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KARINKIERTÄJÄT ry 

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 
 
 
 

Hallitus 
Hallitus kokoontuu kerran kuussa lukuun ottamatta heinäkuuta. Tarvittaessa pidetään ylimää-
räisiä kokouksia. 16. maaliskuuta järjestetään sääntömääräinen vuosikokous ja 26. marraskuuta 
sääntömääräinen syyskokous.  

 
Kommodori, varakommodori tai heidän valtuuttamansa hallituksen jäsenet osallistuvat mahdol-
lisuuksiensa mukaan valtakunnallisten liittojen kokouksiin. 
 
Alkukesän eskaaderi on suunniteltu viikonlopulle 12. - 14.6. Eskaaderikohde tarkentuu myö-
hemmin. 
 

 
Huvitoimikunta 

16. toukokuuta Långössä juhlitaan Karinkiertäjien lipunnostoa kuohuviinin ja pienen suolapa-
lan siivittämänä. 

 
Juhannusjuhlia vietetään Långössä perinteisesti nyyttikestien merkeissä.  

 
Iltojen hämärtyessä elokuun viimeisenä lauantaina 29.8. vietetään rapujuhlia ja muinaistulien 
yötä. 

 
19. syyskuuta lipunlaskun yhteydessä nautitaan glögiä ja pipareita. Sikajuhlat järjestetään sa-
mana päivänä. 

 
Huvitoimikunta järjestää tarpeen mukaan myös muita tapahtumia, esim. risteilyn, teatteria yms. 

 
Navigaatiojaosto 

Rannikkolaivurikurssi järjestetään keväällä ja saaristolaivurikurssi syksyllä yhteistyössä Sipoon 
kansalaisopiston kanssa sen opinto-ohjelman mukaisesti. Kouluttajana toimii Karinkiertäjien 
kunniajäsen Åke Lindroth.  

 
Karinkiertäjät valvovat kokeissa ja kommodori tai sihteeri käy kursseilla esittelemässä seuran 
toimintaa. 

 
Kevään aikana kartoitetaan jäsenistön muita koulutus- ja kurssitarpeita.  
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Katsastusjaosto 
Katsastusjaoksen katsastushenkilöt katsastavat seuran veneet kesäkuun viimeiseen päivään 
mennessä sopimuksen mukaan. Jäsenen tulee itse ottaa yhteyttä katsastushenkilöön ja sopia 
ajankohdasta. 
 
Katsastusjaos tarkastaa katsastusohjeisiin tai -vaatimuksiin tulleet muutokset ja/tai lisäykset 
kaudelle 2015 ja tiedottaa tästä jäsenille hyvissä ajoin ennen kauden alkua jäsenkirjeessä.  

 
Veneiden omistajia informoidaan kevättalvella 2015 runkokatsastettavista veneistä. 

 
Veneen pitää olla rekisteröity ja varustettu rekisteritunnuksilla katsastuksessa.  
 
Katsastusjaos etsii pari katsastajaa kaudelle 2015. 

 
Satamat 

Storörenin satamassa kaudella 2015 veneseurojen laitureiden sijainti tullee olemaan samanlai-
nen kuin nykyinen sijainti. 

 
Päälaituri tulee jatkossakin olemaan käytössä veneiden vesillelaskua ja nostoa varten. 
 
Kuten tähänkin asti, seuran hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan pitämään yhteyttä satama-
hankkeen toteuttajiin ja pysymään projektin etenemisen suhteen ajan tasalla. 
 
Tiedotamme laituripaikan varanneille ennen veneiden vesillelaskua mahdollisista muutoksista 
alueella. 
 

Långön 
Ensimmäisten veneiden saavuttua saareen tarkastetaan talven aiheuttamat vahingot ja laaditaan 
korjaussuunnitelma. Jo nyt todettu korjaustarve on saunan kattohuovan uusiminen, sillä saunan 
katto vuotaa. Lisäksi saunan laiturille on pyydetty valopistettä. 
 
16. toukokuuta pidetään kevättalkoot ja samana päivänä on lipunnosto. 
 
Tapahtumia ja juhlia riittää pitkin kesää. 
 
12. syyskuuta järjestetään syystalkoot. 
 
Siivotun ja kunnostetun saaripaikan toivotaan toimivan kaikkien jäsenten yhteisenä vapaa-
ajanvieton ja erilaisten tapahtumien tukikohtana. 

 
Moottorivenejaosto 

Moottorivenejaoston suunnitelma on vuodesta toiseen yhtä yksinkertainen ja toimiva. Mukava 
on ollut nähdä porukoiden tapaavan toisiaan eri satamissa ja laajentavan reviiriään. Moottori-
veneilijät liikkuvat ensi kesänäkin Suomenlahdella ja Itämeren vesillä. Välillä matkaa tehdään 
yksin ja toisinaan taas pienissä porukoissa. 
 
Edellisen kesän tapaan jaosto järjestää viikonlopputapaamisia lähivesillä. Vuosien varrella on 
todettu, että hyviä aiheita kokoontumiseen löytyy aina. 
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Moottorivenejaoston eskaaderikohde on Riika. Alustavaksi lähtöpäiväksi on kaavailtu perjantai 
3. heinäkuuta 2015. Koska maileja tulee paljon, käytetään koko neljä viikkoa reissuun. Paluu 
kotiin heinäkuun lopussa / elokuun alussa. Reittisuunnittelua tehdään alkukesän aikana. Toi-
vomme mukaan myös purjeveneilijöitä. Toivottavasti kaikilla mukaan lähtijöillä on VHF. Vielä 
sen ehtii hankkia ja kursseille. Lisätietoa jäsenkirjeessä veneilykauden alettua.  
 

Nuorisojaosto 
Nuorisojaosto järjestää 14.3.2015 laskettelupäivän Messilässä. Seura tarjoaa laskettelulipun 
junnuille. 
 
Jollaleiri järjestetään 12. - 14. kesäkuuta 2015 Sipoon Lövhyddanissa. Leirille mahtuu mukaan 
15 - 20 nuorta. Ohjelmassa on jollailua, ongintaa, mölkkyä, uintia, saunomista, mukavia leik-
kimielisiä kilpailuja, perämoottorin käsittelyä, solmukoulu ja paljon muuta.  
 
Loppuvuodesta järjestetään nuorten pikkujoulut. Ohjelma ja tarkka aika päätetään lähempänä 
ajankohtaa. 
 
Karinkiertäjät on aktiivisesti mukana East Side Sailing Team -toiminnassa, joka on osoittautu-
nut hyväksi toimintamalliksi uusien nuorten purjehtijoiden/jäsenten saamiseksi itäisille vene-
seuroille.   
 
Lisäksi saatetaan järjestää muuta ohjelmaa, jos innostusta löytyy. Nuorisojaosto ottaa mielel-
lään vastaan ehdotuksia mahdollisesta muusta ohjelmasta tai pikkujoulujen ohjelmasta. 
 

Purjehdusjaosto 
Lauantaikisa järjestetään 6. kesäkuuta Itäsyndikaatin ranking-osakilpailuna. Reitin pituus tulee 
olemaan 12–15 mailia. 

 
Pitkä lenkki ja Sarvaston Venekerhon Kalasoppa Race järjestetään 22. elokuuta vuoden 2014 
tapaan yhteisenä purjehduskilpailuna, sillä osallistujien palaute yhdistetystä kilpailusta oli hy-
vä. Tavoitteena on lisätä kilpailuihin osallistuvien veneiden määrää molemmissa seuroissa.  

 
Seuran sisäisissä purjehduskisoissa noudatetaan ISAF:n sekä Suomen Purjehdus ja 
Veneily Ry:n hyväksymiä kilpailusääntöjä.  

 
Telakka 

Telakkatoimintaa on tarjolla Winbergin alueella. Veneenomistajan tulee itse sopia asiasta Win-
bergin kanssa. Venepaikanhaltija Winbergin satamassa Karhusaaressa saa pyydettäessä talvisäi-
lytyspaikan Winbergin telakka-alueella. 

 
 


