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KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8   04131 SIPOO

9.10.2001

TERVEHDYS KARINKIERTÄJÄT!

Kausi alkaa olla väistämättä loppusuoralla ja veneiden nostotkin on jo aloitettu.  Silti ei kannata vaipua synkkyyteen, sillä taas on tiedossa juhlia ja syyskokouksessakin tähdätään jo seuraavaan kauteen, joka on Karinkiertäjien juhlavuosi.   Nyt todella kannattaa ottaa osaa!    
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¨	Pikkujoulujuhlat HANSAKSELLA 24.11. klo 19.00 – 01.00
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Pikkujoulut vietetään iloisissa merkeissä nauttien runsas pikkujoulu-illallinen, joka sisältää alkoholittomat ruokajuomat.  Väkevämmät eväät pitää tuoda itse.  Liput maksaa 140 mk ja niitä myyvät Peter 234 4106 ja Kylli 2396251, heille pitäisi ilmoittautua 18.11. mennessä.  Jos maksat liput paikan päällä, niin lunastus klo 19.00 mennessä.  Ohjelmassa mm.
	Kommodorin puhe 

	Palkintojen jakoa

	Tanssia/elävää musiikkia Aarno Vesterisen 

orkesterin tahdittamana
	Arvontaa (arpajaispalkintoja toivotaan lahjoituksina)

Kaikkea muuta mukavaa ohjelmaa
Innolla mukaan viettämään hauskaa pikkujoulujuhlaa!



¨	Syyskokous maanantaina 29.11. klo 18.30 Cafe Storörenissä

Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat eli kommodorin, varakommodorin sekä hallituksen jäsenten valinta, alustavat toimintasuunnitelmat sekä alustava budjetti vuodelle 2002.  Kahvin lomassa keskustellaan ajankohtaisista aiheista ja tulevista kehityshankkeista.  Myös uudet jäsenet innolla mukaan!
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¨	Nuorten pikkujoulut sunnuntaina 2.12.01 ->  Harry Potter Elokuva.
Tänä vuonna on tarkoitus mennä katsomaan elokuviin tulevaa suosittua lasten/nuorten tarinaa Velhosta nimeltään Harry Potter.  Paikka ja kellonaika eivät ole vielä selvillä, mutta niistä tiedotetaan seuraavassa jäsenkirjeessä tai puhelimitse.  Ilmoittautumiset Heikki Äijälälle 1.11. mennessä, puh 2303013.  Seura maksaa lasten/nuorten liput ja tarjoaa pientä purtavaa filmin päätteeksi.



¨	Naisten risteily Tallinnaan  11-12.1.2002 

Ennakkovaraus tehty 5 x 4 hengen-hytistä ja lisää tilataan tarpeen mukaan. Hinta n. 350,-/hlö.  Ilmoittautumiset pikimmiten Kikalle joko puhelimitse iltaisin, puh. 8766685, töihin 3751397 tai 050-5896013 tai sähköpostilla osoitteeseen sirkka.pitka@mailer.salomaa.fi 
Aiemmin ilmoittautuneiden (alla olevan listan mukaan) ei tarvitse enää erikseen ilmoittaa, muiden kylläkin.  Ilmoittautuneet: Jaija E./Tarja V./ Lea N. / Anne H./Tuula K./Birgitta O./Beata F-L./Maija T./Kati V./Monica Ä./Erja N./ Airi S./Kyllikki P./Sirpa K./Leila S./Tuija M./Rhea S./Ulla V./Kikka P. /Päivi Saarman?  Päivi varmistatko Kikalle!




Seuran uudeksi jäseneksi on valittu Mauri Yltiö Vantaalta  Tervetuloa mukaan Karinkiertäjiin!



Terveisin,     Heikki


