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             KOMMODORIN HÖPINÖITÄ

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

johtuen, toiminnan suhteen eri�äin hiljaista. Kevätkokouksen saimme 

kuitenkin järjeste�yä sähköisenä ja hallitus on kokoontunut normaalis�. 

Aarre Salmi on pitänyt muutamia tutkinto�laisuuksia kerho�lassamme ja 

Jorma Reiman on tehnyt muutamia venekatsastuksia. Siitä kiitokset heille.

Kiitokset myös hallituksen muille toimijoille.

Muuta varsinaista toimintaa ei ole ollut. 

Kevään Karivies� -julkaisu toteute#in sekä sähköisessä muodossa, e�ä 

paperiversiona. Mainoksia saa�in lehteen mukavas�, joten talous on näiltä 

osin vielä kunnossa.

Oma kaksivuo�skauteni Isokarin Kiertäjät ry:n kommodorina pää�yy tähän 

vuoteen. Kiitokset näistä vuosista! 

Kauteeni sa�ui osumaan tämä viheliäinen pandemia, joten en saanut juuri 

mitään toimintaa aikaiseksi mu�a toivon, e�ä yhdistys ei tästä lannistu, vaan 

jatkaa toimintaa en�stä parempana. Nyt jo kuitenkin näy�ää siltä, e�ä elämä

normalisoituu kaikilta osin, ja toimintaakin voi jo tulevalle kaudelle 

suunnitella. Tästä voimme varmaan kaikki olla tyytyväisiä.

Kutsu IK:n syyskokoukseen on tämän lehden takasivulla. Tervetuloa 

kokoukseen ma 8.11. klo 17.30! 

Toivon Isokarin Kiertäjät ry:lle menestystä jatkossa, ja toivotan hyvää syksyn 

jatkoa kaikille jäsenillemme!

Rauno Melos









  

Isokarin Kiertäjät ry 8.11.2021

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Männäistentiellä  sijaitseva  kerhotila  on  edelleen  toimintamme

keskipisteenä.  Kerhotilassa  järjestetään  lyhyitä  kursseja,

erilaisia teemailtoja ja muita tapahtumia, sikäli kun jäsenistöltä

tulee aloitteita niiden järjestämiseen. 

KOULUTUSTOIMINTA

Yhteistyö  Vakka-Suomen  kansalaisopiston  kanssa  jatkuu

tarpeen mukaan. 

Kerhoiltojen  yhteydessä  järjestetään  lyhyitä  kursseja  ja

teemailtoja  veneilyyn  liittyvistä  aiheista  jäsenistön  osoittaman

kiinnostuksen mukaan. 

TIEDOTUSTOIMINTAA

Seuran  sisäiseen  tiedottamiseen  käytetään  jäsenlehteä

(Kariviesti).  Kariviesti  pyritään  julkaisemaan  kaksi  kertaa

vuodessa.  Kariviestiin  toivotaan  seuran  jäsenten  kirjoittavan

omia juttujaan veneilyyn liittyvistä aiheista. Jäsenlehteen 

pyritään  hankkimaan  ilmoituksia,  jotta  lehti  voitaisiin  julkaista

painotuotteena.  Jäsenlehteä  jaetaan  myös  seuran

sidosryhmille.

Muu tiedottaminen jäsenistölle  tapahtuu lähinnä kotisivujen ja

sähköpostin kautta mutta tarpeen tullen myös Uudenkaupungin

Sanomien,  Vakka-Suomen  Sanomien  ja  Laitilan  Sanomien

seuratoimintapalstojen  kautta.  Lehtiin  toimitetaan  artikkeleita

seuran tapahtumista ja toiminnasta.

Seuran kotisivut ovat Internetissä osoitteessa isokarinkiertajat.fi 

Sitä  kautta  jaetaan  tietoa  jäsenille  sekä  muille  seuran

toiminnasta kiinnostuneille. Kotisivun kautta voi lähettää postia

sähköisessä  muodossa  seuran  jäsenille.  Kotisivuilta  löytyy

myös hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet.



  

TAPAHTUMAT

Kesäretki järjestetään 18. – 19.6. Paikkaa ei ole vielä päätetty.

Rekiretki  (pikkujoulu)  järjestetään  marras-  joulukuun  aikana

mahdollisesti kerhotilassa.

Varsinaisen veneilykauden ulkopuolella pyritään järjestämään 1

- 2 tutustumiskäyntiä mielenkiintoisiin kohteisiin.

MUU TOIMINTA

Kevätkokous pidetään maalis - huhtikuussa ja syyskokous loka

- marraskuussa.

Seuran  jäsenistölle  tapahtuvaa  materiaalivälitystä  jatketaan.

Myyntipiste  on  kerhotilassa.  Myyntiä  suoritetaan  myös

kesäretken yhteydessä. 

Veneiden katsastustoimintaa jatketaan. Kiinteitä katsastuspäiviä

ei ole vaan katsastusta haluava voi sopia katsastusajankohdan

suoraan  katsastusmiehen  kanssa.  Seuran  venerekisteriin

merkityt,  katsastetut  veneet  voivat  hankkia  ja  käyttää  seuran

perälippua. 

Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan veneilyseurojen jäsenille

tarkoitettuun merikarttanavigointikilpailuun.

Yhteistyötä  alueen  muiden  veneilyseurojen  kanssa  pyritään

edistämään.

Hallitus



Vastuullinen veneily

Saaristo- ja järviluonto ovat herkkiä ja haavoittuvia. Veneilijöiden tekemät 

ratkaisut vesiympäristön suojelemiseksi ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää, 

minne käymäläjätteet ja muut jätteet päätyvät, miten veneen huollot 

suoritetaan ja miten vesillä liikutaan. Liikutaan siis luonnossa sen omilla 

ehdoilla ja vältetään vesistöjen turhaa kuormittamista!

Jokainen veneilijä voi tehdä oman osansa, jotta veneilystä jäisi luontoon 

mahdollisimman vähän jälkiä. Huviveneilyn ympäristövaikutukset ovat 

marginaalisia, kun niitä verrataan teollisuuden, maatalouden tai yhdyskuntien 

vaikutuksiin. Veneily keskittyy kuitenkin ajallisesti muutamiin viikkoihin ja 

paikallisesti valmiille väylille ja satamiin, jolloin erityisesti pistevaikutukset 

voivat olla merkittäviä.

Vastuullisen veneilijän muistilista

1. Vältä rantautuessa puiden ja pensaiden vahingoittumista 

köysikiinnittymisissä

2. Älä kerää luonnosta kasvavia puita ja kiviä nuotioihin

3. Vältä kertakäyttöastioita ja tarpeettomia muovipakkauksia

4. Pidä koirat ehdottomasti kiinni

5. Vältä liikkumista pesimäalueilla

6. Varo häiritsemästä hautovia vesilintuja

7. Älä jätä siimoja ja verkkoja luontoon

8. Käytä olemassa olevia polkuja ja kulkureittejä kasvuston 

säästämiseksi

9. Estä öljyn ja likaisen pilssiveden pääsy vesistöön

10. Tyhjennä käymäläjäte sitä varten varattuihin keräilypisteisiin

11. Noudata ”vie mennessäsi mitä toit tullessasi ” –periaatetta

12. Lajittele roskat aina kun mahdollista kierrätystä varten

13. Pura suuret pakkaukset jo kotona kierrätyssäiliöihin

14. Käytä normaaleita kasseja ja koreja muovikassien sijaan

15. Kerää talteen rantaan ajautuneita roskia







SYYSKOKOUSKUTSU

Isokarin Kiertäjät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 

8.11.2021 klo 17.30 seuran kerhotilassa Männäistentie 1B, Uusikaupunki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

- toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

- seuraavan toimintavuoden jäsen- ja liittymismaksut

- hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot

- talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

- valitaan kommodori seuraavalle kaksivuotiskaudelle

- valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi

- valitaan toiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

- käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat

Tervetuloa!

Isokarin Kiertäjät ry:n hallitus

                           

Tiedoksi

Syksyn Kariviesti julkaistaan tänä vuonna ainoastaan sähköisessä muodossa 

kotisivuillamme.

Toivotamme kaikille jäsenillemme hyvää syyskautta!

Isokarin Kiertäjät ry:n hallitus


