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Postiosoite: 

Isokarin Kiertäjät ry c/o 

Aarre Salmi 

Paleninkuja 6 

23500 UUSIKAUPUNKI 

 

Hallituksen kokoonpano 2022 

Aarre Salmi kommodori  050 313 0050 

    aarre.salmi@outlook.com  

Jorma Reiman varakommodori 040 839 5106 

    joreman2020@outlook.com 

Anneli Salmi sihteeri  044 313 0050 

    anneli.r.salmi@outlook.com 

Seppo Haikonen taloudenhoitaja 040 705 1109 

    seppo.haikonen@luukku.com 

Hannu Huhtamäki jäsen  hannuhuh@www.lailanet.fi 

Pasi Suominen jäsen  044 0864422 

    pasi.suominen@rakenneuki.fi 

 

Isokarin Kiertäjät ry:n kotisivut löytyvät  

osoitteesta: 

https://www.isokarinkiertajat.fi/ 

Kotisivuilta voit lukea tuoreimmat tiedotukset ja 

löydät hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet sekä 

puhelinnumerot yhteydenottoa varten. 

 

Kerhotilan osoite: Männäistentie 1B, Uusikaupunki 

 

Muut toimihenkilöt: 

- jäsenrekisterin pitäjä                Anneli Salmi 

- venekatsastaja                          Jorma Reiman 

- toiminnantarkastaja                 Timo Lindström 

- varatoiminnantarkastaja           Kimmo Sjöblom 

- kotisivujen ylläpitäjä                Aarre Salmi 

 

Kansikuvassa  Mercatorin projektioon piirretty kartta myöhäiskeskiajan jälkeiseltä ajalta. 

mailto:aarre.salmi@outlook.com
mailto:joreman2020@outlook.com
mailto:anneli.r.salmi@outlook.com
mailto:seppo.haikonen@luukku.com
mailto:hannuhuh@www.lailanet.fi
mailto:pasi.suominen@rakenneuki.fi
https://www/
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       Kommodorin turinoita 
           

Uutena kommodori-

na on hyvä kertoa 

hiukan taustastani. 

Aloitan nyt kolmatta kautta kommodo-

rina. Aikaisemmat kaudet olivat vuosi-

na 1996 – 2003 ja 2012 – 2013. Seuran 

alkuaikoina olin koulutustoimikunnan 

jäsen. Myöhemmin sitten toimin tilin-

tarkastajana ja toiminnantarkastajana. 

Kansalaisopistossa olin merenkulun 

kurssien opettajana 11 vuotta ja sitä 

ennen vedin seuran omana toimintana 

muutamia rannikkolaivurikursseja kun 

niitä ei kansalaisopistossa järjestetty 

vähäisen osanottajamäärän takia. Suo-

men Navigaatioliiton liittohallituksen 

jäsenenä olen toiminut kymmenen 

vuotta, mutta nyt se pesti saa jäädä. 

 

Valitettavasti viime vuosina yhdistys-

ten toiminnassa on tapahtunut melkoi-

sesti hiipumista. Kiitokset väistyneelle 

kommodorille, Raunolle, joka joutui 

olemaan seuran johdossa koronapan-

demian rajoittaessa pahasti niin IK:n 

kuin muidenkin yhdistysten toimintaa. 

Kiitokset myös Terhille, jonka ansiosta 

saimme kerhotilaan toisen vuokralaisen 

puolittamaan vuokrakuluja. 

 

Koulutustoiminta on ollut seuran tär-

kein toimintamuoto. Uutta laivurikurs-

sien opettajaa seura on yrittänyt löytää 

toistaiseksi tuloksetta. Suomen Navi-

gaatioliitto järjestää opettaja-

auktoriauktorisointitilaisuuksia, johon 

toivoisin jonkun seuran jäsenen osallis-

tuvan. Nykyinen tilanne on, että laivu-

rikursseja vetää Turun Navigaatioseu-

ran opettaja eikä 

näiltä kursseilta ole 

tullut seuraan uusia jäseniä. Aikaisem-

min jäseniksi liittyi noin puolet tutkin-

toon osallistuneista. 

 

Suomen Navigaatioliiton tutkintouudis-

tus saaristolaivuritutkinnon osalta piti 

tulla käyttöön jo viime kevään tutkin-

nossa, mutta myös sen käyttöönotto on 

viivästynyt koronan takia. Nyt tutkinto-

jen uudistusta ollaan muuttamassa sii-

hen suuntaan, että ne olisivat entistä 

enemmän nykyveneilyn vaatimusten 

mukaisia. Saaristotutkinto tullaan ja-

kamaan erikseen suoritettaviin osioihin, 

jotka voidaan tenttiä osio kerrallaan tai 

kaikki osiot yhdellä kerralla.   

 

Tämä kariviesti tulee painettuna, mutta 

syksyllä ilmestyvä julkaistaan todennä-

köisesti ainoastaan sähköisessä muo-

dossa seuran kotisivuilla. 

 

Ilmoittauduthan kotisivuilla olevalla 

lomakkeella perinteiselle kesäretkel-

lemme, joka on tarkoitus toteuttaa 

18.6.2022 Kustavin Lootholmassa pa-

rin välivuoden jälkeen. Tarkempi kutsu 

on tässä lehdessä. Varmista kuitenkin 

mahdollinen muutos kotisivuilta lä-

hempänä tapahtumaa. 

  

Hyvää alkavaa veneilykautta! 

 

Aarre Salmi  
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                        Testaa tietosi 
 

1. Kuinka monta piirua on 360°? 
 

a) 12 piirua       b) 24 piirua c) 32 piirua 
 d) 48 piirua  
 

2. Mikä karttamerkki on kuvassa?  
 

a)  muistomerkki  
b)  torni 
c)  savupiippu 
d)  radiomasto 

  

3. Mikä seuraavista on pakollinen varuste liikkeellä olevassa moottorilla tai yli 
viiden metrin pituisessa purjeilla varustetussa vesikulkuneuvossa? 

 

a)  tyhjennyspumppu tai muu väline veden poistamiseen 
b)  kulkuvalot 
c)  airot tai mela taikka ankkuri köysineen 
d)  kompassi     

    

4. Mikä maa seuraavista ei kuulu Shengenalueeseen? 
 

a) Englanti        b) Islanti         c) Malta         d) Venäjä 
  

5. Mitä kuvan vesiliikennemerkkiyhdistelmä tarkoittaa?  
 

a) väylän syvyys 10 m, annettava pitkä äänimerkki, lossi-
väylän risteäminen 

b) nopeusrajoitus 10 solmua, annettava pitkä äänimerkki, 
lauttaväylän risteäminen 

c) ilmajohdon alikulkukorkeus 10 m, annettava pitkä ääni-
merkki, lossiväylän risteäminen 

d) nopeusrajoitus 10 km/h, annettava pitkä äänimerkki, los-
siväylän risteäminen  

 

     Oikeat vastaukset löydät sivulta 11. 
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                 Vitsit 
 

Bemarikuski oli menossa tapaamaan tyttöystä-

väänsä. Hän päätti kerrankin ajaa museotien kaut-

ta, koska ei ollut tehnyt sitä aikaisemmin. Museo-

tiellä oli vanha kapulalossi.  

Lossinkuljettaja veteli hiljalleen köydestä lossia 

eteenpäin. 

Bemarikuski alkoi jo hermostua ja sanoi lossin-

kuljettajalle: 

– Kylläpä tämä on hidasta kyytiä. 

Lossinkuljettaja vastasi: 

– Hidastahan tämä on, mutta ei ole vielä yksikään Bemari kaahannut ohi. 
 

Armeijan leirillä alokas Möttönen on vartiovuorossa. Alikersantti tulee tarkastamaan vartio-

paikkaa. 

”Kuka siellä?” huutaa Möttönen 

”Alikersantti Salminen” 

”kuka siellä?” huutaa Möttönen uudestaan 

”Alikersantti Salminen!” 

”kuka siellä?” huutaa Möttönen kolmannen kerran 

”Minähän olen vastannut jo kaksi kertaa! Ettekö tunne ohjesääntöä?” vastaa Alikersantti 

”Tunnen, tunnen. Minun tulee huutaa kolme kertaa kuka siellä ja sitten ampua.” vastaa Möt-

tönen. 
 

Jäyhä aviomies vei naisen syömään ravintolaan. 

Harvoin ravintolassa käyneenä hän tarkkaili, miten muut pariskunnat käyttäytyivät. 

Viereisessä pöydässä mies ojensi naiselleen sokeriastian ja sanoi: 

”Sokeria, muruseni?” 

Se kuulosti miehestä hienolta. Toisessa pöydässä mies ojensi daamilleen 

hunaja-astiaa ja sanoi: 

”Hunajaa, hunajaiseni?” 

Mies oli nyt päässyt jyvälle kohteliaasta käyttäytymisestä. Hän leikkasi 

palasen pihvistään ja ojensi sitä haarukan nokassa naiselleen sanoen: 

”Lihaa, lehmäseni?” 
 

Kiitos pankeille! 

Kiitos pankeille opintolainoista, autolainoista ja asuntolainoista, jotka auttoivat minua sel-

viämään elämässä. 

En tiedä pystynkö ikinä maksamaan teille takaisin. 
 

Miksi laiva ajoi karille? 

Koska kapteeni katsoi horisonttiin. 

http://parasvitsi.com/kiitos-pankeille/
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Jäsentietojen päivitys 

Jäsenrekisterimme tiedoissa on paljon puutteellisuuksia. Usean jäsenen puhelinnumero ja/tai 

sähköpostiosoite puuttuu tai on vaihtunut. Lisäksi jonkun postiosoite on saattanut muuttua.  

Viimeksi jäsentietojen päivityspyyntö lähetettiin 16.9.2021 niille, joiden sähköpostiosoite 

on jäsenrekisterissämme. Vain 14 jäsentä reagoi tähän ja tarkisti jäsentietojensa ajantasai-

suuden. Niille, joiden sähköpostiosoitetta ei jäsenrekisterissämme ole, ei tätä tarkistuspyyn-

töä voitu lähettää. 

Jäsentiedot voitte lähettää jäsenrekisterin pitäjälle myös sähköpostilla osoitteella: 

anneli.r.salmi@outlook.com. Ilmoita viestissä: 

- nimesi 

- lähiosoite 

- postinumero ja postitoimipaikka 

- matkapuhelinnumero 

- sähköpostiosoite (henkilökohtainen) 

 

Jäsenmaksun maksaminen 

Alla on tiedot jäsenmaksun maksamiseksi. Muistathan suorittaa jäsenmaksun eräpäi-

vään mennessä. Maksaa voit verkkopankin kautta. Laita viestikenttään maininta  

Jäsenmaksu 2022 (ja 2021, jos viime vuoden jäsenmaksu on jäänyt suorittamatta). 

                

Saajan IBAN              BIC 

tilinumero FI 86 5491 0240 0303 17                                 OKOYFIHH 

  

Saaja  Isokarin Kiertäjät ry           Jäsenmaksu: 
  

Maksajan                                                                                                                    -  vuodelta 2022  15 € 

  

nimi ja osoite                                                                          
                                                                                                          
  
  

Allekirjoitus                Viitenro                           

  

Tililtä nro                Eräpäivä       1.4.2022         15 ,00 € 

 

 

 

Testaa tietosi oikeat vastaukset: 1. c), 2. a), 3. a) ja c), 4. a) ja d), 5. d) 
 

mailto:anneli.r.salmi@outlook.com
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Onnittelut merkkipäivää viettäville! 

 

Seuraavat seuramme jäsenet täyttävät pyöreitä vuosia tämän vuoden aikana: 

Teuvo Saarinen Uusikaupunki  

Jorma Heikkonen Uusikaupunki  

Pirjo Suominen Uusikaupunki  

Anneli Salmi Uusikaupunki  

Kimmo Alatalo Kustavi   

Terhi Melos  Uusikaupunki  

Tapio Puonti Uusikaupunki  

Janne Kosomaa Uusikaupunki  

 

Seuraavat henkilöt suorittivat laivuritutkinnon IK järjestämässä tutkinnossa: 

Teppo Laine rannikkomerenkulkuopin tutkinto 11.12.2020 

 Jani Kariaho saaristomerenkulkuopin tutkinto 11.12.2021 

 Rebekka Kunnaala rannikkomerenkulkuopin tutkinto   12.2.2021 

 Elmeri Kunnaala rannikkomerenkulkuopin tutkinto     12.2.2021 

 Valtteri Järvenpää saaristomerenkulkuopin tutkinto   12.2.2021 

 Jani Kariaho rannikkomerenkulkuopin tutkinto   21.5.2021 

 Marianne Suominen saaristomerenkulkuopin tutkinto     4.6.2021 

 Marianne Suominen rannikkomerenkulkuopin tutkinto 10.12.2021 

Onnittelut kaikille hienoista tutkintosuorituksista! 

 

 
 

Tutkintoon 12.2.2021 osallistuneet Rebekka, Valtteri ja Elmeri askaroivat tehtävien parissa. 
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Marianne Suominen suoritti kesäkuussa saaristomerenkulkuopin ja joulukuussa rannikko-

merenkulkuopin tutkinnon. 

 

 



 
 

Kariviesti 
 

15 

 

Kesäretki kutsuu 

Kahden koronan sävyttämän koronavuoden jälkeen 

perinteinen kesäretki järjestetään, mikäli koronara-

joitukset sallivat, Kustavin Lootholmassa 

18.6.2022, jonne kokoonnutaan lauantaina klo 

14.00. Paikka on valittu siten, että paikalle pääsevät 

veneettömät ja myös veneenomistajat, kovan kelin 

sattuessa.  

Jäsenet ja heidän perheenjäsenensä ovat tervetul-

leita viettämään iltapäivää grillimakkaroiden ja 

räiskäleiden paiston, kahvinjuonnin, leikkimielisten 

kilpailujen ja yhdessäolon merkeissä. 

Jorma katsastaa veneitä vanhan tavan mukaan ja kerhokaupasta voi tuolloin ostaa esim. lai-

vuriviirin, veneenomistajan viirin, jäsen- siviili- tai puseromerkin. 

Tarvikkeiden hankintaa varten pyydetään, että ilmoittaudut kesäretkelle 11.6. mennessä seu-

ran kotisivujen etusivulla olevan lomakkeen kautta tai suoraan seuran sihteerille. Ilmoita 

samalla myös mahdolliset mukaan tulevat perheenjäsenet.  
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Isokarin Kiertäjät ry   Hallituksen ehdotus kevätkokoukselle 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 

YLEISTÄ 

Isokarin Kiertäjät ry on toiminut 33 vuotta. Osallistuminen seuran järjestämiin tilaisuuksiin 

oli seuraavaa: rekiretkeen osallistui 6 henkilöä. Kesäretkeä ei järjestetty vallitsevan ko-

ronaviruspandemian takia. Vakka-opistossa on järjestetty laivurikursseja, mutta opettaja ei 

ole seuran jäsen.. Kerhotilan käyttäjämäärä on ollut 42 henkilöä. 

Suomen Navigaatioliiton liittokokous pidettiin 21.3. etäkokouksena. Aarre Salmi osallistui 

ja edusti seuraa. 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.4. sähköisenä Teams-kokouksena (viisi osallistujaa). 

Syyskokous pidettiin 8.11. (seitsemän osallistujaa) kerhohuoneella.  

Merkkipäiviään viettäneitä seuran jäseniä on onniteltu Kariviestissä.  

JÄSENISTÖ 

Seuran jäsenmäärä 31.12.2021 oli yhteensä 84. Uusia jäseniä liittyi vain kaksi. Jäsenistä 12 

on avomerilaivureita, 31 rannikkolaivureita, 40 saaristolaivureita ja yksi muu. Anneli Salmi 

on toiminut jäsenkirjurina. 

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

HALLITUS 

Syyskokouksessa 2020 valittu hallitus on kokoontunut 7 kertaa. Hallituksen jäsenten osallis-

tuminen kokouksiin oli seuraava: 

                         kertaa 

 Rauno Melos kommodori  5  

 Jorma Reiman varakommodori 6 

 Anneli Salmi sihteeri  7 

 Seppo Haikonen taloudenhoitaja 6 

 Hannu Huhtamäki jäsen  5 

 Terhi Melos  jäsen  5 

 Pasi Suominen  jäsen  2 

 

Anneli Salmi on toiminut sihteerinä. 

SUOMEN NAVIGAATIOLIITTO 

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

gaatioliiton liittohallitukseen. 
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KOULUTUSTOIMINTA 

Vakka-opistossa on järjestetty rannikkolaivurikurssi keväällä ja saaristolaivurikurssi syk-

syllä. Opettajana on toiminut Turun Navigaatioseuran opettaja ja hän on järjestänyt 

tutkinnot oppilailleen. 

Kerhohuoneella on järjestetty neljä tutkintotilaisuutta, joihin on osallistunut itseopiskelija 

sekä Raumalla ja Turussa kurssin käyneitä. 

Aarre Salmi on seuran auktorisoitu opettaja. Hän on uusinut auktorisoinnin juuri. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Seuralehti ilmestyi kaksi kertaa. Keväällä lehti ilmestyi painotuotteena ja syksyllä se 

julkaistiin sähköisesti, seuran omilla kotisivuilla. Rauno Melos on hoitanut Kariviestin 

kokoamisen. 

Jäsenistölle on tiedotettu tulevasta toiminnasta seuran kotisivuilla. Kotisivuilla oli vuoden 

aikana 4163 kävijää. Seuran kotisivut ovat Yhdistysavaimen palvelimella. Kotisivut ovat 

osoitteessa www.isokarinkiertajat.fi. Kotisivut toimivat nopeana, niin sisäisen kuin ulkoisen 

tiedottamisen tiedotuskanavana. Sivujen ylläpidon on edelleen hoitanut Aarre Salmi.  

Anneli Salmi on vastannut leikekirjan ja valokuva-albumin ylläpidosta.  

HUVITOIMIKUNTA 

Kesäretkeä ei järjestetty.  

Seuran Rekiretki (seuran pikkujoulu) pidettiin 7.12. kerhohuoneella. Järjestelyt hoidettiin 

yhteisvoimin.  

Kerhotilassa pidetyissä tilaisuuksissa on järjestetty kahvitusta.  

MUUTA TOIMINTAA 

 

Merikarttanavigoinnin karsintakilpailuun jätti vastauskortin yksi seuran jäsen. Aarre 

Salmi selviytyi kuudentena loppukilpailuun, mutta loppukilpailua ei koronapandemian 

takia järjestetty. 

Katsastusmiehenä toimi Jorma Reiman. Hän on katsastanut 4 venettä vuonna 2021. 
Kurssimateriaalin, erilaisten laivuritunnusten ja seuran tekstiilien myyntiä on jatkettu kerho-

tilassa. 

Isokarin Kiertäjät ry 

Hallitus  
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Veneilijän köysi- ja solmukurssi  

 

Jos koronatilanne sallii, Isokarin Kiertäjät ry 

järjestää veneilijöille tarkoitetun köysi- ja sol-

mukurssin seuran kerhotilassa, Männäistentie 

1B lauantaina 2.4. klo 12 - 17. Kurssille voivat 

tulla muutkin kuin seuran jäsenet. Kurssilla ker-

rotaan veneköysien ominaisuuksista ja valinnas-

ta, opetellaan muutama veneilijälle tärkeä sol-

mu, rihmataan köyden pää sekä pleissataan köy-

den päähän silmukka. Kurssimaksu on 20 € (kä-

teisenä) sisältäen materiaalit, kahvin ja sämpy-

län.   

Ilmoittautuminen kurssille on suoritettava 25.3.2021 mennessä seuran kotisivujen etusivul-

la olevan ilmoittautumislomakkeen kautta tai suoraan kommodorille, joka toimii opettajana. 

Kurssille otetaan 10 ensimmäistä ilmoittautunutta. 
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Tapahtumakalenteri 2022 
 

10.01. Hallituksen järjestäytymiskokous kerhotilassa klo 16.30 

01.03. mennessä Kariviestiin 1/2022 tuleva materiaali toimitettava kommodorille 

07.03. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 16.30 

14.03. Kariviesti 1/2021 ilmestyy 

19.03. Suomen Navigaatioliiton liittoseminaari Espoossa 

20.03. Suomen Navigaatioliiton liittokokous Espoossa 

01.04. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä 

02.04. Veneilijän köysi- ja solmukurssi kerhotilassa klo 12.00 - 17.00 

11.04. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 16.30 

11.04. Isokarin Kiertäjät ry:n kevätkokous kerhotilassa klo 17.30 

22.04. Laivuritutkinto kerhotilassa klo 18.00 (tarvittaessa) 

30.05. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 16.30 

18.06. Keräretki Kustavin Lootholmassa klo 14.00 

12.09. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 16.30 

23.09. Laivuritutkinto kerhotilassa klo 18.00 (tarvittaessa) 

10.10. mennessä Kariviestiin 2/2022 tuleva materiaali toimitettava kommodorille 

24.10. Kariviesti 2/2021 ilmestyy 

07.11. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 16.30 

07.11. Isokarin Kiertäjät ry:n syyskokous kerhotilassa klo 17.30 

05.12. Hallituksen kokous kerhotilassa klo 16.30 

05.12. Isokarin Kiertäjät ry:n rekiretki (pikkujoulu) klo 17.30 

16.12. Laivuritutkinto kerhotilassa klo 18.00 (tarvittaessa) 

Muista tapahtumista ilmoitetaan seuran kotisivuilla tai sähköpostilla/tekstiviestillä. 
Ko-ronapandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset voivat aiheuttaa muutoksia 
tapah-tumien toteuttamisiin. 
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    Uudenkaupungin Uusi Apteekki 
    Vakka-Suomenkatu 18 

    23500 Uusikaupunki 

    puhelin (02) 8426 100  

    faksi (02) 8426 120   

    uusi_apteekki.uusikaupunki@apteekit.net  

 

 

 

Palvelemme 

Parillisina viikkoina 

MA – PE 8.30 – 20.00 

LA 9.00 – 16.00 

SU ja pyhäpäivisin 11.00 – 15.00 

Parittomina viikkoina 

MA – PE 8.30 – 20.00 

LA 9.00 – 16.00 

SU suljettu 
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Piinapenkki 

Kariviestissä 1/2022 jatkuu aikanaan Karivistissä julkaistu kysely-  

sarja, jossa tentataan seuran jäseniä veneilyyn liittyvistä asioista.   

Vastausvuorossa varakommodori Jorma 

 

1. Kerro pääpiirteet veneilyharrastuksestasi  

Veneilyni alkoi aikanaan joskus 90-luvun alussa pienellä perä-

moottoriveneellä. Tuolloin tarkoituksena oli ennen kaikkea kalastusharrastus. Nälkä kasvoi 

syödessä niin kuin sanotaan ja veneiden koko kasvoi pikkuhiljaa. 2000-luvun alussa hankit-

tiin isompi perämoottorivene jossa pystyi jo yöpymäänkin. Viimeisin isompi moottorivene 

oli sitten 29 jalkainen Nimbus 29 josta luovuttiin 2021 mökkeilyn tultua kuvaan mukaan. 

Menneenä kesänä hankittiin sitten pulpettivene jolla ajetaan mökille saareen ja vähän liiku-

taan muuallakin. 

2. Mitkä laivuritutkinnot olet suorittanut ja koska? 
 

Saaristolaivurin tutkinto 19.04.1996  ja rannikkolaivurin tutkinto 22.04.2005. 

3. Kerro jokin hauska veneilyyn liittyvä kokemus. 
 

Hauskoja veneilyyn liittyviä kokemuksia on paljon. Usein ne liittyvät luontoasioihin. Lin-

nut, hylkeet jne. Esimerkiksi Isonkarin laiturissa Riskilöiden seuraaminen on tosi hauskaa! 

4. Mikä on ollut tiukka paikka vesillä? 
 

Kerran ollessani kalareissulla pulpettiveneellä Innamon länsipuolella olin illan tullessa läh-

dössä kotiin ja moottori sammui yhtäkkiä. Tutkin konetta ja huomasin, että iso johtonippu 

oli katkennut (magneeton lukitus oli irronnut jolloin johtonippu oli hajonnut). Oli Marras-

kuu ja pimeää. Onneksi minulla oli yhden työkaverini kanssa yhteistyö- ja avunantosopimus 

joten soitin hänelle ja hän lähti ensin Turusta Röölään autolla (vene trailerilla) ja sitten ve-

neellä Innamoon josta pääsin sitten hinauksella takaisin Röölään itsekin. On ne kaverit tär-

keitä! 

5. Oletko ”mokannut” navigoinnissa? 
 

En tiedä olenko varsinaisesti mokannut navigoinnissa mutta kyllä joskus veneilyni alkuvai-

heissa oli joskus kalastusreissuilla ongelmia sumun kanssa vaikka vedet olivatkin tuttuja. 

On mielenkiintoinen tunne, kun kuulee rahtilaivan sumutorven ’karjaisun’ eikä ole varsinai-

sesti hajuakaan sen sijainnista taikka suunnasta. Ei se laiva ollut lähelläkään todellisuudessa 

koska itse olin väylän ulkopuolella.  
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6. Mikä asia muissa veneilijöissä ärsyttää sinua? 
 

Useimmiten on harmittanut muiden veneilijöiden piittaamattomuus aiheuttamistaan aalloista 

satama-alueilla. Siis toisin sanoen ylinopeus. 

7. Mikä on mielestäsi tärkein turvallisuustekijä veneilyssä? 
 

Tärkein tai ainakin erittäin tärkeä turvallisuustekijä veneilyssä on tähystys kaikkiin suuntiin. 

8. Mikä maistuu parhaiten vesillä ollessasi? 
 

Kai se on se tuttu nuotiossa paistettu makkara ja vaikkapa olut kaveriksi. 

9. Paras kaveri vesillä? 
 

No Kapteenska tietysti. 

10. Mielenkiintoisin veneilykohteesi tähän mennessä? 
 

Ulkosaariston hienot kallioluodot ja sen tapaiset karut maisemat yleensäkin.  

11. Paras veneilyvitsi? 
 

 Merimies kävelee pubiin ja istuu. Hänen vieressään istuva mies on merirosvo, jolla on puu-

jalka, koukkukäsi ja silmälappu. Merimies kysyy häneltä kuinka hän sai ne? Merirosvo sa-

noo: Sain puujalan, kun hai pureskeli oikean jalkani. Koukun sain, kun käteni katkaistiin 

taistelussa ja silmälappu tuli, kun jotain oli silmässäni enkä ollut vielä tottunut koukkuun. 

12. Mikä on tärkein navigointiväline? 
 

 Merikartta 

13. Miten olet osallistunut seuran toimintaan? 
 

Olen toiminut seuran hallituksessa useita vuosia, joskus kommodorinakin ja sen lisäksi olen 

ollut pitkän aikaa seuran venekatsastaja ja jatkan siinä tehtävässä vieläkin.  

Jr 
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Kutsu kevätkokoukseen 
 

Isokarin Kiertäjät ry:n kevätkokous pidetään 11.4.2022 klo 17.30. kerhotilassa 

Männäistentie 1 B, Uusikaupunki.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: 

- esitetään toimintakertomus vuodelta 2021 

- esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilin-

päätös 

- päättään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili-

velvollisille 

- käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat 

Kokouksen jälkeen on vapaata keskustelua ja juodaan kahvit. 


