KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8 04131 SIPOO
4.3.2004

HYVÄÄ KEVÄÄN ODOTUSTA KARINKIERTÄJÄT!
Aurinkoiset päivät muistuttavat mukavasti kevään lähestymisestä. Siitä muistuttaa myös seuran veneilyyn liittyvät aktiviteetit, joita onkin nyt runsaasti ennen varsinaisen kauden alkua. Pian päästään itse asiaan.

♦ Karinkiertäjien talvitapahtuma 13.3. klo 11–15.00 Storörenissä
Pääaiheena on hätärakettien koulutus- ja ammuntatilaisuus, luvat on siis saatu!
Omat raketit ja soihdut mukaan., suositellaan, että raketit on leimattu 1997 tai jälkeen. Sitä vanhemmat eli
ampumakelvottomat raketit ja soihdut voit tuoda hävitettäviksi!
Kouluttajana toimii pelastuslauttahuoltaja Nils Bäckman Maritim Oy:stä ja järjestelyihin ja ammuntoihin on
kutsuttu mukaan veneilyseura SnavS.
Jos haluat ampua itse raketteja, niin ennakkoilmoittautuminen on välttämätöntä 10.3.2004
mennessä Asko Vitikaiselle, 040-5916103 tai 09-2911 049 (vastaaja) jätä myös oma puhelinnumerosi. Samalla saat lisäinfoa ammunnasta. Grilli on kuumana, omat eväät mukaan! Paikalle kannattaa
tulla vaikka ei itse aikoisi ampua raketteja!

♦ Vuosikokous tiistaina 23.3.2003 klo 18.00 Cafe Storörenissä
Esillä säännöissä määrätyt asiat (mm. toimintakertomukset ja tilinpäätös vuodelta 2003 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2004). Tietenkin keskustelua myös ajankohtaisista asioista kahvin lomassa. Kaikki joukolla mukaan!

♦ Hempel-teemailta 30.3. klo 18.00 Cafe Storörenissä
Tarjolla tietoisku veneenhoidosta ja siihen käytettävistä tuotteista. Mukana edustajat Sipoon Väripirtistä ja
Hempeliltä. Tilaisuudessa Karinkiertäjille tehdään tarjous Hempel-tuotteista. Kahvitarjoilu.

♦ Laituripaikkojen vartiovuorojen arvonta ja sammutintarkistus Storörenissä 17.4. klo 10.00
Paikalla myös merikarttojen edustaja. Tällöin on mahdollisuus ostaa joko paperi- tai cd-merikarttoja erikoishintaan.

kotisivut: www.karinkiertajat.fi

♦ Runkokatsastettavat vuonna 2004
Tänä vuonna runkokatsastus koskee seuraavia veneitä: Mastig, Michelle II, Mireille, Nordia, Siboney ja Surprise. Näiden lisäksi katsastetaan tietenkin myös uudet veneet ja viime kesänä kivellä
käyneet! Muistathan että runkokatsastus on tehtävä kuivalla maalla. Sovi aika siis ajoissa katsastusmiesten kanssa, joita ovat: Jani Taurén, 050-66255/Kotka, Peter Wirbergh, 0400-817839/Sipoo, Heikki Viljakainen, 2393421/Sipoo ja Erkki Käki, 040-5927570/ Järvenpää. Jos vene katsastetaan muualla kuin
Storörenissä, on katsastusmiehellä oikeus periä veneen omistajalta matkakulut (38 centtiä/km) Storörenistä
katsastuspaikalle. Muussa tapauksessa katsastusmiehen kanssa voi sopia kuljetuksen järjestämisestä katsastuspaikalle.

♦ Alennuksia SILJA LINE-matkoista
Silja Line Oy myöntää SPL:n jäsenille alennuksia matkalipuista: HKI-Tukholma ja Turku-Tukholma reiteillä henkilöliput -10-15% ja ajoneuvot –50 %, Turun päivävuorojen kansipaikat – 50 %, Tallinnan liikenteen SuperSeaCat autopaikat –50 % alennuksella. Ilmoita tilatessasi sopimusnumero 500 ja SPL:n asiakasnumero 2553241. Sopimus voimassa vuoden 2004.

Terveisin,

Heikki

p.s. Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen heikki.aijala@suniplan.fi, kirjoita aihekenttään KK-Jäsenkirje,
jos haluat saada sähköisen jäsenkirjeen paperisen sijaan.
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