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Höyrylaiva NÄSIJÄRVI II
 Höyrylaiva Näsijärvi II on vuonna
1929 rakennettu höyryhinaaja, joka
elämäntyönään kuskasi tukkilauttoja
ja halkoproomuja Näsijärven alueella.
 Alus on sisätiloiltaan ja ulkoasultaan
yksi
parhaiten
alkuperäisessä
asussaan säilyneistä aluksista koko
Suomessa.
 Tällä hetkellä alusta pitää yllä
yhdistys Höyrylaiva Näsijärvi II,
joka
koostuu
vapaaehtoisista
höyrylaivaharrastajista.
 Alus on kohtuullisessa kunnossa,
mutta
osassa
pohjalevyissä
on pistesyöpymiä, jonka takia
pohjaremontti on tarpeen.

 Talvella 2020–21 toteutamme suuren
pohjaremontin, jossa vaihdetaan
kaikki syöpyneet pohjalevyt uusiin.
 Remontin kokonaiskustannus on
hieman alle 50 000 euroa ja saimme
siihen Museovirastolta avustusta
puolet kokonaiskustannuksista.
 Loppuosan rahoitamme yhdistysten
jäsenten
ja
ulkopuolisten
lahjoituksilla, yhdistyksen kertyneillä
varoilla sekä tämän jälkeen puuttuvan
osan lainalla.
 Teimme
poliisilaitokselle
myös
ilmoituksen
pienkeräyksestä
ja
saimme
luvan
(RA/2020/1342)
käynnistää keräyksen, joka on
käynnissä 6.11.2020–5.2.2021.

Jos haluat osallistua historiallisen perinnealuksen pohjaremonttiin,
niin otamme erittäin mielellään vastaan kaikensuuruisia lahjoituksia.
Pienestäkin summasta on apua!
Voit lahjoittaa tekemällä tilisiirron pienkeräystilille:
Saaja: Höyrylaiva Näsijärvi II ry
Tili: FI83 4108 0011 7035 87 Viite: 1818
Lue lisää laivan tarinasta www.nasijarvi2.fi!
Keräyksen ensisijainen tarkoitus: Pienkeräyksellä kerätään varoja tamperelaisen höyrylaiva
Näsijärvi II:n (1929) pohjan kunnostamiseen. Laivan omistaa tarkoitusta varten vuonna 2017
perustettu yhdistys. Yhdistys haki ja sai Museovirastolta avustusta pohjan remontoimiseen 50
prosenttia kokonaisbudjetista, joka on 47 400. Näin ollen yhdistyksen omarahoitusosuus on 23
700. Tämän kattamiseksi kerätään varoja pienkeräyksellä. Pohjan kunnostamisessa alukseen
vaihdetaan uusia teräslevyjä ja rungon kaaria talven ja kevään 2021 aikana Länsi-Teiskossa
Pajapekka Oy:n rannassa.
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Keräyksen toissijainen tarkoitus: Mikäli varoja jää yli, mikä ei ole todennäköistä huomioiden
remontin budjetin, niin
pienkeräysvarat käytetään toissijaisesti aluksen kattilan kunnostamiseen. Tuliputkien vaihto tulee
eteen muutaman vuoden sisällä, joten pohjaremontista mahdollisesti ylijääneet varat käytetään
tähän.
Pienkeräyksen järjestäjä on Höyrylaiva Näsijärvi II ry.
Keräyksen järjestäjän yhteystiedot: Höyrylaiva Näsijärvi II ry c/o Tero Lahti Tahmelankatu 1C
33240 Tampere.
Sähköposti: kippari@nasijarvi2.fi
Pienkeräysnumero: RA/2020/1342
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