä ovat karimerkin heijastinnauhojen värit ylhäältä 

lukien?  

 

a) sininen ja valkoinen  

b) valkoinen ja sininen 

c) sininen ja punainen 

d) punainen ja sininen 

 

2. Merikarttasarjan karttalehdessä on oheinen 

kompassiruusu. Mikä on kyseisen karttalehden 

alueella eranto vuonna 2013? 
 

a) 6,0º itään 

b) 7,3º itään 

c) 6,0º länteen 

d) 4,7º länteen 

 

  

3. Veneilijän tulisi tuntea pysähtymismerkit, 

joilla viranomainen kehottaa häntä pysähty-

mään. Mitkä seuraavista ovat pysähtymismerkkejä? 

 

a) Morsemerkki   •   b) Pysähtymismerkkilevy 

c) Kansainvälinen viestilippu ”L”  d) Kansainvälinen viestilippu ”NC” 

 

4. Vene ohjaa kompassisuuntaa 250º. Eksymä kyseisellä suunnalla on - 3º ja 

eranto kyseisellä alueella on 5º itään. Mihin suuntaan veden suhteen vene kul-

kee, jos pohjoistuulen aiheuttama sorto on 6º? 

 

a) 246º        b) 247º  c) 248º  d) 258º 

 

5. Miltä etäisyydeltä saat Isokarin majakan valon näkyviin merellä hyvän näky-

vyyden vallitessa kun tähystät sitä veneestäsi silmänkorkeuden ollessa 2,5 m ja 

majakan valon korkeus merenpinnasta on 49,4 m? 
 

a) 14,4 mpk:n b) 15,0 mpk:n c) 17,9 mpk:n d) 19,2 mpk:n 

 
Oikeat vastaukset tässä Kariviestissä sivulla 44.  
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Seuran ensimmäinen 

kommodori Pekka Viti-

kainen 
 

Seuran tapahtumia 25 vuoden ajalta 
 

1988 Isokarin Kiertäjät perustetaan 

 

Nousukausi oli 1980-luvun lopulla menossa ja uusia veneitä han-

kittiin runsaasti niin Uudessakaupungissa kuin rannikon ympäris-

tökunnissa. Veneilyn lisääntyessä tarve myös veneilykoulutukseen 

lisääntyi. Kansalais- ja työväenopistot järjestivät laivurikoulutus-

ta. Koulutettavat halusivat liittyä navigaatioseuraan saadakseen 

tutkinnon suorittamisesta diplomin sekä laivuriviirin käyttöoikeu-

den. Jotta uusien laivureiden ei tarvitsisi liittyä joko Rauman tai 

Turun navigaatioseuraan päätti laivurikurssien opettaja ja ryhmä 

paikallisia laivureita/laivurikurssilaisia perustaa Uuteenkaupun-

kiin oman navigaatioseuran. Seuran perustava kokous pidettiin 

hotelli Aquariuksessa 29.3.1988. Paikalle oli kokoontunut 13 uu-

sikaupunkilaista. Kokouksessa seuran 

ensimmäiseksi kommodoriksi valittiin 

laivurikurssien opettajana toiminut 

Pekka Vitikainen, vara-kommodoriksi Tuomo Alhanen ja sih-

teerin tehtäviin Kari Vainio, joka sai hoitaakseen seuran perus-

tamiseen liittyvän paperisodan. Todettakoon, että perustavassa 

kokouksessa mukana olleista neljä ei ole myöhemmin liittynyt 

seuran jäseneksi. 

 

Seuran perustamissopimus allekirjoitettiin 8. päivänä huhtikuu-

ta. Siinä oli seuran nimeksi kirjattuna Isokarin Kiertäjät ja alus-

tavat säännöt toimintaa varten. Nimen rekisteröiminen ei kui-

tenkaan ollut aivan läpihuutojuttu, sillä oli jo olemassa yhdis-

tys nimeltään Karinkiertäjät. Pienen taistelun kautta kuitenkin Isokarin Kiertäjät tuli nimenä 

hyväksytyksi. Varsinaisten sääntöjen sorvaaminen aloitettiin, jotta seura saataisiin merki-

tyksi yhdistysrekisteriin. Ensimmäinen hakemus oikeusministeriön yhdistysrekisteritoimis-

toon lähetettiin joulukuun alussa, mutta hakemus tuli muutaman kuukauden kuluttua takai-

sin ja sääntöjä jouduttiin muuttamaan joiltain osin. Mainittakoon, että yhdistyksen sääntöjä 

laadittaessa mallina käytettiin Suomen Navigaatioliiton laatimia mallisääntöjä, joiden perus-

teella suurimman osan suomalaisten navigaatioseurojen säännöt ovat laadittu. Seura piti en-

simmäisenä vuonna jäsenistölle tarkoitetun syyskokouksen ja seuraavina vuosina pidettiin 

sääntöjen mukaan kevät ja syyskokous.  

Ensimmäisen vuoden toiminta keskittyi laivurikurssien järjestämiseen yhteistyössä kansa-

laisopistojen (Uusikaupunki, Lokalahti ja Laitila) kanssa. Keväällä järjestettiin tutkintotilai-



10 

Kariviesti 

suus rannikkolaivurikokelaille. Marraskuussa avomerikurssilaiset kävivät tutustumassa Tu-

run planetaarioon. Jäsenmäärä ensimmäisen vuoden lopussa oli 29. 

 

1989 seura hyväksytään yhdistysrekisteriin 

 

Toisena toimintavuotena jatkui seuran perusvalmiuksien luominen ja kehittäminen. Yleinen 

kokous kutsuttiin koolle 6.7. päättämään muutettujen sääntöjen hyväksymisestä. Uuden ha-

kemuksen jälkeen seura tuli 4.12. hyväksyttyä yhdistysrekisteriin. 

 

Jäsenistölle tarkoitettua toimintaa olivat kuukausikokoukset, joissa käsiteltiin erilaisia seu-

ran toimintaperiaatteisiin sopivia teemoja. Yhtenä kuukausikokouksen aiheena oli tuoreen 

avomerilaivurin, Kari Vainion kertomus purjehduksesta Atlantin yli. Hän oli mukana Jukka 

Lehtisen purjeveneessä, kun se purjehdittiin Karibian saarille. Seura aloitti keväällä venei-

den katsastustoiminnan.  

 

Ensimmäinen kesäretki Isokariin järjestettiin viikkoa ennen Juhannusta. Tämä perinteeksi 

muodostunut "Isokarin kierto" on myöhemminkin pysynyt jäsenistön suosituimpana vuotui-

sena tapahtumana. Samana vuonna aloitettiin syysretkien ja pikkujoulun järjestäminen. Tai-

paleenjärvelle suuntautuneen syysretken ohjelma oli koulutuspainotteinen. Niin syysretken 

kuin pikkujoulun suosio on myöhemmin vaihdellut. Pikkujoulua alettiin nimittää myöhem-

min "Rekiretkeksi" - vaikka joka vuosi ei rekikelejä ole ollutkaan. Toimialue laajeni Taivas-

saloon ja Pyhärantaan kun näillä paikkakunnilla järjestettiin laivurikurssit. Pyhärannassa 

järjestettiin lisäksi sammutusharjoitus. 

 

1990 jäsenmäärä kipuaa jo sataan 

 

Vuosikymmenen vaihtuessa kolmas toimintavuosi sujui aikaisempaan malliin. Toiminta 

laivurikurssin muodossa käynnistyi Pyhämaassa. Seuran ensimmäisen 30 pisteen tutkinto-

suorituksen teki kevään rannikkolaivuritutkinnossa Asko Kinnala. Jäsenmäärä oli vuoden 

aikana yli kaksinkertaistunut, vuoden lopussa oli tasan 100 jäsentä. 

 

1991 valmistuu oma logo ja osallistutaan Course Kemi purjehdukseen 

 

Neljännen toimintavuoden aikana valmistui seuran 

oma logo Pentti Markuksen myötävaikutuksella. Lo-

gossa on kuvattuna majakka ja seuran nimien lyhen-

nyksestä tulevat kirjaimet IK. Kyseiset kirjaimet ku-

vaavat myös, vielä tuolloin käytössä olleen, Isokarin 

radiomajakan morsemerkein antamaa tunnusta. Seura 

on vuodesta 1991 lähtien välittänyt jäsenistölle omalla 
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logolla varustettuja tyylikkäitä asusteita. 

 

Keväällä järjestettiin ensimmäinen käytännön harjoitus yö- ja tutkanavigoinnissa. Muitakin 

ajatuksia ja ideoita erilaisista uusista toimintamuodoista oli. Eräs tällainen käytännössä to-

teutettu idea oli osallistuminen Course Kemi avomeri-

purjehdukseen. Purjehdus oli tarkoitus suorittaa Maa-

rianhaminasta etappisatamien Rauman, Vaasan ja Raa-

hen kautta Kemiin.  

Isokarin kiertäjiä oli mukana kahdella venekunnalla. 

M/y Monitori, kipparinaan Oili Heikkilä, purjehti vain 

ensimmäisen, Raumalle päättyneen etapin. Sieltä palattiin koulutuspurjehduksena Isokarin 

kautta Uuteenkaupunkiin. Toinen vene s/y Neiti Järvelä, (Ilkka ja Merja Konttinen) purjehti 

kovassa myrskysäässä Vaasaan asti. Etapit olivat tuona vuonna pitkiä ja siitä syystä pienille 

miehistöille raskaita.  

 

Vuoden lopussa jäsenmäärä oli jo 141. Uusia jäseniä tuli 42, mutta jäsenmaksun jätti mak-

samatta 33 henkilöä. Seuran sääntöjen mukaan jäsen voidaan erottaa, ellei hän ole suoritta-

nut jäsenmaksua seuraavan vuoden kevätkokoukseen mennessä. Tämä "sääntökömmähdys" 

mahdollisti sen, että seura ei saanut jäsenmaksua kaikilta niiltä henkilöiltä, joista maksettiin 

maksu liittoon. Seuraavan vuoden osalta päätettiinkin kirjata Suomen Navigaatioliittoon 

ilmoitettaviksi jäseniksi vain ne, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuoden loppuun 

mennessä. 

 

1992 koulutusvene- ja saunamökkihanke karille, ansiomerkki Karille 

 

Alkuvuosina seuran hallitus 

työskenteli varsin aktiivisesti. 

Kokouksia oli runsaasti, sa-

moin valmisteltavia asioita. 

Siksipä hallituksen avuksi 

perustettiin koulutus-, huvi- 

ja tiedotustoimikunta. Näiden 

tarkoituksena oli, paitsi jakaa 

asioita pienempien ryhmien 

vastuulle, myös saada uusia, 

hallituksen ulkopuolisia voi-

mia mukaan aktiiviseen seu-

ratyöhön. 

 

 
Kari Vainio tutustumassa koulutusvene-ehdokkaaseen 
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Kevättalvella kokoonnuttiin yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen päättämään koulutusve-

neen hankinnasta. Hankkeella oli kannattajansa ja vastustajansa. Päätettiin kuitenkin tehdä 

tarjous Merivoimilla myytävänä olleesta aluksesta. Koska tehty tarjous ei tuottanut tulosta, 

jätettiin asia hautumaan ja päätettiin perustaa venetoimikunta ja -rahasto mahdollista  tule-

vaa koulutusveneen  hankintaa varten. 

 

Vireillä oli toinenkin hankintaprojekti. Uudenkaupungin kaupunki tarjosi yhdistysten vuok-

rattavaksi saunamökkiä Vaakuan Maahaarosta viiden vuoden vuokra-ajalla. Mökkiä käytiin 

katsomassa ja siitä tehtiin tarjous. Rauman moottorivenekerho teki kuitenkin paremman tar-

jouksen ja niin jäätiin nuolemaan näppejä. 

 

Neuvostoliiton hajoamisen myötä Suomenlahden eteläpuolella tuli tarve aloittaa merenkul-

kukoulutus. Uudessakaupungissa aloitettiin erilaisia Viro-projekteja, joilla oli tarkoitus tu-

kea uudelleen itsenäistynyttä Eestiä. Kehitys- ja avustusprojektit suuntautuivat suurelta osin 

Muhun alueelle. Aikomuksena oli aloittaa sikäläisille kalastajille ja pienveneilijöille suun-

nattu merenkulkualan koulutus seuran ja kansalaisopiston yhteistyönä. Opettajana olisi toi-

minut Pekka Vitikainen, jonka opetusmatkaa varten kerättiin jäsenistöltä vapaaehtoinen 

avustus. Tämä kansainvälistymisprojekti kuitenkin peruuntui yhteensattumien takia ja rahat 

palautettiin jäsenille. 

 

Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin köysikurssi, jolla opettajina toimivat seu-

ran jäsenet. Kurssi oli onnistunut ja sinne saatiin runsaasti osallistujia. Kurssilaiset opetteli-

vat solmuja ja pleissausta sekä valmistivat itselleen heittoliinan ja käsiluotaimen. 

 

Kari Vainion työpanos seuran hyväksi oli alkuvuosina ollut niin merkittävä, että hallitus 

päätti anoa Karille Suomen Navigaatioliiton pronssista ansiomerkkiä. Merkki myönnettiin ja 

seuran historian ensimmäinen ansiomerkki luovutettiin Karille 29.3. -seuran neljäntenä vuo-

sipäivänä. 

 

Asko Kinnalan erinomaiset laivurikurssisuoritukset jatkuivat. Tällä kertaa hän, samoin kuin 

Aarre Salmi, suoritti tähtitieteellisen merenkulkuopin tutkinnon täysillä pisteillä. Ensio 

Salmelasta puolestaan tuli 30 pisteen rannikkolaivuri. 

 

1993 vuokrataan oma kerhotila 

 

Vuosi 1993 piti sisällään useita merkittäviä tapahtumia. Yhdistyksen sääntöjä haluttiin 

ajanmukaistaa ja siksi kevätkokouksen lisäksi pidettiin sääntömuutoksen hyväksymiseksi 

yhdistyksen ylimääräinen kokous. Pitkään valmistelun alla ollut seuran viiri valmistui ja 

Haanperänkarille suuntautuneen syysretken yhteydessä ensimmäinen viiri nostettiin s/y An-

nin saalingin alle liehumaan.  
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Kariviesti 

 

Loppuvuodesta valmistui myös seuran oma pöytästandaari. Kun seura luovuttaa jollekin 

yhteisölle tai henkilölle standaarinsa, on se arvokkain seuran omista huomionosoituksista. 

Standaarit ovat numeroituja ja niiden luovuttamisesta pidetään tietenkin omaa kirjanpitoa. 

 

Course Kemi etappipurjehdukseen osallistui kaksi venekuntaa, joista toisen kipparina oli 

seuran jäsen ja toisessa kipparin lisäksi gasti oli IK:n jäsen. Tällä kertaa molemmat veneet 

pääsivät perille Kemiin. S/y Anni, kipparina Aarre Salmi sijoittui kokonaiskilpailussa 

8:nneksi ja Hannu Asumalahden kipparoima s/y Suvihuvi oli 14 kaikkiaan 34 veneen jou-

kosta. S/y Annin miehistö joutui tositilanteessa käyttämään laivurikursseilla hankittuja pe-

rustietoja, kun toisella etapilla Raumalta Kaskisiin decca-navigaattori sanoi työsopimuksen-

sa irti. Tarkka merkinnänpito Luvian ja Merikarvian edustan verkkoja väistellessä oli haas-

tavaa, mutta onneksi Kaskisissa saatiin elektroniikkakin taas toimimaan navigaattorin avuk-

si. 

 

Seuran toimintaa alkuvuosina hankaloitti se, että omaa kiinteää kokoontumis- ja tavaroiden 

säilytyspaikkaa ei ollut. Hallitus teki päätöksen kerhotilaksi mahdollisesti soveltuvien huo-

netilojen kartoittamisesta. Tuohon aikaan, syvän laman kourissa olevasta kaupungista olisi 

luullut helposti löytyvän runsaasti sopivia vapaita tiloja. Vuokraaminen ei kuitenkaan ollut 

niin helppoa, mutta lopulta löytyi tarkoitukseen sopiva huonetila. Vuokrasopimus tehtiin 

Männäistentie 1:ssä olevasta omalla sisäänkäynnillä varustetusta kerhohuoneesta, joka keit-

tokomeroineen ja kaksine vessoineen soveltuu erinomaisesti tarkoitukseen. Pöytiä, tuoleja ja 

kaapistoja saatiin lahjoituksena. Kerhotilan juhlalliset avajaiset pidettiin 27.11. pikkujoulun 

merkeissä. Tuossa tilaisuudessa Ilkka Konttinen luovutti seuralle tekemänsä puheenjohtajan 

nuijan, jotta kokousten päätöksenteko sujuisi jämäkästi. Kerhotila on edelleen vuonna 2013 

seuran käytössä. 

 

Seuran sisäinen tiedottaminen oli tapah-

tunut pääasiassa jäsenkirjeiden välityksel-

lä. Jäsenkirje 1/93 oli viimeinen A4-

kokoinen moniste. Seuraavaksi ilmestyi 

Jäsentiedote 2/93, joka oli A5-kokoon 

taitettu moniste. Tämän jälkeen on ilmes-

tynyt A5-kokoon taitettu jäsenlehti, jonka 

nimeksi nimikilpailun jälkeen valittiin 

Kariviesti. Voittaneen nimiehdotuksen 

teki Ritva Kanerva. Jäsenlehti on ilmes-

tynyt neljä kertaa vuodessa monistettuna 

versiona. 
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Kariviesti 

Laivuritutkintojen arvostelujen jälkeen seura oli taas kolmea laivuriviiriä köyhempi, sillä 

perinteen mukaa seura lahjoittaa viirin kaikille tutkinnon täysillä pisteillä läpäisseille. Saa-

ristolaivurin viirin sai Virpi Vira ja rannikkolaivurin viirin saivat Kauko Hietanen sekä Tii-

na Moisio, jolle oli jo aikaisemmin luovutettu saaristolaivurin viirin. 

 

 

1994 yhdistyksen uudistetut säännöt käyttöön 

 

Vuonna 1994 yhdistyksen uusittujen 

sääntöjen mukaisesti pidettiin kaksi 

yleistä kokousta. Hallituksen toimi-

kausi vaihtui nyt kalenterivuosittain 

eli samalla tavalla kuin tili- ja vas-

tuuvapaus oli vaihtunut seuran perus-

tamisesta alkaen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuran standaari nro 2 luovutettiin Pietarinkarilla 110 vuotta täyttäneelle 

Uudenkaupungin Purjehdusseuralle. Standaari oli ensimmäinen seuran luo-

vuttama kappale. 

 

Jäsenistöä yritettiin aktivoida mm. järjestämällä valokuvakilpailu. Kilpai-

lun voitti Anneli Rahkosen kuva ”Auringonlasku Sexmiilarilla”, joka on 

tämän lehden kansikuvassa. 

 

Varojen hankintaa suoritettiin pienen iskuryhmän toimesta jakamalla puhe-

linluetteloita ja ohjelmalehtisiä Uudenkaupungin keskustan alueella.  

 

Jäsenistölle suunnattua toimintaa pyrittiin lisäämään ja hyödyntämään sa-

malla uutta kerhotilaa, järjestämällä toistakymmentä kerhoiltaa. Yhtenä 

kerhoiltojen aiheista mainittakoon SAR-laivueen perustaminen Uudenkau-

pungin alueelle. Meri-VHF:n kuunteluun perustuva, SAR-laivueen perusajatus on pyydettä-

essä avustaa viranomaisia merialueella tapahtuvassa etsintä- ja joskus myös pelastustehtä-

Seuran jäsen, Toivo Mäkinen lah-

joitti kerhotilaan vanhaa purjelai-

vaa esittävän maalauksensa. Ritva 

Kolholle puolestaan lahjoitettiin 

rannikkolaivuriviiri täysillä pisteillä 

suoritetun laivuritutkinnon johdos-

ta. 
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Kariviesti 

Aarre Salmi luovuttaa Pekka Vitikaiselle seuran standaarin ja 

Suomen Navigaatioliiton pronssisen ansiomerkin 2.5.1996 

 

vissä. SAR-laivuetoiminta on kuitenkin tällä alueella elänyt hiljaiseloa näihin päiviin asti. 

Syynä voi olla se, ettei avustuspyyntöjä viranomaisilta ole juurikaan tullut. Kun viranomais-

ten resurssit ovat viime aikoina vähentyneet, voi tähän toimintaan jatkossa olla enemmän 

tarvetta. 

 

1995 huomionosoituksia ja menestystä merikarttanavigointikilpailussa 

 

Kun seuran seitsemäs toimintavuosi oli menossa, haluttiin taas huomioida aktiivisesti seura-

työtä tehneitä jäseniä. Merja Konttiselle luovutettiin seuran anoma ja Suomen Navigaatiolii-

ton myöntämä pronssinen ansiomerkki. Aarre Salmi sai 50-vuotispäivänään seuran standaa-

rin nro 3. Seuran kommodorina perustamisesta asti aktiivisesti toiminut Pekka Vitikainen 

täytti joulukuun lopul-

la pyöreät 50 vuotta. 

Merkkipäivä päätettiin 

huomioida luovutta-

malla seuran standaari 

nro 4 sekä Suomen 

Navigaatioliiton 

myöntämä pronssinen 

ansiomerkki. Huo-

mionosoitusten vas-

taanottoon kiireiseltä 

mieheltä löytyi tosin 

sopiva hetki vasta seu-

raavan vuoden kevääl-

lä. 

 
 

 

Seuran jäseniä on osallistunut merikarttanavigointikilpailuun vuoden 1991-1992 SM-

karsintakilpailusta alkaen. Tämän eri veneilyliittojen yhdessä järjestämän, teoreettisia tietoja 

ja karttatyöskentelyä testaavan karsintakilpailun tehtävät voi ratkoa kotona talvi-iltojen puh-

teeksi. Jäsenemme ovat pärjänneet yleensä hyvin noin 200 osallistujan joukossa, sijoitusten 

pyöriessä viidenkymmenen paremmalla puolella. Seuran sisäinen paremmuus on myös 

vaihdellut vuodesta toiseen. Aarre Salmi sijoittui vuoden 1994 - 1995 karsintakilpailussa 

viidenneksi ja pääsi niiden 20 parhaan joukkoon, jotka kutsuttiin varsinaiseen SM-

kilpailuun. Kuusankoskella pidetyssä loppukilpailussa Aarre sijoittui viidenneksi. 

 

Hanna Kaila-Heino puolestaan pärjäsi hienosti laivuritutkinnossa ja täydet pisteet takasivat 

sen, että Isokarin kierrosta palatessa veneessä liehui seuran lahjoittama saaristolaivurin viiri. 

 



16 

Kariviesti 

Aarre Salmi 
 

Kommodori luovutti Matti Kiviselle (vas.) kipparilakin me-

rikarttanavigoinnin SM-karsintakilpailun erinomaisesta 

saavutuksesta  
 

1996 kommodori vaihtuu 

 

Vuosi 1996 aloitettiin uuden kommodorin, Aarre Salmen johdolla. 

Toiminnassa pyrittiin panostamaan siihen, että jäsenistölle olisi tar-

jolla runsaasti aktiviteettejä. Perinteisten retkien lisäksi järjestettiin 

kaksitoista kerhoiltaa, joissa yhteistyötä muiden paikallisten venei-

lyseurojen kanssa pyrittiin kehittämään esimerkiksi pitämällä yh-

teinen kerhoilta aiheesta "Meriteiden säännöt". Tarkoituksena oli 

saada kaikkien kolmen paikallisen veneilyseuran jäsenet kiinnos-

tumaan kesäisistä merenkulkukilpailuista, joissa paikallisten har-

rastajien taso on erittäin hyvä, mutta kapea. Merikarttanavigointi-

kilpailun SM-karsinta-kilpailussa menestys oli taas erinomainen. Matti Kivinen oli karsinta-

kilpailun kuudes. Sijoitus olisi oikeuttanut loppukilpailuun, mutta hän ei kuitenkaan osallis-

tunut siihen. 

 

Seuran toimintaa käsittele-

viä lehtileikkeitä alettiin 

järjestelmällisesti kerätä 

Eine Nyholm-Koskelan 

toimesta. Luotiin myös 

seuran asiapapereiden ja 

muiden dokumenttien ar-

kistointijärjestelmä.   Kun 

jäsenistöön kuuluu paljon 

suurten ikäluokkien ihmi-

siä ja onniteltavia riittää 

lähivuosina, päätettiin pai-

naa Anneli Rahkosen 

suunnittelema seuran oma 

onnittelukortti. 

 

1997 toimintaa tarjolla, osallistujista puutetta 

 

Vuoden alussa järjestettiin retki Nauvon Pärnäisiin, mihin on muodostunut Saaristomeren 

merenkulun kannalta tärkeä viranomaisten toimintapiste. Pärnäisissä tutustuttiin merivarti-

oiden, luotsien ja Turku-radion toimintaan. Samalla luovutettiin kaksi ensimmäistä Isokarin 

majakkaa kuvaavaa taulua. Taulut on tehty kustavilaisen Ilmo Jaramon valokuvan perusteel-

la.                                            
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Kariviesti 

Retkeläiset Nauvon Pärnäisissä 

 

Kevättalvella järjestettiin yhteistyössä UPS:n ja UTMVS:n kanssa merenkulkukoulu, tarkoi-

tuksena antaa perustietoa veneilystä sekä opastusta merenkulkukilpailuihin osallistuville. 

Kerhoiltoja ja lyhytkursseja on ollut tarjolla, mutta osallistujia tilaisuuksiin saisi olla enem-

män. Ilmaiset jatkokoulutustilaisuudet eivät näköjään vedä väkeä, täytyy kai alkaa periä 

kunnon maksu tarjottavista tilaisuuksista. Tämä sama ongelma on toki ollut aikaisemmin-

kin, koska jo vuoden 1989 toimintakertomuksessa mainitaan kuukausikokouksen osallistuji-

en määrän kerta kerralta pienenevän. 

 

Kerhotilaan hankittiin radio/CD-soitin, videot ja TV-vastaanotin. Kerhoilloissa voidaan nyt 

omilla laitteilla katsella jo vuodesta 1991 alkaen erilaisista seuran tapahtumista kuvattuja 

videoita.  

 

Seura sai loppuvuodesta edesmenneen uusikaupunkilaisen merimiehen Toivo Wallen jää-

mistöstä lahjoituksena merimiesarkun työkaluineen ja muine merimiehelle tyypillisine esi-

neineen. Merimiesarkku on kiertänyt maailman meret moneen kertaan ja on nyt ihailtavana 

kerhotilassamme. 
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Kariviesti 

Anneli ja Ritva olivat MereFesteillä esittelemässä seuran 

toimintaa 
 

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä seurassa oli vuoden lopussa 124. Määrä on kolmen en-

simmäisen vuoden kovan prosentuaalisen kasvun jälkeen vakiintunut. Jäseneksi pääse-

miseenhän seuralla on säännöissä kirjattu ankarat kriteerit - pitää olla laivuritutkinnon suo-

rittanut tai oppilaana jollain merenkulkualan kurssilla ja ellei oppilasjäsen ole vuoden kulut-

tua suorittanut hyväksytysti tutkintoa hänet voidaan erottaa. 

 

1998 vietetään 10-vuotisjuhlat 

 

Seuran kymmenvuotispäivää juhlittiin 29.3.. Tilaisuutta juhlisti Suomen Navigaatioliiton 

myöntämien ansiomerkkien luovuttaminen. Kari Vainiolle oli myönnetty hopeinen ansio-

merkki ja pronssisen ansiomerkin saivat Tuomo Alhanen, Ritva Kanerva, Matti Lehtinen, 

Matti Pihlasto, Anneli 

Rahkonen ja Aarre Salmi. 

Juhlapaikkana oli Juhla-

pooki, jonne kokoontui 

runsas joukko seuran jäse-

niä, onnitteljat paikallisista 

veneilyseuroista sekä tie-

dotusvälineiden edustajia. 

Juhlavuoden kunniaksi 

järjestettiin paljon tapah-

tumia jäsenistölle ja tuo-

tiin seuran toimintaa esille 

myös suurelle yleisölle. 

Kursseilla harjoiteltiin 

mm. pimeässänavigointia 

ja solmujentekoa, olimme 

mukana MereFesteillä omalla osastolla ja Meriradio teki 50 minuutin ohjelman seuran toi-

minnasta. 

   

 Seura on hankkinut varat toimintaansa koko historiansa ajan omalla työllään. On oikeastaan 

ollut kunnia-asia, ettei lähetellä avustusanomuksia eri tahoille. Kariviestin 10-vuotis juhla-

numeron myötä päätettiin ensimmäisen kerran kääntyä yritysten puoleen myymällä mainos-

tilaa. Tämä jäsenlehti oli ensimmäinen kirjapainossa painettu ja ensimmäinen, jota jaettiin 

laajemmalle lukijakunnalle. Juhlavuotta pyrittiin muutenkin viemään läpi aikaisempaa kor-

keammalla profiililla. 

Kesäretkillä on yleensä kilpailutehtäviin sisältynyt solmujen teko. Tämä taito on moneen 

kertaan todettu varsin heikoksi. Tästä syystä päätettiin järjestää tammikuussa köysi- ja sol-

mukurssi. Kurssi pidettiin tällä kertaa Mynämäellä, minne saapuikin melko runsaasti innok-
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Kariviesti 

SNL myönsi Kari Vainiolle hopeisen ansiomerkin. 
 

kaita solmunvääntäjiä, myös seuran ulkopuolisia. Merikarttanavigointikilpailun SM-

karsintakilpailussa Aarre Salmi sijoittui 8:nneksi ja loppukilpailussa 10:nneksi. 

 

Seuran jäsenmäärä kymmenvuotispäivänä oli 145. Olimme keskisuuri navigaatioseura vaik-

ka olemme Suomen Navigaatioliiton jäsenseurojen nuoremmasta päästä. 

 

Laivurikoulutus on koko tähänastisen historiamme ajan ollut huippuluokkaa suhteutettaessa 

jäsenmääräämme - kiitos aktiivi-

sen laivurikurssien opettajan. 

Jäsenistä 16 on avomerilaivurei-

ta, 57 rannikkolaivureita, 72 saa-

ristolaivureita. 

Seuran järjestämissä tutkintoti-

laisuuksissa laivuritutkintosuori-

tuksia on ensimmäisen kymme-

nen vuoden aikana vastaanotettu 

464, joista 57 on ollut hylättyjä ja 

kymmenen on suoritettu täysillä 

pisteillä. Aikaisemmin mainittu-

jen lisäksi virheettömään suori-

tukseen on yltänyt Eino Salmela, 

Kauko Hietanen, Virpi Vira, Rit-

va Kolho ja Hanna Kaila-Heino. 

Tutkintotilaisuuksia on järjestetty 

Uudessakaupungissa, Taivassalossa, Mynämäellä, Vehmaalla, Raisiossa ja Mietoisissa yh-

teensä yhteensä 42 kertaa.                

 

Tiedotustoimintaa ja seuran näkyvyyttä parannetaan uuden kymmenvuotiskauden alkaessa 

perustamalla Internettiin isokarin kiertäjien omat kotisivut. 

1999 järjestettiin toimintakilpailu 

Jäsenistön aktivoimiseksi järjestettiin toimintakilpailu, jossa aktiivisimmille jaettiin yhteen-

sä 700 markan ostokortit kerhokaupan tuotteiden ostamiseen. Järjestettiin kerhoiltoja ja tu-

tustuttiin meripelastusalus Outooriin.  

Aarre Salmi petrasi merikarttanavigoinnin SM-loppukilpailusijoitustaan seitsemänneksi. 

Ritva Kanervan täyttäessä 50 vuotta hän juhli merkkipäiväänsä Hepokarin Messissä. Tuol-

loin hänelle luovutettiin seuran standaari nro 6. 
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Kariviesti 

Kesäretkeläisiä viettämässä kahvihetkeä Santtion leirintäalueen saunarakennuksessa. 
 

2000 kesäretki järjestettiin mantereella  

Toiminta laajeni Etelä-Satakuntaan, kun Aarre Salmi piti rannikkomerenkulkuopin kurssin 

Eurassa. Myös laivuritutkinto järjestettiin Eurassa. Jukka Linnakaari sai vastaanottaa seuran 

viirin muistoksi siitä, että hän oli 500. tutkinnonsuorittaja seuran järjestämissä laivuritutkin-

noissa. Merenkulkulaitoksen Suukarin väylänhoitotukikohtaan tehtiin tutustumiskäynti. 

 

Kesäretki jouduttiin ensimmäisen kerran siirtämään mantereelle, koska tuuli oli liian voi-

makas Isokariin menoa ajatellen. Tuuli puhalteli yli 10 m/s. 

 

 

2001 ensimmäinen SM seuralle 

Kerhoiltojen lisäksi järjestettiin veneilijän köysi- ja solmukurssi sekä veneilijöille tarkoitettu 

hätäensiapukurssi.  

Aarre Salmi toi seuran ensimmäisen Suomenmestaruuden merikarttanavigoinnissa.  

Yrjö Liewendahl kävi katsastajan peruskurssin, joten seuraan saatiin ensimmäinen veneily-

liittojen yhteisesti hyväksymä katsastusmies.  

Varakommodori Keijo Rantakivi kävi luovuttamassa IK:n standaarin nro 7 Uudenkaupun-

gin Työväen Moottoriveneseuralle UTMVS:n viettäessä 40-vuotisjuhliaan. 
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Kariviesti 

Anneli Salmi lipunnaulausvuorossa 
 

2002 oma pursiseuralippu  

Koulutusta järjestettiin GPS:n ja CD-merikartan käytössä sekä solmujen teossa. 

 

IK halusi saada käyttöön oman pursiseuralipun, jotta seuran katsastetut veneet voitaisiin 

tunnistaa perälipun perusteella. Lipun erikoismerkin suunnittelu suoritettiin seuran sisäisenä 

kilpailuna. Voittaneen lipun erikoismerkin on suunnitellut Aarre Salmi. Erikoismerkistä piti  

saada ensin Suomen Veneilyliiton lippukomitean lausunto. Sieltä meitä kehotettiin vaihta-

maan nykyinen karimerkki vanhaan karimerkkiin (ristiviittaan). Koska sieltä ei saatu perus-

telua muutosehdotukselle, päätimme pitäytyä omassa ehdotuksessamme. Kun lopulta saim-

me SVL:n lausunnon, lähetimme erikoismerkin Kansallisar-

kiston heraldisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Kun sieltä tuli 

hyväksyntä, lähetettiin vihdoin pyyntö Merenkulkulaitokselle 

vahvistaa lippumerkki ja tällä lippumerkillä varustetulle ve-

neily-yhdistyksen lipulle käyttöoikeus. Erikoismerkin heral-

dinen selitys on seuraava: 

Sininen ruoriratas, tyviössä sininen aaltonauha, josta nousee 
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Kariviesti 

Pursiseuralippumme siunasi käyttöön kirkkoherre Esko Halivaara Uudenkaupungin 

vanhassa kirkossa. 

ruorirattaan lävistävä musta, huippumerkillä varustettu kariviitta. Ruorirattaan keskellä pääl-

likkeenä on Uudenkaupungin vaakunan kaksi pystyssä, selät vastakkain olevaa sinistä hau-

kea mustine ääriviivoineen.  

Merenkulkulaitos hyväksyi käyttöoikeuden seuran pursiseuralipulle, jonka käyttöönottojuh-

lallisuudet olivat 16.6. Juhla Pookissa ja Uudenkaupungin vanhassa kirkossa. Juhla Pookis-

sa suoritettiin lipun juhlallinen naulaus ja Uudenkaupungin vanhassa kirkossa kirkkoherra 

Esko Halivaara siunasi lipun käyttöön. 

 

Aarre Salmi voitti toisen peräkkäisen Suomenmestaruuden merikarttanavigoinnissa.  

IK järjesti Pääsiäisenä bussimatka Pietariin, jossa tutustuttiin merenkulkuun liittyviin nähtä-

vyyksiin. Matkalla oli mukana muitakin kuin seuran jäseniä.  

Standaari nro 8 luovutettiin seuran pitkäaikaiselle sihteerille Anneli Salmelle ja standaari 

nro 9 varakommodori Keijo Rantakivelle, joka sävelsi seuralle oman sävelmän "Isokarin 

valssi". 

2003 juotiin seuran 15-vuotiskahvit 

Rannikkolaivurikurssi järjestettiin kerhotilassa seuran omana kurssina. UPS:n ja UTMVS:n 

kanssa yhteistyössä järjestettiin kurssi, jossa käytiin läpi perinteisiä navigointimenetelmiä 
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Anssi Suinila 
 

sekä GPS:n ja CD-merikartan käyttöä. Aarre Salmi voitti merikarttanavigoinnin SM-

karsintakilpailun. 

 Kevätkokous pidettiin yhdistyksen 15-vuotispäivänä. Kokouksen jälkeen kommodori luo-

vutti seuran käyttöön kaksi kirjaa, joihin hän on sitonut kaikki seuran jäsenistölleen lähet-

tämät jäsentiedotteet ja seuralehdet. Tilaisuutta juhlisti myös Suomen Navigaatioliiton 

myöntämien ansiomerkkien luovutus. Hopeinen ansiomerkki oli myönnetty Merja Kontti-

selle, Aarre Salmelle, Anneli Salmelle ja Pekka Vitikaiselle sekä pronssinen ansiomerkki 

Ilkka Haapiolle, Seppo Haikoselle, Tarja Huoviselle, Yrjö Liewendahlille, Eine Nyholm-

Koskelalle ja Keijo Rantakivelle.  

2004 kommodori vaihtuu  

Seuran järjestyksessään kolmas kommodori Anssi Suinila otti 

luotsatakseen seuran toimintaa. 

  

Useana vuotena saavutetut hyvät sijoitukset merikarttanavigoin-

nin SM-kilpailuissa toivat seuran järjestettäväksi tämänvuotisen 

merikarttanavigoinnin SM-loppukilpailun Uuteenkaupunkiin. 

Seurasta oli loppukilpailuun selviytynyt Aarre Salmi, joka voitti 

karsintakilpailun. Finaalissa hän sijoittui viidenneksi. 

Jorma Reiman suoritti katsastusmiehen peruskurssin ja hän toimi 

seuran uutena venekatsastajana.  

Edellisenä vuonna suosion saavuttanut navigoinnin perusteita ja elektronisia navigointime-

netelmiä käsitellyt tilaisuus järjestettiin yhteistyössä UPS:n ja UTMVS:n kanssa. Samoin 

yhteisvoimin järjestettiin toinen merenkulkukilpailu ”Humalaisten ajo”. 

 Seura myönsi 50-vuotta täyttäneelle Merja Konttiselle yhdistyksen standaarin nro 10. 

2005 varakommodori vaihtuu kesken kauden 

Ikävänä asiana seura sai kuulla, että pitkään sairastellut varakommodori Keijo Rantakivi 

menehtyi 11.2.2005. Kevätkokouksessa uudeksi varakommodoriksi valittiin Jorma Reiman. 

Seura järjesti omana toimintanaan rannikkolaivurikurssin kerhotilassa. 

Aarre Salmi sijoittui toiseksi Mikkelissä järjestetyssä merikarttanavigoinnin SM-

loppukilpailussa. 
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Jorma Reiman 
 

Timo Rantasuo 
 

2006 kommodori vaihtuu jälleen 

Jorma Reiman aloitti seuran neljäntenä kommodorina. Varakom-

modorina aloitti Timo Rantasuo. 

 IK:n omana toimintana pidettiin kerhotilassa kevätkaudella saaris-

tomerenkulkuopin kurssi. Seura osallistui kesäkuussa Uudenkau-

pungin MereFesteille.  

Pienen tauon jälkeen järjestettiin taas kesäretki Isokarin saarelle. 

Mukaan retkelle saatiin uusia jäseniä. Loppuvuodesta heräteltiin 

henkiin kerhoillat. 

2007 laivurikurssit olivat taas suosittuja 

Kansalaisopisto aloitti uudella nimellä, Vakka-Suomen kansalaisopisto, jossa tammikuussa 

alkanut saaristolaivurikurssi jouduttiin suuren osallistujamäärän takia jakamaan kahteen 

ryhmään. Syksyllä vuorossa oli rannikkolaivurikurssi. Vakkaopiston opettajana aloitti Aarre 

Salmi.  

Merikarttanavigoinnin karsintakilpailuun osallistui kolme seuran jäsentä, joista Aarre Salmi 

sijoittui viidenneksi ja pääsi loppukilpailuun. Loppukilpailussa Aarre sijoittui toiseksi.  

 

Seura osallistui 9.6. MereFestien yhteydessä "Suomi vesille" -tapahtumaan. Tapahtumassa 

esiteltiin seuran toimintaa ja mopolla sai kiertää merimerkeillä viitoitetun reitin ”Uudenmöl-

jän” tuntumassa.  

Kesäretki suuntautui tällä kertaa Katanpäähän.  

2008 yhdistys täytti 20 vuotta 

Seuran toimintaa alkoi luotsata Timo Rantasuo viidentenä kommo-

dorina. Kansalaisopistossa järjestettiin saaristolaivurikurssi kevät-

kaudella ja rannikkolaivurikurssi syyskaudella sekä tammikuussa 

Vakka-Suomen alueen ensimmäinen CEVNI-kurssi ja -tutkinto. 

Seuran omana toimintana järjestetty tähtitieteellisen merenkul-

kuopin kurssi päättyi keväällä. Kurssin opettajana toimi Tapani Ca-

selius. Valitettavasti kukaan kurssilaisista ei läpäissyt tutkintoa. 

Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin yhdistyksen 20-vuotisjuhla. 

Juhlan kunniaksi Suomen Navigaatioliitto oli myöntänyt ansio-

merkkejä: Aarre Salmi sai kultaisen, Tarja Huovinen ja Seppo Hai-
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Tässä retkeläiset ovat tutustumassa Heurekan hämärässä 

planetaariossa tähtitaivaan ihmeellisyyksiin. 
 

konen hopeisen, Jorma Reiman sekä IK:n uusi kommodori Timo Rantasuo pronssisen an-

siomerkin.  

 

IK hankki uuden pöytästandaarin. Aikaisemmin hankitut kymmenen standaaria oli jo saa-

neet omistajansa. 

Yhdistys liittyi myös Suomen Veneilyliiton jäsenseuraksi, syynä lähinnä se, että saataisiin 

lisää jäseniä myös laivurikursseja käymättömistä henkilöistä.  

Aarre Salmi sijoittui merikarttanavigoinnin SM-loppukilpailussa toiseksi. Kesäretkeläiset 

kokoontuivat tällä kertaa Kustavin Parattulaan.  

2009 retki Heurekaan 

Tammikuussa seura teki 

retken Vantaalle tiedekes-

kus Heurekaan tutustu-

maan Laivat ja meri -

näyttelyyn.  

Kevätkaudella järjestettiin 

Vakkaopiston kanssa yh-

teistyössä saaristomeren-

kulkuopin kurssi ja syk-

syllä alkoi toinen seuran 

omana toimintana järjes-

tetty tähtitieteellisen me-

renkulkuopin kurssi. Ke-

säretki suuntautui Isoka-

rin saarelle.  

Merikarttanavigoinnin SM-loppukilpailussa Aarre Salmi sijoittui neljänneksi. 

2010 Koulutusta 

Vuoden toimintaa oli kevätpuolella seuran toimintana järjestetty tähtitieteellisen merenkul-

kuopin kurssin toinen lukukausi ja tutkinto, johon osallistui kolme henkilöä. Tällä kerta tut-

kinto meni hienosti, kaksi henkilöä suoriutui täysillä pisteillä. Kevätlukukaudella järjestet-

tiin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa saaristomerenkulkuopin ja syyskaudella rannik-

komerenkulkuopin kurssi. Seura järjesti vastaavat tutkintotilaisuudet, joihin osallistui yh-

teensä 19 henkilöä.  
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Koulutusristeilyllä tutustuttiin myös laivan komentosil-

taan. 
 

Aarre Salmi 
 

2011 Koulutuksessa toiminnan pääpaino 

Seura järjesti kevätkaudella 

saaristomerenkulkuopin kurs-

sin ja CEVNI-kurssin yhteis-

työssä Vakka-opiston kanssa. 

CEVNI-tutkinnon suoritti 11 

henkilöä ja kevään saaristo-

laivuritutkintoon osallistui 13 

henkilöä. Syyskaudella ei jär-

jestetty merenkulkuopin kurs-

sia mutta joulukuun tutkintoon 

osallistui kuitenkin kolme hen-

kilöä. Syksyllä 12.11. järjestet-

tiin koulutusristeily, jonka ai-

kana kuultiin Trygve Österma-

nin esitelmä "Navigoinnin 

elektroniset apuvälineet". Ris-

teilylle osallistui 10 seuran jä-

sentä.  

Kesäretki pidettiin Katanpäässä neljän venekunnan ollessa paikalla. 

2012 Aarre Salmi toisen kerran kommodorina 

Aarre Salmi aloitti toistamiseen seuran kommodorina, koska Timo Rantasuo ilmoitti, ettei 

hänellä ole aikaa jatkaa tehtävässä.  

Toimintaa yritettiin aktivoida järjestämällä kerhoiltoja. Osallistujien 

määrä jäi kuitenkin vähäiseksi. Kevätkaudella järjestettiin Uudessa-

kaupungissa saaristolaivurikurssi yhteistyössä kansalaisopiston 

kanssa ja CEVNI-kurssi seuran omana toimintana. 

 

Aarre Salmi valittiin Suomen Navigaatioliiton liittohallitukseen. 

Jäsenlehti Kariviesti julkaistiin kaksi kertaa.  

Kesäretki pidettiin Kustavin Lootholmassa. Hallituksen uudet jäse-

net olivat aktiivisesti mukana kesäretken suunnittelussa ja toteutta-

misessa. 
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Arja Kainu kokeili käsisoihdun käyttöä har-

joituksen aikana. 

2013 Seura täyttää 25 vuotta 

 

Vuosi aloitettiin koulutuksen merkeissä. 

Yhteistyössä Vakks-Suomen kansalaisopis-

ton kanssa järjestetään kevätkaudella saa-

ristolaivurikurssi. Tammikuussa pidettiin 

omana toimintana CEVNI-kurssi ja -

tutkinto.  

Isokarin kiertäjät järjesti yhteistyössä Uu-

denkaupungin Meripelastajien, Uudenkau-

pungin Purjehdusseuran ja Uudenkaupun-

gin Työväen Moottoriveneseuran kanssa 

2.3. luvanvaraisten hätämerkkien käyttö-

harjoituksen Uudessakaupungissa. Harjoi-

tuspaikalla kävi kuutisenkymmentä henki-

löä, joista kolmisenkymmentä henkilöä 

ampui hätäraketin ja kokeili käsisoihdun 

käyttöä. Muutamat käyttivät myös hä-

täsavuja ja valopistooliakin käytti kolme 

henkilöä. 

 

Vanhentuneita, hävitettäväksi toimitettavia 

hätämerkinantolaitteita vastaanotettiin ve-

neilijöiltä yli 200 kappaletta. 

 

 
 

Vuosijuhlaa vietettiin Hepokarin Messissä. Juhlassa esiintyivät kaphornarit, Shanty Sin-

gers’it. He lauloivat vanhoja, hienoja purjelaivoilla laulettuja työlauluja. Juhlassa luovutet-
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12 henkinen lauluryhmä Shanty Singers lauloi vuosijuhlassa vanhoja purjelaivoilla lau-

lettuja työlauluja. 

tiin Jorma Reimanille Suomen Navigaatioliiton myöntämä hopeinen ansiomerkki. Kommo-

dori kertoi seuran historiasta. Myös vuosien varrella otetuista valokuvista esitettiin valko-

kankaalle diaesitys. Juhla-aterian jälkeen juotiin vielä kakkukahvit ja konjakit. 

 

 

 

 

Isokarin Kiertäjien perustavaan kokoukseen 29.3. 1988 hotelli Aquariuksessa osallistuneet 

henkilöt olivat: 

Alhanen Tuomo, Arola Kari, Hautanen Esa, Kiikku Kalervo, Laine Kari, Laitinen 

Timo, Mattila Pekka, Myöhänen Vilho, Ollila Aki, Pasi Tapani, Vainio Kari, Vitikai-

nen Pekka, Vuorisalo Olli. 
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Kurssi kohti kesää 

 
Maaliskuun toinen päivä lauantaina Suukarin edustalla avattiin rakettien räiskeessä uusi ve-

neilykausi - vaikka vasta jääkannen päällä. Sinä päivänä tulivat muutkin turvallisuusasiat 

elävästi mieleen; esim. oikea pukeutuminen. Vanha sääntö, kannattaa pukea päälle yksi vaa-

tekerta enemmän kuin uskoo tarvitsevansa, tuli taas opittua kantapään kautta. Toivottavasti 

Juhannuksena voi villahousut jättää kotiin! 

  

Purjehdus- ja veneilytoiminta ovat 

monipuolinen harrastus- ja urheilu-

muoto iästä, asuinpaikasta ja suku-

puolesta riippumatta. Se tarjoaa  

ulkoilua koko elinkaaren ajan. 

kuisiällä veneilyharrastuksen 

tavia on yhä enemmän ja käytännön 

veneilytaitoihin perehdyttävillä 

kursseilla on aina kysyntää. Veneily 

on Suomessa jokamiehenoikeus. 

Tämä perustuu vesilakiin. 

jän jokamiehenoikeuksiin liittyy 

myös periaatteellisia velvollisuuk-
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MYYTÄVÄNÄ 

 

BELLA FALCON FANTINO 26 vm 2001 

 
YHTEYDENOTTO: TOMMI KAINU 0400-531470 

 

sia, joita kutsutaan hyviksi merimiestavoiksi. Niihin kuuluvat mm. 

  

> luonnon ja ympäristön kunnioittaminen 

> muiden vesilläliikkujien huomioonottaminen 

> turvallisuudesta huolehtiminen 

> pyyteetön avun antaminen sitä tarvitseville 

> veneilysääntöjen noudattaminen  

  

Vesi saattaa olla vihamielinen elementti, joten turvallisuus täytyy aina ottaa huomioon vesil-

lä liikuttaessa. Vesillä ei koskaan ole liian varovainen. Hyvä veneilijä ei uhmaa luontoa – 

ennakointi, sään muuttumisen huomioon ottaminen on hyvää merimiestaitoa, sitä jonka op-

pii vasta usean veneilykesän myötä. 

Ja näitä kausia nauttiessa sekä uusia odotellessa olen huomannut myös kuinka talvisin kurs-

seilla saatu oppi käytännössä avartaa vapaa-ajan veneilijän kokemuksia eri olosuhteissa.  

 

Hyviä tuulia,     Arja Kainu 

varakommodori 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.esahellberg.fi 
 

esa@hellberg.fi 
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YHDISTYKSEN HALLITUKSET 1988 – 2013 

 
1988 

Pekka Vitikainen, kommodori 

Tuomo Alhanen, varakommodori 

Kari Vainio, sihteeri ja taloudenhoitaja 

Esa Hautanen 

Kari Laine 

Timo Laitinen 

Aki Ollila 

 

1989 

Pekka Vitikainen, kommodori 

Merja Konttinen, varakommodori 

Kari Vainio, sihteeri ja taloudenhoitaja 

Jouko Elo 

Pekka Mattila 

Matti Pihlasto 

 

1990 
Pekka Vitikainen, kommodori 

Merja Konttinen, varakommodori 

Kari Vainio, sihteeri ja taloudenhoitaja 

Marita Manninen 

Matti Pihlasto 

Vuokko Ruohonen 

 

1991 
Pekka Vitikainen, kommodori 

Kari Vainio, varakommodori 

Marita Manninen, sihteeri 

Merja Konttinen, taloudenhoitaja 

Kalevi Kytönen 

Vuokko Ruohonen 

 

1992 
Pekka Vitikainen, kommodori 

Kari Vainio, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Merja Konttinen, taloudenhoitaja 

Kalevi Kytönen 

Marko Rantanen 

 

1993 
Pekka Vitikainen, kommodori 

Kari Vainio, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Merja Konttinen, taloudenhoitaja 

Ritva Kanerva 

Harri Laivo 

 

1994 

Pekka Vitikainen, kommodori 

Ritva Kanerva, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Merja Konttinen, taloudenhoitaja 

Tiina Aaltonen 

Ilkka Haapio 

 

1995 
Pekka Vitikainen, kommodori 

Ilkka Haapio, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Ritva Kanerva, taloudenhoitaja 

Tiina Aaltonen 

Jouko Elo 

Pauli Kolho 

 

1996 
Aarre Salmi, kommodori 

Ilkka Haapio, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Ritva Kanerva, taloudenhoitaja 

Tiina Aaltonen 

Eine Nyholm-Koskela 

 

1997 
Aarre Salmi, kommodori 

Ilkka Haapio, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Ritva Kanerva, taloudenhoitaja 

Harri Laivo 

Eine Nyholm-Koskela 
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1998 
Aarre Salmi, kommodori 

Ilkka Haapio, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Ritva Kanerva, taloudenhoitaja 

Harri Laivo 

Eine Nyholm-Koskela 

Keijo Rantakivi 

 

1999 
Aarre Salmi, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Ritva Kanerva, taloudenhoitaja 

Seppo Haikonen  

Eine Nyholm-Koskela 

 

2000 
Aarre Salmi, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Yrjö Liewendahl 

 

2001 
Aarre Salmi, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori 

Anneli Rahkonen, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Yrjö Liewendahl 

 

2002 
Aarre Salmi, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori 

Anneli Salmi, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Yrjö Liewendahl 

 

2003 
Aarre Salmi, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori 

Anneli Salmi, sihteeri 

 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Jorma Reiman 

 

2004 
Anssi Suinila, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori 

Anneli Salmi, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Jorma Reiman 

 

2005 
Anssi Suinila, kommodori 

Keijo Rantakivi, varakommodori † 

Jorma Reiman, varakommodori 

Anneli Salmi, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

 

2006 
Jorma Reiman, kommodori 

Timo Rantasuo, varakommodori 

Samuli Heino, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Eine Nyholm-Koskela 

 

2007 
Jorma Reiman, kommodori 

Timo Rantasuo, varakommodori 

Hannu Isoheiko, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Tarja Huovinen 

Eine Nyholm-Koskela 

 

2008 

 

Timo Rantasuo, kommodori 

Tarja Huovinen, varakommodori 

Hannu Isoheiko, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Eine Nyholm-Koskela 

Jorma Reiman 
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Vuoden 2013 hallitus: Arja, Aarre, Anneli, Jorma, Seppo, Esa ja Tuula 
 

2009 
Timo Rantasuo, kommodori 

Tarja Huovinen, varakommodori 

Hannu Isoheiko, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Eine Nyholm-Koskela 

Jorma Reiman 

 

2010 
Timo Rantasuo, kommodori 

Tarja Huovinen, varakommodori 

Kai Suominen, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Liisa Kaartinen 

Jorma Reiman 

 

2011 
Timo Rantasuo, kommodori 

Arja Kainu, varakommodori 

Kai Suominen, sihteeri (erosi elokuussa) 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

 

Liisa Kaartinen 

Jorma Reiman 

 

2012 
Aarre Salmi, kommodori 

Arja Kainu, varakommodori 

Anneli Salmi, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Esa Hellberg 

Tuula Kuisma 

Jorma Reiman 

 

2013 
Aarre Salmi, kommodori 

Arja Kainu, varakommodori 

Anneli Salmi, sihteeri 

Seppo Haikonen, taloudenhoitaja 

Esa Hellberg 

Tuula Kuisma 

Jorma Reiman 
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Yhdistyksen tilintarkastajat ja varatilintarkastajat 1989 – 

2010 sekä toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat 

2011 – 2013 
 

1989 

Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Merja Holvitie, varatilintarkastaja 

Marita Manninen, varatilintarkastaja 

 

1990 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Pekka Mattila, varatilintarkastaja 

Antero Meriö, varatilintarkastaja 

 

1991 

Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Matti Heinonen, varatilintarkastaja 

Matti Pihlasto, varatilintarkastaja 

 

1992 

Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Matti Heinonen, varatilintarkastaja 

Matti Pihlasto, varatilintarkastaja 

 

1993 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Matti Pihlasto, varatilintarkastaja 

Aarre Salmi, varatilintarkastaja 

 

1994 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Pauli Kolho, varatilintarkastaja 

Aarre Salmi, varatilintarkastaja 

 

1995 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 

 

 

1996 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 

1997 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 

 

1998 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 

1999 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 

 

2000 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 

2001 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 

 

2002 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja  

 

2003 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 

 

2004 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 
2005 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 
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2006 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 

2007 
Tuomo Alhanen, tilintarkastaja 

Matti Lehtinen, varatilintarkastaja 

 

2008 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 

2009 
Matti Lehtinen, tilintarkastaja 

Tuomo Alhanen, varatilintarkastaja 

 

 

 

 

 

2010 
Aarre Salmi, tilintarkastaja 

Anneli Salmi, varatilintarkastaja 

 

2011 
Aarre Salmi, toiminnantarkastaja 

Anneli Salmi, varatoiminnantarkastaja 

 

2012 
Sari Väätäjä, toiminnantarkastaja 

Kelpo Kivioja, varatoiminnantarkastaja 

 

2013 

Sari Väätäjä, toiminnantarkastaja 

Kelpo Kivioja, varatoiminnantarkastaja 
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 Isokarin Kiertäjät ry:n jäsenluettelo 29.3.2013 
 

       

 
Sukunimi Etunimi Pnro Posti Tutkinto E-mail 

 
Aaltonen Ari 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Aaltonen Rauli 23450 LOKALAHTI S 

 

 
Aho Tapani 21120 RAISIO S 

 

 
Ahtiainen Antti 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Ajanko Pekka 23500 UUSIKAUPUNKI A 

 

 
Arola Hanna 23930 PYHÄMAA S on 

 
Eilu Sampo 23961 PYHÄMAA R 

 

 
Elo Arto 23930 PYHÄMAA R on 

 
Erälinna Tiina 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Falck Kati 23200 VINKKILÄ S on 

 
Forsman Esa 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Grönholm Jouko 23100 MYNÄMÄKI S on 

 
Grönros Teemu 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Haapio Ilkka 23500 UUSIKAUPUNKI A 

 

 
Haapio Ritva 23500 UUSIKAUPUNKI S 

 

 
Hagman Marketta 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Haikonen Seppo 21500 PIIKKIÖ R on 

 
Hamara Jukka 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Heikkonen Jorma 23500 UUSIKAUPUNKI S 

 

 
Hellberg Esa 23360 KUSTAVI R on 

 
Hellsten Kari 23140 HIETAMÄKI R 

 

 
Huhtamäki Hannu 23800 LAITILA S on 

 
Hurme Arto 23500 UUSIKAUPUNKI V on 

 
Hämäläinen Juha 21200 RAISIO S 

 

 
Johtela Julia 23930 PYHÄMAA S 

 

 
Jussila Taneli 23450 LOKALAHTI S on 

 
Järvi Pekka 20810 TURKU R 

 

 
Järvinen Sanna 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Kaartinen Liisa 23100 Mynämäki V 

 

 
Kaarto Mika 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Kainu Arja 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Kainu Ismo 23200 VINKKILÄ R 

 

 
Karhu Vesa 21250 Masku V 

 

 
Karhula Esa 23200 VINKKILÄ R 

 

 
Karjalainen Jari 21270 NOUSIAINEN R 

 

 
Karru Heikki 23950 PYHÄRANTA S on 

 
Kaskinen Juha 23200 VINKKILÄ S on 

 
Keskitalo Juha 23200 VINKKILÄ A on 
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Sukunimi Etunimi Pnro Posti Tutkinto E-mail 

 
Kettunen Raimo 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Kivinen Matti 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Kivinen Tuija 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Kivioja Kelpo 23800 LAITILA S on 

 
Konttinen Merja 23500 UUSIKAUPUNKI A on 

 
Kosomaa Janne 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Kuisma Tuula 23360 KUSTAVI R 

 

 
Kujala Pasi 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Kylä-Kaila Jari 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Laaksonen Olli 27320 IHODE R 

 

 
Laaksonen Veijo 23450 LOKALAHTI S 

 

 
Laaksonen  Jarmo 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Laasonen Tuija 23930 PYHÄRANTA A 

 

 
Lahtinen Markku 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Laiho  Ville 23600 KALANTI S on 

 
Laine Marja-Liisa 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Laine Mika 23310 Taivassalo S 

 

 
Lalla Sauli 23500 UUSIKAUPUNKI S 

 

 
Lammi  Markku 23500 UUSIKAUPUNKI S 

 

 
Larikka Markku 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Lindström Timo 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Mendolin Soile 21200 RAISIO S 

 

 
Miesmaa Ritva 23800 LAITILA R 

 

 
Miettinen Tomi 23100 MYNÄMÄKI S on 

 
Multasuo Jukka-Pekka 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Mäntysalo Rauni 23450 LOKALAHTI S 

 

 
Nyman Mervi 23260 RAUTILA R 

 

 
Ojala Reima 27860 KÖYLIÖ S on 

 
Perhe Mertsi 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Perkiö Sami 23600 KALANTI R on 

 
Pietilä Henry 23600 KALANTI S on 

 
Pietilä Mika 23200 VINKKILÄ R 

 

 
Pistemaa Jouko 23800 LAITILA R on 

 
Puonti Tapio 23600 KALANTI S 

 

 
Rakkolainen Tarmo 23500 UUSIKAUPUNKI S 

 

 
Reiman Jorma 23100 MYNÄMÄKI R on 

 
Rokka Jani 21250 Masku V 

 

 
Rokka Sami 21270 Nousiainen V 

 

 
Romppainen Yrjö 23500 UUSIKAUPUNKI S 

 

 
Salmi Aarre 23500 UUSIKAUPUNKI A on 

 
Salmi Anneli 23500 UUSIKAUPUNKI A on 
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Sukunimi Etunimi Pnro Posti Tutkinto E-mail 

 
Salo Joona 31110 MATKU S on 

 
Salohonka Ilkka 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Simola-Terho Tarja 23200 VINKKILÄ R 

 

 
Sourulahti Kari 23800 LAITILA R 

 

 
Suominen Jaakko 23600 KALANTI V on 

 
Suominen Jyrki 21120 RAISIO R 

 

 
Suominen Pirjo 23600 KALANTI S on 

 
Svedström Erkki 23100 MYNÄMÄKI R 

 

 
Tuokila  Kari 23500 UUSIKAUPUNKI S on 

 
Tuomainen Markku 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Tupi Ilkka 29200 HARJAVALTA S on 

 
Uusikartano Mika 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Uusikartano Päivi 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Vainio Kari 23500 UUSIKAUPUNKI A on 

 
Wallin Tarja 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Viholainen Juhani 23500 UUSIKAUPUNKI R on 

 
Viitanen Jarmo 23600 KALANTI S 

 

 
Vira Virpi 23500 UUSIKAUPUNKI R 

 

 
Vuori Pekka 23200 VINKKILÄ M 

 

 
Vuori Tiina 23200 VINKKILÄ R 

 

 
Väätäjä Sari 23800 LAITILA S on 

 
Öman Lauri 23800 LAITILA S 

  

Tutkinto –sarakkeessa S tarkoittaa saaristomerenkulkuopin, R rannikkomerenkulkuopin, A 

tähtitieteellisen merenkulkuopin ja M muuta merenkulkuopin tutkintoa. V tarkoittaa venei-

lyjaoston jäsentä, jolla ei ole navigaatiotutkintoa. 

E-mail – sarakkeessa ”on” tarkoittaa, että henkilön toimiva sähköpostiosoite on yhdistyksen 

tiedossa. Toivottavaa olisi, että mahdollisimman monen sähköpostiosoite olisi tiedossamme. 

Sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa yhdistyksen jäsenrekisterin pitäjälle osoitteella: anne-

li.salmi@uusikaupunki.fi.  

 

 

 

mailto:anneli.salmi@uusikaupunki.fi
mailto:anneli.salmi@uusikaupunki.fi
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Piinapenkki 

 
Piinapenkissä on tällä kertaa seuran sihteeri Anneli Salmi, joka 

vastaa esitettyihin kysymykseein. 

  

1. Kerro pääpiirteet veneilyharrastuksestasi. 

 

Synnyin saaressa, joten vene on ollut minulle kulkuväline. Silloin 

venettä hallitsi isä ja veljet. Sain minä välillä ohjata. Nykyään ve-

neily on kuitenkin enemmän harrastus.  Tapasin mieheni laivuri-

kurssilla ja sain hänen kanssa tutustua purjehtimiseen. 

 

2. Mitkä laivuritutkinnot olet suorittanut ja koska? 

 

Saaristo- ja rannikkolaivuritutkinto vuonna 1991 ja avomeritutkinto 1992. 

 

3. Kerro jokin  hauska veneilyyn liitty-

vä kokemus.  

 

Purjehduskisassa tuli niin tyyntä, että 

mentiin uimaan. Kisa jatkui, kun tuuli 

alkoi viriämään. 

 

4. Mikä on ollut tiukka paikka vesillä? 

 

Olimme Course Kemi purjehduksella 

etapilla Maarianhaminasta Raumalle. 

Illalla nousi myrsky. Sen ajan ohjasin 

venettä, että mieheni sai jotain syötyä. 

Siinä ei voinut muuta kun tuijottaa 

kompassia ja pitää tiukasti pinnasta kiinni. Piti varoa, ettei tee mitään hätiköityjä liikkeitä. 

Sillä etapilla yhdestä H-veneestä lensi kippari mereen. Onneksi Turun partiotytöt tulivat 

perässä ja havaitsivat miehen meressä, pelastaen hänet. 

 

5. Oletko ”mokannut” navigoinnissa? 

 

En ole, kippari on vastuussa mokauksista. Kerran purjehduskisassa seurasimme kaiku-

luotaimen näyttöä yhdessä, kun kippari ei halunnut tehdä turhaa vendaa vaan ohjasi läheltä 

pintakiveä, jonka vieressä kartan mukaan oli riittävästi vettä. Kaikuluotaimen näytössä ve-

den syvyys pieneni uhkaavasti, mutta kippari piti vain suunnan. Kun kivi oli suoraan sivulla 

silloin köli kolahti pohjaan ja kipparikin päätti, että jos kuitenkin tehtäisiin se venda. 

 

6. Mikä asia muissa veneilijöissä ärsyttää sinua? 

 

Liian läheltä kaahaavat. 
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7. Mikä on mielestäsi tärkein turvallisuustekijä veneilyssä? 

 

Valmistautuminen ajoissa ja rauhallisuus. 

 

8. Mikä maistuu parhaiten vesillä ollessasi?  
 

Voileipäkahvit 

 

9. Paras kaveri vesillä? 

 

Mieheni 

 

10. Mielenkiintoisin veneilykohteesi tähän mennessä? 

 

Hiidenmaa 

 

11. Paras veneilyvitsi? 

 

En tiedä onko paras, mutta yksi menee näin: 

Mies kysyy kaveriltaan ”Saanko lainata venettäsi?”  

”Kyllä, mutta vain täksi päiväksi.”  

”Ai, sinulla on menoa sille huomiseksi vai?”  

”Voi sen niinkin sanoa, ajattelin huomenna laskea sen vesille.” 

 

12. Mikä on tärkein navigointiväline? 

 

Kompassi 

 

13. Miten olet osallistunut seuran toimintaan? 

 
Olen ollut seuran sihteeri kahteen otteeseen, yhteensä 15 vuotta. 

Siinä ajassa on ehtinyt tapahtua paljon. Ensimmäisen kerran osallistuin kesäretkelle 1991 ja 

sen jälkeen ei ole tainnut jäädä väliin kuin yksi kerta. Mielenkiintoisia tutustumisretkiä on 

tehty ja sihteerin ominaisuudessa olen saanut olla mukana erilaisissa edustustehtävissä. 
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Isokarin majakka 

Seuran jäsenille myönnetyt Suomen Navigaatioliiton ansio-

merkit 

 

 
Kultainen ansiomerkki 

1. Aarre Salmi  18.3.2008    

 

Hopeinen ansiomerkki 

1. Kari Vainio  29.3.1998 

2. Merja Konttinen  29.3.2003 

3. Aarre Salmi  29.3.2003 

4. Anneli Salmi  29.3.2003 

5. Pekka Vitikainen  29.3.2003 

6. Seppo Haikonen  18.3.2008 

7. Tarja Huovinen  18.3.2008 

8. Jorma Reiman  16.3.2013 

 

Pronssinen ansiomerkki 

1. Kari Vainio  29.3.1992 

2. Merja Konttinen  19.3.1995 

3. Pekka Vitikainen                          28.12.1995 

4. Tuomo Alhanen  29.3.1998 

5. Ritva Kanerva  29.3.1998 

6. Matti Lehtinen  29.3.1998 

7. Matti Pihlasto  29.3.1998 

8. Anneli Rahkonen   29.3.1998 

9. Aarre Salmi  29.3.1998 

10.  Ilkka Haapio  29.3.2003 

11. Seppo Haikonen  29.3.2003 

12. Tarja Huovinen  29.3.2003 

13. Yrjö Liewendahl  29.3.2003 

14. Eine Nyholm-Koskela  29.3.2003 

15. Keijo Rantakivi  29.3.2003 

16. Timo Rantasuo  18.3.2008 

17. Jorma Reiman  18.3.2008 

 

 Testaa tietosi oikeat vastaukset: 1 d), 2 b), 3 b) ja c), 4 a), 5 c) 
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Seuran standaari on myönnetty seuraaville henkilöille tai yh-

distyksille 

 
Nro     luovutuspäivä 

1. Isokarin Kiertäjät ry (omaan käyttöön) 

2. Uudenkaupungin Purjehdusseura ry   13.08.1994 

3. Aarre Salmi    27.09.1995 

4. Pekka Vitikainen    28.12.1995 

5. Suomen Navigaatioliitto ry   14.03.1998 

6. Ritva Kanerva    20.03.1999 

7. Uudenkaupungin Työväen Moottoriveneseura ry 16.06. 2001 

8. Anneli Salmi    17.01. 2002 

9. Keijo Rantakivi    08.04. 2002 

10. Merja Konttinen    20.07.2004 

11. Isokarin Kiertäjät ry (omaan käyttöön, uusi standaari)  18.03.2008 
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Course Kemi 1993 

 
Kerron seuraavassa jo 20 vuotta sitten suoritetusta, silloin Suomen pisimmästä purjehdus-

kilpailusta, joka suuntautui Maarianhaminasta Kemiin viiden etappisataman kautta 5. – 

16.7.1993 välisenä aikana. Anneli lupautui gastiksi ainakin alkupään etapeille. 

 

Valmistauduin matkaan hankkimalla tarvittavat merikartat jo edellisenä syksynä ja hahmot-

telemalla mahdollisia reittivaihtoehtoja. Mittasin ja merkitsin veneilykarttasarjoihin mahdol-

lisesti käytettäväksi tulevia reittipisteitä. Tämä sekä karttakorjausten tekeminen olivat hyvää 

karttaharjoittelua talvikaudella. Tuohon aikaan ei GPS ollut vielä veneilykäytössä monella-

kaan, ehkä ei vielä kenelläkään kilpailijalla, plotterista nyt puhumattakaan. Navigaattorina 

oli tuohon aikaan Decca-järjestelmän laitteet. Veneen varusteluun tuli paneuduttua normaa-

lia paremmin. 

 

Matkaan lähdimme illalla 2.7. heti 

kesäloman alettua. Ensimmäisenä 

päivänä purjehdimme Jurmon itä-

rannalla sijaitsevaan, minulle entuu-

destaan tuttuun luonnonsatamaan. 

Seuraavana aamuna jatkoimme koh-

talaisen kovassa etelätuulessa Kihtiä 

etelään. Ennen Teilille tuloa ehdim-

me harjoitella isopurjeen reivausta ja 

keulapurjeen vaihtoja sekä kokeilla 

eri purjevaihtoehtojen vaikutusta 

nopeuteemme. Teilillä, yöpymis-

paikkaa lähestyessämme annoimme 

autopilotin (ap) hoitaa peräsimenpi-

don. Merikartan mukaan olimme 

magneettisella häiriöalueella. Ap:n 

toiminta perustuu magneettikompas-

siin ja magneettiset häiriöt vaikutta-

vat siihen. Ap muutteli kurssia vaik-

ka ei pitänyt olla mitään syytä., joten kannattaa seurata mitä sähköinen perämies tekee. Löy-

simme sopivan yöpymispaikan Sottungan länsipuolelta, Vändskärin pyöreäksi hioutuneiden 

kalloioden kupeesta. 

 

Kolmantena päivänä tuuli tuntui puhaltavan kaiken aikaa vastaisena purjehtiessamme Lem-

landin eteläpuolitse kohti Maarianhaminan länsisatamaa. Perillä veneemme s/y Anni katsas-

tettiin kilpailuvaatimusten mukaiseksi ja saimme katsastustodistusta vastaan kilpailumateri-

aalin. Illalla oli etappireitille lähtevien venekuntien tutustumistilaisuus. IK:n jäsenistä kil-

pailuun oli lähdössä myös Hannu Asumalahden kipparoima s/y Suvihuvi. 
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Maanantaina 5.7. klo 10.00 ammuttiin I etapin lähtölaukaus kovan, 14 m/s länsituulen pu-

haltaessa. 24 venettä ponnisteli vastatuulessa 7,3 m väylää kohti ensimmäistä kääntömerk-

kiä, Utbådanin loistoa. Merkkiä lähestyessämme tuuli alkoi heiketä. Yritin purjehtia kohti 

etelästä lähestyvän pilvirintaman reunaa, jotta saisimme nopeammin tuulta. Vauhtimme pu-

tosi hetkeksi aivan nollaan. Lähestyvät pilvet synkkenivät ja hetken kuluttua tuulta, vauhtia 

ja ukkospilvestä tulevaa vettä riitti. Ohitimme seuraavan kääntömerkin Gislehamnin loiston 

vauhdikkaasti. Tässä vaiheessa kilpailijat olivat jo hajaantuneet laajalle alueelle. 

 Kolmas käänyömerkki oli Märkketin ma-

jakka Suomen ja Ruotsin rajalla. Se tuli ohi-

tettua länsi- eli Ruotsin puolelta. Nostimme 

spinaakkerin keulaan ennem majakkaa. Ma-

jakan ihailemiseen ei iltahämärissä ollut pal-

jon mahdollisuuksia, koska navigoiminen ja 

spinnulla kovassa allokossa purjehtiminen 

vaativat lähes koko huomion osakseen. Ma-

jakan ympärillä kivet ja matalikot erottuivat 

vaahtopäisinä tyrskyinä. Puolenyön aikoihin 

spinaakkeripuomin alasvetäjän lenkki petti. Tein käydestä tilapäisen viritelmän, mutta se ei 

kovassa kelissä kestänyt kuin kymmenisen meripeninkulmaa. Vaihdoin keulapurjeeksi Ge-

nuan ja taas mentiin. Tuulen kääntyminen aiheutti mahtavaksi kasvavan ristiaallokon. Kun 

Rauman majakka tuli näkyviin ap-navigaattori hälyttää liian alhaisesta akkujännitteestä. En 

ollut huomannut ladata akkuja käyttämällä moottoria ja nyt moottori ei jaksanut enää käyn-

nistyä. Etappisatamaan saavuimme kuitenkin runsaan vuorokauden ja 126 mpk:n purjeh-

duksen jälkeen. Purjeilla vierassataman laituriin, jossa käynnistyskaapeleilla saimme koneen 

käyntiin. Illalla palkintojenjaossa totesimme sijoittuneemme kisan pienimmällä veneellä ja 

miehistöllä viidenneksi, mikä oli selvästi odotuksiamme parempi tulos. Dramatiikkaakin 

etapilla oli, kun yhden veneen kippari putosi myrskyävään mereen. Kanssakilpailijoiden 

vene havaitsi sattumalta miehen meressä ja pelasti hänet.  

 

Keskiviikkona 7.7. klo 12.00 ammuttiin II etapin lähtölaukaus. 

Annelikin oli vielä mukana, vaikka edellinen eteppi oli melkoinen 

kokemus hänelle.  Merellä sitten selvisi, että ap-navigaattorin an-

tennipiirissä on vika. Jouduimme elektroniikan petettyä käyttä-

mään laivurikursseilla saatuja oppeja. Purjehdimme rannikon lä-

heisyydessä, jotte saimme varmistettua merkinnänpitoamme. Ka-

lastajien verkkojen kiertely aiheutti navigointiin lisää haasteita. 

Onneksi yöllä tuuli hiukan hellitti ja verkkomerkit oli helpommin 

havaittavissa. Etappisatama sijaitsi Kaskisten kalastussataman 

kohdalla. Sauna ja lohikeitto vierassatamassa maistuivat aamutui-

maan. Ap-navigaattorin antennivahvistin saatiin korjattua paikalli-

sen RTV-huoltomiehen toimesta. Sijoituksemme tällä etapilla oli 

15. 

 

Perjantaina puolen päivän aikaan tapahtui III etapin lähtö. Tämä etappi oli pääasiassa myö-

tätuuliosuutta. Etapin erikoisuus oli se, että pari meripeninkulmaa lähdön jälkeen reitti kulki 

mailin verran kapeassa salmessa vastatuuleen. Kipparikokouksessa päätettiin, että tämä pät-
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kä ajetaan moottorilla, mutta ohituksia ei saa tehdä. Norrskärin majakan eteläpuolella, Vaa-

san sisääntuloväylälle tultaessa sumu ja tihkusade veivät näkyvyyden olemattomaksi. Etap-

pisatama oli vaskiluodon edustalla. Vaikka kilpailurytmin takia joka toinen yö jouduttiin 

valvomaan, väsymys ei täällä painanut enää yhtä paljon kuin kahden ensimmäisen etapin 

jälkeen. Veneemme tuntui olevan kohtalaisen kilpailukykyinen avotuuliosuuksilla, koska 

sijoituimme tällä etapilla neljänneksi. 

 

Neljännellä etapilla koettiin kovaa tuulta, tyyntä, sadetta ja auringonpaistetta. Ritgrundin 

majakan luona jotkut veneet olivat lilluneet tyvenessä parikin tuntia. Meillä ei vauhti loppu-

nut kokonaan missään vaiheessa etappia. Tankkarin majakkaa lähestyessämme s/y Suvihuvi 

tuli yllättäen näkyviin ja ohitti meidät. Lopussa sitten kovaa kisaa neljän venekunnan kes-

ken. Kalastajien verkkojen kierteleminen antoi vielä oman jännityksen siihen, löytääkö joku 

sopivan aukon verkkojen välistä. Olimme Kokkolan sisääntuloväylällä luovittaessa sen ver-

ran ketterämpiä, että pystyimme ohittamaan s/y Suvihuvin uudelleen ennen maalilinjaa. Si-

joituimme tällä etapilla kolmanneksi ja toinenkin sija jäi vajaan minuutin päähän. 

Viidennellä etapilla tuuli oli vastainen. Lähtölaukaus ammuttiin 13.7. klo 12.00. Purjehdus 

oli melko yksitoikkoinen. Onneksi alkumatkalla Kokkolasta mukaan tullut Hai-vene kiritti 

meitä sopivasti. Lokasta tuuli yltyi ja muodosti lyhyttä terävää vasta-aallokkoa, jossa ve-

neemme ei ollut parhaimmillaan. Etappisatama 

sijaitsi Raahessa, kilpailun pääsponsorin, Rau-

taruukki Oy:n terästehtaan sataman edustalla. 

Raahelaiset olivat järjestäneet kaupungin esit-

telykierroksen, jonka aikana käytiin terästeh-

taalla ja syötiin kaupungin edustustiloissa lohi-

keittoa kun ensin alkupaloiksi nautittiin peli-

mannimusiikista. Illalla kilpailtiin etappisata-

massa kastliinan heitossa. Ohjelmallinen pal-

kintojenjako oli järjestetty arvokkaasti. Itse 

kaupungin perustaja Pietari Brahe (10-ottelija 

Petri Keskitalon hahmossa) oli tullut jakamaan 

palkinnot. Etapilla sijoituimme kymmenennek-

si. Kastliinan heitossa pääsimme molemmat, 

Anneli ja minä palkinnoille. 

 

Viimeisen etapin reittiselostus oli selkeä – lähtölinjalta maalilinjalle vapaavalintaista reittiä. 

Reittisuunnitelmaa tehdessäni huomioin sääennustuksen lupaaman tuulen suunnan käänty-

misen. Tuuli oli vastainen, mutta piti kääntyä sivutuuleksi. Ennusteet eivät pitäneet paik-

kaansa ja niin tein karkean reitinvalintavirheen. Sijoituksemme tällä viimeisellä etapilla oli 

meidän huonoin eli 19. Kävimme kuitenkin jännittävän kilpailun pahimman kilpailijamme 

kanssa, joka yllättäen ilmestyi näkyviin loppumatkasta. Maaliin Ajoksen aallonmurtajan luo 

saavuimme 16.7. klo 7.28 väsyneinä ja onnellisina siitä, että olimme purjehtineet kisan lop-

puun (vaikka Anneli aikoi ensin olla mukana vain alkumatkasta.). 

 

Kemissä vastaanotto oli vieraanvarainen. Seuraavana päivänä oli palkintojenjakoseremoniat 

Ulenin rannassa. Etappireitin kokonaiskilpailun (etappien laskettu yhteisaika) voittaja oli 

Bertel Anderssonin kipparoima Sini III. Annin sijoitus kokonaiskilpailussa oli 8. ja Suvihu-
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vin 14. Etappireitille osallistui kaikkiaan 34 venettä, jotka kilpailivat samassa sarjassa LYS-

tasoituksella.  

 

Paluumatkalle lähdimme 18.7. ja purjehdimme ensimmäisen yön. Poikkesimme uudestaan 

Raaheen ja ruokavarastojen täydentämisen jälkeen jatkoimme matkaa heikkenevässä vasta-

tuulessa purjehtien kohti Maakallan saarta. Illalla tuuli tyyntyi ja ajelimme loppumatkan 

moottorilla auringon kimaltaessa rasvatyynen meren pinnasta. Tutustuimme valoisassa yös-

sä kalastajayhdyskunnan kirkkoon, museoon ja idylliseen maisemaan. 

 

Seuraavana aamuna sää oli edelleen tyyni. Veden pinnassa kelluvat hylkeet painuivat hitaas-

ti pinnan alle kun veneemme lähestyi niitä. Ajaessamme moottorilla otimme aurinkoa ja 

nautimme kesästä. Kokkolan edustalla tuuli virisi niin, että pääsimme purjehtimaan. Sumu 

ja kalastajien verkot olivat taas kiusana ennen kuin pääsimme ilta-auringossa kylpevään Pie-

tarsaaren Smultrongrundin vierassatamaan, missä TV kuvasi ”Sataman valot” –ohjelmaa. 

 

Keskiviikkoaamu oli jälleen aurinkoinen kun otimme kurssin etelään, tavoitteena päästä 

jonnekin Vaasan ulkopuolelle yöksi. Päädyimme lopulta n. 10 mpk Vaasasta lounaaseen 

Långskärin kalasatamaan. Siellä ei ollut paljoa katseltavaa. 

 

Torstaina saimme sitten katsella Vaasasta etelään johtavan sisäväylän maisemia. Karttaa ja 

väylämerkkejä oli seurattava tarkasti sillä väylältä ei ollut varaa poiketa sivuun.Väljemmille 

vesille päästyämme onnistuimme sopivasti pujottelemaan ukkospilvien välistä kohti Kaskis-

ta. Sää oli muuttunut alakuloisen harmaaksi. 

 Kaskisista lähdimme aamulla kun olimme saaneet täydennettyä veneen muona- ja polttoai-

nevarat. Viimeinen yöpymispaikkamme ennen kotisatamaa oli Porin edustalla sijaitseva 

Reposaaren hyvin hoidettu, ”vanhahtava pikkukaupunki”. Söimme paikallisessa ravintolas-

sa, jossa huokui 50-luvun tunnelma. 

 

Paluumatkan viimeiselle etapille lähdettiin mukavassa myötätuulessa. Pohjoistuuli voimistui 

ja Rauman majakan jälkeen tulimme spinnu ylhäällä vauhdin ollessa parasta koko matkalla, 

surffissa saavutimme ajoittain 11,4 solmun nopeuden. Kotilaituriin kiinnityimme 24.7. klo 

18.10. Taakse oli jäänyt 1045 meripeninkulmaa. Olimme yhtä rankkaa, mutta mielenkiin-

toista kokemusta rikkaampia. 

    Aarre Salmi, kippari 

    Anneli Rahkonen, gasti 

 

 
Piirrokset ovat Annelin käsialaa. 
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Isokarin kierto 15-16.6.2013 
 

Tule Sinäkin perinteiselle kesäretkellemme Isokariin. Kokoontuminen  

15.6. klo 14.00 Isokariin luotsiaseman laituriin, 60° 43,3’ P, 21° 01,9’ I. 

 

Perillä hauskaa ja leikkimielistä toimintaa ja yhdessäoloa kippareille ja 

heidän perheilleen.  

 

Veneettömät sopikaa kuljetuksesta jonkun veneenomistajan kanssa! 

Mahdollinen yöpyminen tapahtuu omissa veneissä. 

 

Seura tarjoaa tällä kertaa makkaraa grillattavaksi, räiskäleitä ja kahvia 

sekä palkintoja kilpailuista. 

 

Veneen kipparille, joka kesäretkelle tullessa kiertää Isokarin saaren, 

myötäpäivään tai vastapäivään, luovutetaan diplomi urotyöstään. 

 

Kerhokaupasta voit ostaa jäsen- ja laivuriviirit, kokardit, ym. seuran tuotteita. 

 

Tiedustelut, säävaraukset (tuuli >10 m/s) 15.6. klo 8.15 alkaen.  

Mahdollisia lisätietoja seuran kotisivuilla. 
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Suomen Navigaatioliitto ry 2013 

 
Liittohallitus 

 
 Bo Nyholm   puheenjohtaja Porvoo 

Soili Juusti   varapuheenjohtaja Turku 

Teppo Meriluoto rahastonhoitaja Vaasa 

Marko Valo    Tampere 

Erja Lähteenoja   Salo 

Heikki Rantanen   Hämeenlinna 

Aarre Salmi    Uusikaupunki 

Eric Sundman   Helsinki 

Timo Torvela   Kouvola 

Erkki Villberg   Lahti 

Carina Kervinen sihteeri 

 

Tutkintolautakunta 

 
 Reijo Gustafsson, puheenjohtaja 

 Eric Sundman, varapuheenjohtaja 

 Pekka Jylhä  

 Juha Lehtosuo 

 Åke Lindroth 

 Bo Nyholm 

 Kimmo Patrakka 

 Pekka Poutanen 

 Freyvid Stenström 

 Trygve Österman 

 Jyrki Jalas,  sihteeri 

 

Navigaatioliiton toimisto ja Oy Astrofus Ab 
 

 Carita Kervinen toiminnanjohtaja 

 Jyrki Jalas  kenttäpäällikkö 

 Eva Kärkkäinen Oy Astrofus Ab 

 

 

Suomen Navigaatioliitto ry:n toimiston ja Oy Astrofus Ab:n osoite: 
 

 Mannerheimintie 43 a 

 00250 HELSINKI 

 

 Puh. 010 217 6480 
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Seuran tapahtumia vuonna 2013 

 
 

14.01. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

16.01. Merikarttanavigointitehtävien vastauskortin viimeinen palautuspäivä 

23.01. Saaristomerenkulkuopin kurssi alkaa Vakka-opistossa klo 17.50 

26.-

27.01. 
CEVNI-kurssi kerhotilassa klo 10.00 

11.02. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 18.00 

02.03. Hätärakettien harjoitusammunnat Suukarin edustalla klo 10.00 

04.03. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

16.03. 
Isokarin Kiertäjien 25-vuotisjuhla lounasravintola Hepokarin Messissä      

klo 16.00,Telakkatie 4 

16.03. SNL:n opettajaseminaari 

17.03. SNL:n liittokokous 

05.04. Kariviesti 1/2013 ilmestyy 

06.04. Köysi-ja solmukurssi kerhotilassa klo 10.00. Tarvike- ja kahvimaksu 10 €. 

15.04. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

15.04. Kevätkokous kerhotilassa klo 19.00 

19.04. Laivuritutkinnot Pohitullin koululla klo 18.00 

27.05. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

10.06. Diplomien jakotilaisuus huhtikuun tutkinnosta kerhotilassa klo 17.30 

15.-

16.06. 
Kesäretki Isokarin saarelle. Kokoontuminen luotsiaseman laiturilla klo 14.00 

02.09. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

25.10. Kariviesti 2/2013 ilmestyy 

01.11. Merikarttanavigoinnin SM-karsintakilpailu alkaa 

04.11. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

04.11. Syyskokous kerhotilassa klo 19.00 

02.12. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 17.30 

02.12. Rekiretki (pikkujoulu) kerhotilassa klo 19.00 

13.12. Laivuritutkinnot Pohitullin koululla klo 18.00 
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Koulutusta 1988 – 2013 
 

Seura on kouluttanut laivureita eri puolilla Vakka-Suomea ja lisäksi Raisiossa ja Eurassa. 

Koulutusta on annettu yhteistyössä kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Lisäksi muutama 

kurssi on järjestetty pelkästään seuran omana toimintana. 

 

Kurssien jälkeen laivuritutkinnot seura on järjestänyt useimmiten kurssipaikkakunnilla. 

Tutkintosuorituksia on vastaanotettu yhteensä 711, joista 31 on tähtitieteellisen merenkulun 

tutkintoja, 191rannikkomerenkulun tutkintoja ja 489 saaristomerenkulun tutkintoja. Neljä-

toista tutkintosuoritusta on tapahtunut täysillä pisteillä ja 70 suoritusta on hylätty. 

 

Euroopan sisävesiliikenteen säädöksiä koskevia kursseja eli CEVNI-kursseja sekä niihin 

liittyneitä tutkintoja seura on järjestänyt neljä.  Tutkinnon suorittaneita on yhteensä 44 hen-

kilöä. 

 

Edellä mainittujen lisäksi seuran koulutusohjelmaan on kuulunut mm. köysi- ja solmu-
kurssit, käytännön veneilyä, käytännön tutka-ajoa, käytännön pimeässänavigointia, 
ensisammutusvälineiden käyttöä, veneilijän hätäensiapukurssi, GPS:n ja elektronisen 
merikartan käyttökurssi, navigoinnin elektroniset apuvälineet.  
 
Viimeisin paikallisten veneilyseurojen kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus oli lu-
vanvaraisten hätämerkinantolaitteiden käyttöharjoitus. 

 

             

 

 
    

   VSP Shop (ma-pe klo 9-17)  

   Pohjois     tullikatu 11, Uusikaupunki  

   Puh. (02) 845 4600, vspshop@vsp.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina on maineensa 

veroinen. 
Jokaiselle löytyy kengät. 

Ihan totta. 
 
 

 
 
 

 

Kenkäkauppa Alina 
 

Alinenkatu 36, Uusikaupunki 
puh. 8443553  www.alina.fi 

 

 

 

 
                            

 

Isokarin Kiertäjär ry 
 

Koulutamme veneilijöitä. 

 

Jäseneksi voi liittyä laivuritutkinnon 

suorittanut tai merenkulkukurssilla 

opiskeleva henkilö. 

 

Liittymismaksu 12 € 

Jäsenmaksu vuonna 2013 12 € 

 

 
 

 

mailto:vspshop@vsp.fi
http://www.alina.fi/
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Isokarin Kiertäjät ry:n säännöt 

 1. § Nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Isokarin Kiertäjät ry ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 

 2. § Seuran tarkoitus 

Seuran tarkoituksena on edistää merenkulun harrastusta sekä kehittää 

ja ylläpitää jäsentensä merenkulkutietoja ja -taitoja. Seura kuuluu jäsenenä 

Suomen Navigaatioliittoon ja muihin kokouksen sopimiin liittoihin. 

 3. § Seuran toiminnan laatu 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi toimeenpanna yleisiä merenkulkuopin 

ja muuta vesiliikenneopetusta, antaa jäsenilleen tietopuolista ja käytännön jat-

kokoulutusta sekä harjoittaa yleistä valistus- ja virkistystoimintaa. 

 4. § Seuran jäsenet 

Jäseneksi seuran hallitus voi ottaa jokaisen henkilön, joka on suorittanut Suo-

men Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkututkinnon. Kuitenkin hallitus voi 

hyväksyä jäseneksi henkilön, joka on oppilaana käynnissä olevalla merenkul-

kukurssilla. Ellei tällainen henkilö vuoden kuluessa ole suorittanut merenkulku-

tutkintoa, lakkaa hänen jäsenyytensä, tai hän voi halutessaan siirtyä seuran ve-

neilyjaoston jäseneksi. Seuran veneilyjaoston jäseneksi hallitus voi ottaa jokai-

sen hyvämaineisen henkilön. Liittymismaksut ja vuosittain perittävät jäsenmak-

sut määrää seura syyskokouksessaan. 

Hallituksella on oikeus päätöksellään erottaa seuran jäsen, joka ei ole suoritta-

nut edellisen vuoden jäsenmaksua seuran kevätkokoukseen mennessä. Hallitus 

voi yksimielisellä päätöksellä erottaa määräajaksi tai ainiaaksi jäsenen, joka on 

rikkonut seuran sääntöjä tai hyvää tapaa vastaan, mutta erotetulla on oikeus jät-

tämällä kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa siitä, jolloin hän sai tiedon 

päätöksestä, saattaa asia seuran kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen te-

kemiseen vaaditaan 3/4-enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. 

5. § Hallitus 

Seuran toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran 

kommodori, seuran varakommodori ja 4 -12 muuta varsinaista jäsentä. 

Kommodorit valitaan kukin erikseen kahden (2) kalenterivuoden toimikaudeksi 

siten, että kommodori valitaan parittomana vuotena ja varakommodori parilli-

sena vuotena. Muut jäsenet valitaan yhden (1) kalenterivuoden toimikaudeksi 

siten, että kaikki ovat vuosittain erovuorossa. 
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Hallitus nimittää sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat seuran toi-

mihenkilöt ja toimielimet. 

Hallituksen kutsuu koolle kommodori tai hänen estyneenä ollessaan varakom-

modori. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

on paikalla ja yksi näistä on kommodori tai varakommodori.  

6. § Seuran nimen kirjoittaminen 

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä 

sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

 7. § Seuran tilit 

Seuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on jätettävä tilintarkasta-

jan tarkastettavaksi viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. 

Tilintarkastajan on esitettävä lausuntonsa viimeistään seitsemän (7) päivää en-

nen kevätkokousta. 

 8. § Seuran kokoukset 

Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen 

maalis - huhtikuun aikana ja syyskokoukseen loka - marraskuun aikana. 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 

milloin vähintään kaksi (2) seuran jäsentä tai 1/10 kaikista jäsenistä määrättyä 

asiaa varten kirjallisesti pyytää, jolloin hallitus on velvollinen lähettämään ko-

kouskutsun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön saatuaan. 

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään seitsemän (7) päivää ennen 

kokousta kirjeellä tai ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sa-

nomalehdessä 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokoukseen käsiteltäväk-

si, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 

asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

  

Kevätkokouksen tehtävänä on: 

1. Valita kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 

ääntenlaskijat. 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Hyväksyä kokouksen esityslista. 
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4. Esittää toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 

5. Esittää tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistaa tilinpäätös. 

6. Päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivel-

vollisille. 

7. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat. 

  

Syyskokouksen tehtävänä on: 

1. Valita kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 

ääntenlaskijat. 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Hyväksyä kokouksen esityslista. 

4. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten. 

5. Päättää seuraavan toimintakauden liittymis- ja jäsenmaksuista. 

6. Päättää hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista. 

7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten. 

8. Valita kommodori tai varakommodori erovuoroisen tilalle 

9. Valita hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. 

10. Valita tilintarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi. 

11. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat. 

 9.§ Äänestykset 

Äänestykset seuran kokouksissa ovat avoimia, mikäli joku ei vaadi suljettua 

äänestystä. Äänten langetessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaa-

leissa, joissa arpa ratkaisee. 

  

10. § Seuran purkaminen 

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan merenkulun 

edistämiseen purkamiskokouksen lähemmin määräämällä tavalla. 
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Uusikaupunki  -  Laitila 

 

 
Älä navigoi tällä! 
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Ansiomerkin saajat 29.3.2003 

 

 

  

 Auringonlasku Raumanmerellä 
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Suomen Navigaatioliiton laivuritunnukset 

 

 
        Saaristolaivurin viiri              Rannikkolaivurin viiri           Avomerilaivurin viiri 
 

 

 

 
      

         


