KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8 04131 SIPOO
13.4.2004

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KARINKIERTÄJÄT!
Pääsiäinen on vietetty ja jäätkin ovat aivan tuota pikaa lähdössä. Veneiden laskut
ja paljon muuta kauden aloittamiseen liittyvää on käsillä. Tästä on hyvä aloittaa
uusi veneilysesonki.

♦ 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.

♦ VENEIDEN YHTEISLASKUT 1.5. ja 8.5.
Yhteislaskut aloitetaan kello 8.00 ja järjestys sovitaan paikan päällä. Huom! Yli 5 tonnin veneet voidaan
laskea vain ensimmäisessä laskussa eli 1.5.

♦ LIPUNNOSTO STORÖRENISSÄ 14.5.2004 KLO 20.00
Lipunnosto ja kauden avajaiset aloitetaan myös tänä vuonna Storörenissä perjantaina 14.5. klo 20.00.
Luvassa kaudenavajaisjuhlallisuudet ja sen jälkeen vapaata ohjelmaa. Juhlat jatkuu luonnollisesti 15.5.
Långössä.

♦ SAARIMAKSUT VUONNA 2004
Syyskokouksen päätöksellä Långön käytöstä on tälle vuodelle vahvistettu seuraavat saarimaksut. Sen voi
maksaa joko vuosimaksuna 30 € tai vuorokausimaksuna 5 €/vrk. Vuosimaksun merkiksi saa
katsastusmiehiltä tarran, joka tulee sijoittaa veneeseen näkyville. Vuosimaksu kattaa saaren käytön
jälkimmäiseen veneiden yhteisnostoon saakka. Sen jälkeen on myös vuosimaksun maksajien maksettava
vuorokausimaksu k.o. ajankohdan jälkeen. Långön satamakirjaan merkitään vuosimaksun maksajien osalta
omaan sarakkeeseen ”V” ja vuorokausimaksujen osalta maksettujen vuorokausien lukumäärä.
Vuorokausimaksu maksetaan saunalla olevaan postilaatikkoon. Vierailevien veneiden maksuista vastaa
(vuorokausimaksu) kutsunut kippari.

Tervetuloa kahville Vapun aattona 30.4. Långholmeniin Fiskars stuga nr. 6.
Pannu kuumana koko päivän (T.Pitkä).

Alumiinisia vanttiruuvin suojuksia saatavilla:
Tiedustelut Peter Wirbergh, 0400-817839

Purjehtijan vuosikirjaa 2004 saatavana seuran kautta puoleen hintaan eli 15
€/kpl. Tilaukset Jorma Valveelle 27.4. mennessä mieluiten sähköpostilla: jorma.valve@efektia.fi
Sipoon väripirtti Nikkilässä antaa Karinkiertäjille Hempel-maaleista 10 %
alennuksen.
kotisivut: www.karinkiertajat.fi

käännä!

Katsastusinfo 2004
Ilmatäytteisten pelastusliivien (paukkuliivien) huolto
Paukkuliivit on valmistajan ohjeiden mukaisesti huollettava vuosittain ja liivi on tarkastettava ennen jokaista
käyttökertaa, jotta sen toimintavarmuus säilyisi eli liivi myös toimisi oikein tarvittaessa. Huoltamattomia liivejä ei
hyväksytä kelluntavälineiksi katsastuksessa. Liiveihin on oltava myös varaosat mukana veneessä; vähintään yksi
täyttöpatruuna, sulake (suolapanos, ei koske hydrostaattisesti laukeavia malleja), ja varmistinnasta per liivi.

VHF
Meripelastuksen johtokeskukset, viranomaiset ja Turku Radio päivystävät DSC-kanavan 70 lisäksi toistaiseksi
myös kanavaa 16. Turku Radio välittää työskentelykanaviensa kautta VHF-puheluita yleiseen televerkkoon ja
televerkosta alukseen. Työskentelykanaviin on tullut muutoksia, mm. passintarkastustoiminnan kanava on 68 ja
F3- kanavaa saa käyttää vapaa-ajan ja kalastustoiminnan yhteyksiin. Lisätietoja osoitteesta www.ficora.fi.

Septitankki ja sen tyhjennys
Veneissä, joissa on vesivessa ja jotka on rakennettu 1.1.2000 tai sen jälkeen, ei saa päästää käymäläjätevesiä
veteen Suomen sisävesillä eikä aluevesillä 12 mpk lähempänä rannasta. Sama määräys astuu voimaan myös
ennen vuotta 2000 rakennettujen veneiden osalta vuoden 2005 alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa riittävän suurta
imutyhjennyksen kestävää septitankkia ja siihen liitettyä imutyhjennysmahdollisuutta. Myös kemiallisten vessojen
tyhjennys on huolehdittava maalle sitä tarkoitusta varten varattuihin tyhjennyspaikkoihin. Imutyhjennyspaikat ja
mm. vinkkejä imutyhjennyksen rakentamiseen löydät osoitteesta www.roskaroope.net kohdasta ´toimintaa´.

Nestekaasulaitteet
Kaikissa veneissä käytettävissä nestekaasulaitteissa on vuoden 2003 alusta alkaen ollut pakollista olla tuntoelin
liekinvalvontaa varten (liekinvarmistin). Laitteita, joissa liekinvarmistinta ei ole, ei enää hyväksytä katsastuksessa.

Hätämerkinantovälineet
Valopistoolia ei enää hyväksytä ainoaksi hätämerkinantovälineeksi 1 ja 2 luokissa, eli se ei korvaa
laskuvarjoraketteja eikä soihtuja.

Lisätietoja antavat katsastusmiehet, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.karinkiertajat.fi osiosta
´katsastus´.

Katsastusjaos
Terveisin,

Heikki

p.s. Runkokatsastettavat ilmoitettiin viime jäsenkirjeessä, lisää tietoa vuosikatsastuksen
ajoista seuraavassa kirjeessä.

kotisivut: www.karinkiertajat.fi

käännä!

