
Kariviesti 
 

Kariviesti 
Nro 2/2022           1988 – 2022 

Isokarin Kiertäjät ry:n seuralehti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kariviesti 
 

Rauno Meloksen ottama valokuva. 

 

 

Aarre Salmen ottama valokuva. 
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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 

    joreiman2020@outlook.com 

Anneli Salmi sihteeri  044 313 0050 

    anneli.r.salmi@outlook.com 

Seppo Haikonen taloudenhoitaja 040 705 1109 

    haikonenseppo@gmail.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 

- katsastusvastaava                     Jorma Reiman 

- toiminnantarkastaja                 Timo Lindström 

- varatoiminnantarkastaja           Kimmo Sjöblom 

- kotisivujen ylläpitäjä                Aarre Salmi 

 

Kansikuvassa sekstantti, jota aikoinaan käytettiin avomeripurjehduksessa paikanmäärityk-

sen apuvälineenä. 

mailto:joreiman2020@outlook.com
mailto:anneli.r.salmi@outlook.com
mailto:haikonenseppo@gmail.com
mailto:hannuhuh@www.lailanet.fi
mailto:pasi.suominen@rakenneuki.fi
https://www/


Kariviesti 
 

          Kommodorin turinoita 
           

 

 

Viime vuosina 

veneilyharrastus 

lisääntyi ko-

ronapandemian siivittämänä. Veneily 

oli korona-aikaan melko turvallinen 

harrastus, koska siinä oltiin tekemisissä 

lähipiirin kuuluvien henkilöiden kans-

sa. 

Tänä vuonna varsinkin moottoriveneily 

vähentyi Putinin Ukrainaa vastaan 

aloittaman sodan ja siitä johtuvan polt-

toaineiden rajun kallistumisen takia. 

 

Todennäköisesti venäläisten toimesta 

alkuvuonna häirittiin GPS-signaalia. 

Tämä aiheutti hiukan ongelmia lento-

liikenteeseen itärajan tuntumassa sekä 

Pohjois-Norjassa. Mikäli GPS- järjes-

telmää häiritään jatkossakin se voi ai-

heuttaa ongelmia meriliikenteeseen ja 

veneilyyn. Tällöin vesilläliikkujien oli-

si hyvä osata myös perinteisiä navi-

gointimenetelmiä. 

 

Kesäretki järjestettiin parin vuoden 

tauon jälkeen Kustavin Lootholmassa. 

Mukana oli kuusi henkilöä. Retki on-

nistui hyvin vähäisestä osallistujamää-

rästä huolimatta. Retkestä on artikkeli 

tässä Kariviestissä. 

 

Pitkästä aikaa seuran perustoiminta to-

teutui, kun järjestettiin veneilijän köy-

si- ja solmukurssi kerhotilassa sekä 

syksyllä alkoi Vakkaopistossa saaristo-

laivurikurssi seuran kommodorin ve-

tämänä. Suunnitelmissa on myös ran-

nikkolaivurikurssin järjestäminen ke-

väällä 2023. 

Ne seuran saaristolaivurit, jotka eivät 

ole vielä rannikkolaivurikurssia käy-

neet, ottakaa tavoitteeksi osallistua tu-

levaan rannikkolaivurikurssiin.  

 

Tilanne seurassa on melko poikkeuk-

sellinen, koko seurahistorian (34 vuot-

ta) aikana IK:lla on ollut vain kaksi lai-

vurikurssien opettajaa. Monella seural-

la on useita opettajia ja on kilpailua 

siitä, kuka pääsee opettamaan. Olen 

useaan kertaan yrittänyt saada jäsenis-

töstä jonkun osallistumaan opettajan 

auktorisointitilaisuuteen. Suomen Na-

vigaatioliitto järjestää opettajien aukto-

risointitilaisuuksia muutaman kerran 

vuodessa.  

 

Tämä Kariviesti julkaistaan vain netti-

versiona. Kariviesti 1/2023 tullaan jul-

kaisemaan painettuna, seuran 35-

vuotisen toiminnan juhlanumerona. 

Juhlanumero lähetetään vain tämä vuo-

den ja edellisen vuoden jäsenmaksun 

maksaneille, varmista, että olet maksa-

nut mahdollisesti saamasi jäsenmaksun 

karhulaskun.       
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                        Testaa tietosi 
 
 

1. Milloin Suomen Navigaatioliitto on perustettu?  

a)  

1948      b) 1953      c) 1958      d) 1963  

 

2. Minkä aluksen päivämerkit ja valot ovat kuvassa? 

 

 

 a) syväyksen rajoittama alus  b) ohjailukyvytön alus 

c) karilla oleva alus   d) ruoppaaja 

 

Mitkä ovat turvavesimerkin heijastimien värit ylhäältä lukien? 

 

a) punainen – sininen  b) sininen - punainen 

c) punainen – keltainen  d) keltainen - punainen     

3. Ohjaat kompassin mukaan suuntaan 115°. Kompassin eksymä tällä kulkusuunnalla 

on -3° ja kartan mukaan alueen eranto on 5° E. Tuuli puhaltaa lounaasta ja aiheuttaa  

10° sorron? Mikä on veneen kulkusuunta veden suhteen? 

 

a) 102°     b) 107°               c) 113°        d) 127° 

       4. Eranto on pienin 

a) Inarijärvellä       b) Oulunjärvellä  

b) Saimaalla           d) Näsijärvellä 

 

Oikeat vastaukset löytyvät toisaalta tästä Kariviestissä. 
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Kesäretki 2022 

 

Kaksi vuotta ehti jäädä väliin edellisestä kesäretkestä. Nyt kokoonnuttiin samaan paikkaan 

kuin vuonna 2019. Uudemmat jäsenet eivät ole uskaltautuneet vielä mukaan. Kesäretkelle 

saapui kuusi henkilöä, joilla seuran jäsenyysvuosia on keskimäärin 19,5 vuotta. 

Sää suosi lopulta tapahtumaa, sillä sade loppui sopivasti, lämpötila oli kesäinen eikä tuuli-

kaan pahemmin haitannut. 

Kaikki osallistuivat alkujärjestelyihin aktiivisesti. Kun 

kommodori oli toivottanut osallistujat tervetulleeksi, 

ensimmäinen tehtävä oli laittaa seuran muurinpohja-

pannu lämpiämään kaasupolttimen päälle. Muurinpoh-

japannu säädettiin vaakatasoon silmämääräisesti, vaikka 

vesivaakakin olisi ollut käytettävissä.  

Anneli oli keittänyt termoskannuun tulokahvit, jotka 

juotiin räiskäleitten kera. Räiskäletaikina oli Hannun valmistama.   

Kiertopalkinnosta kilpailtiin kolmiotteluna arviointitehtävä – heittoliinan tarkkuusheitto – 

kysymyssarjaan vastaaminen.  

 

Hannun laatimissa arviointitehtävässä oli aikaisemmasta poiketen tietopuolisia kysymyksiä: 

1. Piti arvioida kahden kepin välinen etäisyys. Paikka, josta arviointi suoritettiin oli määrät-

ty.  

2. Olet mennyt yöllä merelle ja palaat kohti satamaa Näet seuraavanlaisen valotunnuksen, 

joka vilkkuu jatkuvasti valkoista valoa. Mistä turvalaitteesta on kysymys? 

 

   a) karimerkki, b) erikoismerkki, c) lateraalimerkki, d) pohjoisviitta.  

3. Tässä tehtävässä testattiin hoksottimia. Kaksi alusta lähti paikasta 60° N, 21° E eri suun-

tiin samalla 20 solmun nopeudella. A lähti tosisuuntaan 360° ja B tosisuuntaan 180°. Tunnin 

kuluttua A kääntyi tosisuuntaan 90° ja B tosisuuntaan 270° ja ajoivat taas tunnin. Kysyttiin, 

kumman aluksen longitudin muutos oli suurempi ja kuinka pitkän matkan alukset kulkivat 

kyseisenä ajanjaksona.  

4. Piti arvioida suunta ja matka Pakkahuoneen vierasvenesatamasta Katanpään vierasvene-

satamaan (linnuntietä).  
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5. Kysyttiin, kuinka monta merimailia on 10 km.  

6. Kun tuuli puhaltaa 10 m sekunnissa, kuinka paljon se on solmuiksi muutettuna. 

Parhaiten tästä tehtävästä selvisi Aarre. Oikeat vastaukset löytyvät toisaalta tästä lehdestä, 

kukin voi yrittää ratkoa tehtävät kotona (paitsi ensimmäisen tehtävän). 

 

Toinen tehtävä oli heittoliinan tarkkuusheitto. Miehet heittivät kuudentoista metrin ja naiset 

13,5 metrin etäisyydeltä maalina ollutta kiveä kohti. Jokaisella oli kaksi heittoa, joista pa-

rempi huomioitiin henkilön tulokseksi.  

Annelilla oli tarkin heittokäsi, hän osui 5 cm päähän maalikivestä. 

 

Puut grillissä olivat sopivasti palaneet ja hiillos oli valmis 

makkaroiden grillausta varten. Makkaran syönnin ja keskuste-

lun lomassa suoritettiin kolmiottelun viimeinen tehtävä, ky-

symyssarjan ratkominen. Pasin laatiman kysymyssarjan tehtä-

vät ja oikeat vastaukset olivat suljetussa kirjekuoressa, joten 

niihin ei kukaan päässyt tutustumaan etukäteen.  

 

Kysymyksiä oli seitsemän. Niissä kysyttiin pääasiassa laivurikursseilla opetettuja asioita. 

1. Mitkä ovat karimerkin heijastinnauhojen värit, ylhäältä alaspäin? 

2. Mitä meriteiden säännöt säätävät sen aluksen toimenpiteistä, joka ei ole väistämis-

velvollinen? 

3. Mikä oli Taivassalon asukasluku vuodenvaihteessa 31.12.2021 

entä asukasluku kesäisin? 

4. Mikä tiedotusmerkki on viereisessä kuvassa?  

5. Mikä on matalan veden syvyys järvialueella merikartoissa (merkitty 

aina sinisellä)? 

6. Minkä aluksen päivämerkki? 

 

a)                                        b) 

  

 

7. Kun alukset ovat toistensa näkyvissä, on kulussa olevan konealuksen ohjaillessaan 

ilmoitettava siitä viheltimellä, mitä tarkoittaa kolme lyhyttä ääntä? 
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Kysymyssarjaan parhaiten vastasi Aarre. Kotona voi kukin yrittää ratkoa näitä tehtäviä, oi-

keat vastaukset löytyvät toisaalta tästä kariviestistä.  

 

Kilpailu ratkettua suoritettiin palkintojen jako. Kier-

topalkinnon sai haltuunsa seuraavaan kesäretkeen asti 

”venekunta” Anni III (Anneli ja Aarre Salmi). Muut-

kin ”venekunnat” palkittiin Uudenkaupungin kau-

pungin ja Euronics’n lahjoittamilla tavarapalkinnoilla. 

 

Tarjolla olisi ollut vielä saunomista, mutta retkeläiset 

olivat menossa kotiin saunomaan. Retkitavaroiden 

siirtäminen kommodorin autoon sujui nopeasti yh-

teisvoimin. 

Kesäretkiterveisin Aarre 
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Kesäretken arviointitehtävien ratkaisut: 

1. Keppien välinen etäisyys oli tasan 7 m. 

2. Oikea turvalaite oli pohjoisviitta. 

3. Longitudimuutos oli suurempi veneellä A ja kumpikin vene kulki 40 mpk.  

4. Suunta on 211° ja matka 12,9 mpk. 

5. Vastaus 5,4 mpk. 

6. Vastaus 19,4 solmua.  
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                 Vitsit 
 

Savolaismiehen anoppi tippui veneestä jokeen. 

Savolaisvävy tuumasi ”ei naarata yhtään”.  

Oli pimeä syksyinen ilta ja satoi rankasti. 

Reiskan ovikello soi ja hän meni avaamaan ovea. 

Oven takana oli Reiskan anoppi. 

Reiska totesi: ”Mitä sinä anoppi siellä seisot? Mene kotiisi ettet vilustu! ” 

Pieni tyttö käveli yksin koulusta kotiin, kun auto pysähtyi hänen kohdal-

leen: 

- Hei, saat tikkarin, jos tulet kyytiin! 

Tyttö ei ollut huomaavinaan, mutta auto seurasi hänen vierel-

lään. 

- Saat kaksi tikkaria, jos tulet kyytiin! 

Tyttö jatkoi matkaansa ja auto seurasi vierellä. 

- Saat kolme tikkaria, jos tulet kyytiin, houkutteli mies autosta. 

Viimein tyttö pysähtyi ja sanoi: 

- Kuule iskä, jos sinun kerran piti välttämättä ostaa Lada, niin 

ajele yksin vaan. 

 

Viime vuonna Toivo ei tiennyt, mitä ostaa vaimolleen joululahjaksi.  

Vaimo antoi mielestään hyvän vihjeen: 

- Olisi kiva, jos tuossa autotallin edessä olisi minulle sellainen lahja, joka menee nollasta 

sataan alle viidessä sekunnissa! 

Aattoaamuna vaimo löysi pienen paketin autotallin edestä. 

Hän avasi paketin ja siellä oli upouusi henkilövaaka. 

Toivo pääsi sairaalasta pääsiäisenä. 

Mies meni hienoon putiikkiin ostamaan vaimolleen seksikästä alusasua. Kauppa oli melko 

hintava – hinnat vaihtelivat kahdestasadasta aina viiteensataan asti. Mitä läpinäkyvämpi 

alusasu oli, sitä kalliimpi oli hintakin.  

Mies valitsi kaikkein läpinäkyvimmän, maksoi 500 euroa ja vei alusasun kotiin. Hän esitteli 

asun vaimolleen ja pyysi häntä menemään pukeutumaan siihen ja esittelemään sitä sitten 

itselleen. 

Yläkerrassa vaimo sai idean ja ajatteli: ”Tämä on niin läpinäkyvä, kuin ei olisi mitään pääl-

lä. En pue sitä, vaan esittelen itseni alasti, palautan hepeneen huomenna kauppaan ja pidän 

rahat itse.  

Vaimo tuli alasti portaiden yläpäähän ja alkoi poseerata. 

Mies sanoi: ”Hyvä luoja! Luulisi, että viidelläsadalla ne edes silittäisivät sen!” 

Poliisilla ei mahda olla hääppöset palkat nykyään, kun joutuvat tekemään lisätienestejä ra-

kennushommissa. Eilenkin oli Turkkarissa uutinen, että poliisi eristi rivitalon Uudessakau-

pungissa. 



Kariviesti 
 

Isokarin Kiertäjät ry     12.9.2022  

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023 

Kerhotila, joka sijaitsee osoitteessa Männäistentie 1B, on edelleen toimintamme 

keskipisteenä. Kerhotilassa järjestetään lyhyitä kursseja, erilaisia teemailtoja ja 

muita seuran tapahtumia, sikäli kun jäsenistöltä tulee aloitteita niiden järjestä-

miseen.  

KOULUTUSTOIMINTA 

Yhteistyö koulutustoiminnassa jatkuu Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa.  

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 jä-

senten kirjoittavan omia juttujaan veneilyyn liittyvistä aiheista. Jäsenlehteen py-

ritään hankkimaan ilmoituksia, jotta lehti voitaisiin julkaista painotuotteena. Jä-

senlehteä 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 toimite-

taan artikkeleita seuran tapahtumista ja toiminnasta. 

Seuran kotisivut ovat Internetissä osoitteessa www.isokarinkiertajat.fi.  

Sitä kautta jaetaan tietoa jäsenille sekä muille seuran toiminnasta kiinnostuneil-

le. Kotisivun kautta voi lähettää postia sähköisessä muodossa seuran jäsenille. 

Kotisivuilta löytyy myös hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet. 

TAPAHTUMAT 

Seuran täyttäessä 35 vuotta pyritään tapahtumaa juhlistamaan jollain lailla. Asi-

asta tullaan tiedottamaan tarkemmin alkuvuodesta. 

Kesäretki järjestetään 17.6.. Paikkaa ei ole vielä päätetty. 

Rekiretki (pikkujoulu) järjestetään marras- joulukuun aikana mahdollisesti ker-

hotilassa. 
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Varsinaisen veneilykauden ulkopuolella pyritään järjestämään jäsenistön kiin-

nostuksesta riippuen 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 yhteistyössä Uudenkaupungin Purjeh-

dusseuran kanssa. Seuran venerekisteriin merkityt, katsastetut veneet voivat 

hankkia ja käyttää seuran perälippua.  

Jäsenistöä aktivoidaan osallistumaan veneilyseurojen jäsenille tarkoitettuun me-

rikarttanavigointikilpailuun, mikäli sellainen järjestetään. 

Yhteistyötä alueen muiden veneilyseurojen kanssa pyritään edistämään. 

 

Hallitus 
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Kutsu syyskokoukseen 
 

Isokarin Kiertäjät ry:n syyskokous pidetään 7.11.2022 klo 17.30. kerhotilassa Männäistentie 

1 B, Uusikaupunki.  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat: 

- Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

- Päätetään vuoden 2023 jäsen- ja liittymismaksun suuruus 

- Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista 

- Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 

- Valita varakommodori erovuoroisen tilalle 

- Valita hallituksen jäsenet vuodelle 2023 

- Valita toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi 

- Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat 

Kokouksen jälkeen on vapaata keskustelua ja juodaan kahvit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


