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Syksyn pihatöihin Rautiasta
Kottikärry 70 l
vihreä

Puutarhakärry 48 l

vihreä, muovia

vihreä, muovia

32,90

24,90
Reima

kiinteistöharja
varsi 160 cm

Räystäskourun
puhdistaja

9,95

Fiskars Quikfit

67,80

Lehtiharava

17,90

Fiskars
Solid L 135016
työskentelyleveys 51 cm

Tarjoukset voimassa 31.10.2013 saakka tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.
www.plussa.com

Lisätiedot:
www.kesko.ﬁ/
Ympäristö ja
yhteiskunta

Puhoksentie 3, 82500 Kitee, puh. 040 833 0661

Palvelemme:
Ma–Pe 8.00–17.00
La 9.00–14.00

Maatalouden
luopumistuen
ehdot muuttuvat
 Maatilojen sukupolvenvaihdosten vauhdittamiseen tarkoitettuun
luopumistukeen tulee
vuoden vaihteessa ikärajamuutos. Sukupolvenvaihdokset vaativatkin nyt erityisen huolellista suunnittelua.
Vielä tänä vuonna luopumistukeen ovat oikeutettuja
vuonna 1959 ja sitä aikaisemmin syntyneet maatalousyrittäjät. Ensi vuonna luopumistukea voivat hakea enää vuonna 1957 ja sitä aikaisemmin
syntyneet.
Luopumistuki on maatalouden rakennekehitystä edistävä
järjestelmä ja sitä hyödynnetään noin puolessa maatilojen sukupolvenvaihdoksista.
Luopumistuki mahdollistaa
maatilojen oikea-aikaiset sukupolvenvaihdokset, kun luopujat voivat lopettaa maatalouden harjoittamisen ja saada luopumistuen normaalia
vanhuuseläkeikää aikaisemmin. Nuoret yrittäjät puolestaan saavat maatalousyrityksen vastuulleen nuoremmalla
iällä. Luopumistuki aikaistaa
sukupolvenvaihdoksia keskimäärin viidellä vuodella.
Nykyinen luopumisjärjestelmä tulevine ikärajamuutoksineen on voimassa 31.12.2014
saakka. Siitä eteenpäin luopumistuen jatkosta ei ole varmuutta.

Luopumistuelle voi
jäädä 56-vuotiaana
Vielä tänä vuonna luopumistuelle voi halutessaan jäädä jo
56-vuotiaana, jos luovutuksensaaja on lähisukulainen.
Jos maatila luovutetaan sukupolvenvaihdoksella vieraalle viljelijälle, vaaditaan luopujalta vähintään 60 vuoden
ikää. Luopumistukea hakevan
on aina oltava alle 63-vuo-

tias.
Luopumistukea voi kuitenkin hakea kahta vuotta ennen
varsinaisen ikärajan täyttymistä. Vuonna 1959 tai aikaisemmin syntyneet voivat siten hakea luopumistukea tänä
vuonna. Luopumistukea aletaan maksaa kuitenkin vasta,
kun lopullinen tilakauppa on
tehty, 56 vuoden ikärajavaatimus täyttyy ja kun ansiot
jäävät alle ansiotulorajan, 695
euroa kuukaudessa.
Maatalousyrittäjän nuorempi puoliso tai sisarusten
hoitaman maatalousyhtymän
nuorempi osakas sekä maatalousyrittäjän leski sekä täyttä
MYEL-työkyvyttömyyseläkettä saavien yrittäjän puoliso
voi saada luopumistuen uinuvana, jos hän on enintään viisi
vuotta varsinaista luopumistuen hakijaa nuorempi. Luopumistuen maksaminen alkaa,
kun uinuvan tuen saaja täyttää
luopumistuen saamiseen vaaditun ikärajan.
Sukupolvenvaihdoksissa,
joissa luovutuksensaaja ei
ole luopujan lähisukulainen,
hakemuksen voivat vuonna
2013 tehdä 58 vuotta täyttäneet luopujat, eli vuonna 1955
ja sitä ennen syntyneet.
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Seura juhlii 30 vuotista olemistaan
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Kiteen Urheilusukeltajiista Keski-Karjalan Sukeltajiksi

 Kiteen Urheilusukeltajat ry:n nimellä tunnettu seura on perustettu
7.7.1 983. Vuodesta 2007
lähtien nimenä on ollut
Keski-Karjalan Sukeltajat. Kuluva vuosi on seuran toiminnassa 30. Sitä juhlitaan ensi viikon
lauantaina. Seura on ollut koko olemassaolonsa
ajan Sukeltajaliitto ry:n
jäsenseura, ilmenee viimeisen 10 vuoden historiikkiosasta.

Kesälahden Urheilusukeltajien lopetettua toimintansa
vuoden 2006 lopulla seurat
yhdistyivät ja alkoivat toimia
uudella nimellä. Seuran jäsenmäärä on vakiintunut hieman
yli sataan henkilöön.
Seurassa on paljon sitoutuneita ja pitkäaikaisia jäseniä. Jäsenet ovat tulleet toimintaan pitkälti peruskurssien
sekä norppatoiminnan kautta.
Seuran historian aikana on tapahtunut ainoastaan yksi jäsenen erottamisprosessi.
Erottaminen oli koitua seuran kohtaloksi, sillä erotettu
valitti päätöksestä ja vei asian oikeuteen. Käräjäoikeus
ja hovioikeus antoivat tuomionsa vuoden 2011 puolella.
Oikeuden päätöksellä erottaminen oli perusteltua, mutta
seura joutui maksamaan omat
oikeudenkäyntikulunsa, noin
8 000 euroa. Seuran taloudelle
tämä oli suuri takaisku, mutta
siitä seura selvisi säästöillä,
avustuksilla ja tilapäisellä jäsenmaksun korotuksella.

Koulutustoiminta jatkuu
Laitesukelluskursseja on
seurassa järjestetty vuosittain. Peruskurssien oppilaita on jatkokoulutettu laitesukelluksen jatkokursseilla, syventävillä jatkokursseilla sekä nitrox-kursseilla. Vuosina
2003–2012 on järjestetty yhteensä kahdeksan laitesukelluksen peruskurssia, kolme
laitesukelluksen jatkokurssia
ja kaksi laitesukelluksen syventävää jatkokurssia.
Kurssin hyväksytysti suorittaneet ovat saaneet kansainvälisesti tunnetun CMAS-luokituksen. Kurssit on pystytty
toteuttamaan omin kouluttajaresurssien. Seuran koulutusvastaavana on toiminut koko

30 toimintavuoden aikana seura on kouluttanut lähes kaikki laitesukeltajaansa itse.

10-vuotiskauden M2-kouluttaja Arto Möttönen.
Seuran kouluttajista Taneli Tiittanen ja Timo Tynkkynen saivat vuonna 2008
CMAS/M2 -kouluttajapätevyyden. Muita seuran pitkäaikaisia laitesukelluskouluttajia
ovat Erno Olkkonen (M2),
Olavi Parkkinen ja Teuvo
Turunen.

Lapsi- ja
nuorisotoiminta
Norppatoiminta sai vuonna
2009 piristysruiskeen, kun
seuran jäsen Pirjo Koponen
suoritti norppaohjaajakurssin.
Kurssille osallistui 12 nuorta
sukellusharrastajaa. Vuonna
2010 alkoi seuraava norppakurssi, jolle osallistui 11 uutta norppaa. Yhdeksän vuoden
2009 norppakurssilaisista jatkoi 2010 aloittaneessa hylje-ryhmässä. Tämän jälkeen
norppatoimintaa on jatkettu
jakaen ohjaajavuoroja kouluttajien ja kokeneiden sukeltajien kesken.
Seuran koulutustoiminnassa turvauduttiin pitkään jäse-

niltä lainattuihin sukelluslaitteisiin. Myöhemmin seuralle
on hankittu määrätietoisesti
omia sukelluslaitteita.

Kompressori
myös 30-vuotias
Seuran toimitilat ovat olleet
edelleen koko 10-vuotiskauden Kiteen kaupungilta vuokratuissa tiloissa Keisarinkujalla. Tiloissa on säilytetty
varusteita, pidetty koulutusta
sekä hallituksen kokouksia.
”Lupin” yhteydessä on myös
kompressorihuone, jonne on
sijoitettu sekä seuran että palolaitoksen kompressorit.
Seuralla on kaksi kumivenettä. Suurempi 28 hv:n moottorilla varustettu on hankittu
vuonna 1986 ja pienempi kumivene vuonna 2005. Seuran
vuonna 1988 hankittu kiinteä
kompressori vaihdettiin vuonna 2007 uuteen.
Seuralla on myös kaksi retkikompressoria. Toinen retkikompressoreista tuli Kesälahden Urheilusukeltajien perintönä. Vanhempi retkikompressori on palvellut aina seuran

Ikäraja nousee
vuonna 2014
Vuoden 2014 alusta alkaen
luopumistuelle pääsemisen
alaikäraja nousee 59 vuoteen,
kun maatila luovutetaan lähisukulaiselle. Ikärajan nosto koskee niitä luopumistukihakemuksia, jotka jätetään
1.1.2014 jälkeen. Vuosina
1958 ja 1959 syntyneet eivät
ole oikeutettuja luopumistukeen enää ensi vuonna. Vieraalle viljelijälle luovutettaessa 60 vuoden ikärajaan ei
tule muutosta.

perustamisesta saakka.
Seuran tärkeimmät tulot
ovat muodostuneet jäsenmaksuista, kurssituotoista sekä pienistä talkooluonteisista töistä. Esimerkiksi Postinrannan keväinen tarkastus ja
Papinniemen leirikeskuksen
rannan tarkastus ovat tuoneet
pientä lisäapua seuran talouteen. Suurimmat säännölliset
kuluerät ovat olleet Sukeltajaliiton jäsenmaksut, kalustohankinnat sekä kaluston ylläpito. Nykyisellään seuran
talous on vakaalla ja turvallisella pohjalla.
Jäsen- ja liittymismaksut
on pidetty koko seuran toiminnan ajan tietoisesti alhaisella tasolla. Seuran jäsenyys
on haluttu mahdollistaa kaikille tulotasosta riippumatta.
Vuodelle 2013 tehtiin kuitenkin tuntuva jäsenmaksujen korotus. Osasyynä tähän
oli mm. kurssien kysynnän
hiipuminen ja ns. talkootuottojen pieneneminen. Toisaalta jäsenmaksun vastineeksi
jäsenet saavat edelleen mm.
maksuttomat pullojen paineilmatäytöt, uimahallivuorot ja
Sukeltajaliiton jäsenyyden jäsenetuineen.
Seuran jäsen Erno Olkkonen on toiminut vuosina
2000–2008 Sukeltajaliiton
puheenjohtajana ja jäsenenä
Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnassa.Vuosina 2009–
2012 hän on ollut Sukeltajaliiton hallituksessa, joista vuoden 2010 Sukeltajaliiton varapuheenjohtajana. Olkkonen
on toiminut myös liittokouluttajana Vapepa- ja DAN-ensiapukoulutuksessa sekä erityisryhmien koulutuksessa.

Uimahallin merkitys fyysisessä
kuntoharjoittelussa korostuu
kaksi kertaa viikossa olevien
hallivuorojen aikana.

Uimahallilla
tärkeä merkitys

Kesän yksi kohokohta on Vakiajärven tukikohdan siivoustalkoot.
Usein samaan ajankohtaan osuus kurssien avovesiosuus.

Norppatoiminta veti mukaan jo ensimmäisenä vuotena 12 nuorta.

Seuralla on ollut uimahallivuorot torstaisin ja sunnuntaisin. Vuorot ovat olleet aktiivisessa käytössä. Hallivuoroilla on ollut viime vuosina
ilahduttavan paljon norppatoimintaa.
Hallivuoroilla on ollut merkittävä rooli seuran toiminnassa, sillä ne palvelevat niin
koulutustoimintaa kuin sukeltajien fyysisen kunnon ylläpitoakin. Toki allasvuoroilla
on ollut myös erittäin tärkeä
sosiaalinen merkitys sukeltajien tavatessa säännöllisesti toisiaan.
Pekka Sorsan toteuttamat
seuran historian ensimmäiset
internetsivut uusittiin vuonna
2004, jonka jälkeen sivujen
ylläpidosta on vastannut Erno Olkkonen. Vuonna 2007
seuralle hankittiin oma verkkotunnus, www.keskikarjalansukeltajat.ﬁ. Seuralla on
ollut myös runsaasti positiivista näkyvyyttä Koti-Karjala-lehdessä.
Näkyvyyttä ja sukellusharrastuksen tunnettuutta on ylläpidetty myös osallistumalla
useina vuosina ”Telekkuumispäiville”, joilla on esitelty sukeltamista lapsille ja nuorille.
Koululaisryhmille ja sukeltamisesta kiinnostuneille on
järjestetty säännöllisesti introsukelluksia.

Keski-Karjalan Sukeltajien tukikohta Valkiajärvellä on saanut myös valtakunnallista huomiota
ja kiinnostusta. Mm. vuonna 2009 Vuoden sukelluskuva napattiin ”Valkialta”. Kuvaajana oli savonlinnalainen Pasi Lensu.

neksi puheenjohtajaksi vuoteen 2005 saakka ja vuonna
2010 seurasta erotettu Erkki Nieminen. Vuodesta 2006
lähtien puheenjohtajana on
toiminut Jouni Saari. Arto
Möttönen on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana
vuodesta 2004 alkaen.
Viimeisen 10 vuoden aikana sihteereinä ovat toimineet Markku Hiltunen
(–2005) Tuomo Flinkman
(2006–2009) ja Tero Lehtinen (2010–2013). Seuran hallituksessa ovat toimineet vastaavasti Janne Hurskainen,
Jukka Turunen, Seppo Pakarinen, Tiiu Tamm, Pirjo
Koponen, Taneli Tiittanen, Timo Tynkkynen, Anna-Liisa
Melasaari, Keijo Raappana
ja Markku Hiltunen.
Vuoden 2013 hallituksessa
ovat Jouni Saari, Arto Möttönen, Timo Tynkkynen, Tiiu
Tamm, Tero Lehtinen, Soili Turtiainen ja Ari Pirho-

Kansainväliseen Divers Night -yösukellukseen seura on osallistunut useina vuosina.

nen.
Seura juhlii taivaltaan lauantaina 26.10. Koivikon Kievarilla, jonne seuran toiminnassa aikojen saatossa mukana olleet ehtivät vielä il-

moittautumaan. Juhlassa mm.
julkaistaan seuran historiikki
ja palkitaan ansioituneita jäseniä.
Tuomo Flinkman

Hallitus tukee
puheenjohtajaa

Hyvä koulutus
onnistuneen
toiminnan taustalla

Seurassa tai seuran jäsenille
ei ole sattunut vakavia sukellusonnettomuuksia. Osasyynä
lienee alueen turvalliset ja va-

kaat sukellusolosuhteet. Toisaalta laadukkaasti koulutetut
jäsenet ovat omaksuneet turvalliset toimintatavat jo peruskoulutuksessaan.
Seuralla on ollut vakiintunut käytäntö järjestää kesäaikaan viikkosukelluksia. Viikkosukellukset ovat suuntautuneet useimmin seuran tukikohtaan Valkiajärvelle. Viikkosukelluksia on järjestetty
jonkin verran myös kirkasvetisille lammille, Punkaharjun proomuille, Puruvedelle
ja Pyhäjärvelle.
Seuran jäsenet osallistuivat
useina vuosina Kesälahdella
Puruveden Retkeilyn ja Aurinkokunnan kuvantekijöiden
toteuttaman vedenalaisen taidenäyttelyn upotukseen. Viikkosukellus Puruveden Linnasaareen tehtiin vuonna 2005,
joka säilyy mukavana kokemuksena, kun kumiveneen
bensaletku katkesi. Kaksi
kumivenettä matkustajineen
osaattiin onneksi moottoriveneen hinaukseen. Matkanopeus ei päätä huimannut.
Seura on osallistunut useina peräkkäisinä vuosina myös
kansainväliseen Divers Night
-sukellustapahtumaan.
Seuran tukikohta Valkiajärvellä on lähes kaikkien suomalaisten sukeltajien tuntema
kohde ja sukelluskuvaajien
suosikkikohde. Savonlinnalainen Pasi Lensu on menestynyt Valkiajärvellä kuvatuilla
kuvilla niin kansallisesti kuin
kansainvälisestikin.

Vapepa -toiminnassa seura on ollut mukana 30 vuotta. Kuva Kesälahdella järjestetystä koulutustapahtumasta vuodelta 2006.

Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin perustamiskokouksessa Olavi
Parkkinen. Seuraavaksi puheenjohtajaksi nousi vuonna
1989 Pekka Sorsa ja kolman-

Seura on avustanut mm. nuottakalastajia talviaikana, kun nuotat ovat jääneet kiinni erinäisistä syistä.

