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Hyvää veneilykautta 2005 Karinkiertäjät ! 
 
Veneiden yhteislaskut on ohitse ja Storörenin laituri alkaa täyttyä . Ensim-
mäiset  venekunnat ovat viettäneet jo viikonloppuja Långössä. Nyt on Lån-
gössä peruskunnostuksen aika . 
 Väkeä tarvitaan talkooviikonloppuna paljon. 
 
 
Lipunnosto Storörenissä 13.5.2005 klo 20.00 
Lipunnosto ja Veneilykauden juhlalliset avajaiset pidetään Kahvila Storörenin terassilla. Juhlat jatkuvat 
lauantaina 14.5 Långössä vapaalla ohjelmalla. 
 
 
Telakka ja satama-alueen siivoustalkoot sekä 
paukkuliivien tarkistusinfo  on  17.5.2005 klo 18.00 
Paukkuliivien käyttöä ja huoltoa opastaa Heikki Viljakainen 
 
 
Långön talkoot  21.5.2005 
Siivoksen ja muun peruskunnostuksen lisäksi tehdään seuraavia töitä : 
-Puutalkoot 
-Portaiden tekeminen puuceelle 
-Saunan poistoveden saostusojan uusiminen 
-Laituripoijujen tarkistus ja kunnostus 
-Romutavara kerätään proomuun ja kuljetetaan pois. 
Työt aloitetaan lauantaiaamuna klo 8,  jolloin proomu tuo materiaalit saareen. 
Työtä riittää koko viikonlopuksi. Ota mukaan oma vasara ja saha ym. varusteet.  
Talkootarjoiluna on hernekeittoa  ym..  
 
JOUKOLLA MUKAAN ! 
 
 
Katsastusjaos tiedottaa  
 
Yhteiset katsastusillat ovat 19.5,  26.5,  2.6,  9.6,  16.6. Katsastusmies päivystää Storörenissä näinä 
iltoina klo 18.00 alkaen. 
Jos aiot katsastaa aluksesi muuna aikana niin sovi aika suoraan katsastusmiehen kanssa.  
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Karinkiertäjien eskaaderi Vergiin on 10 – 12.6  
 
Lisätiedot ja ilmoitautuminen 3.6 mennessä Heikki Äijälälle heikki.aijala@suniplan.fi  
tai  0400-462893.      
       

Kokoontumisen tavoiteaika on lauantaina 11.6 klo 12.00 Vergin vierasvenesatamassa  (59.35´70´´N 
26.33´46´´E). 
Miehistöluettelon pohjan löydät kotisivulta. Matkaa Pirttisaaresta on noin 37 mailia. 
 
 
Karinkiertäjien nuorisoleiri kouluikäisille 9-12.6 Långössä 
 
Lähtö on torstaina 9.6 klo 17.30 Storörenistä. 
 
Ilmoittautuminen Patrik Asplundille 3.6 mennessä sähköpostilla  patrik.asplund@vssoy.fi   
tai 040-702 9554. 
Leiri on ilmainen Karinkiertäjien perheenjäsenille ja ulkopuolisilta peritään 50 € leirimaksu. 
 
Huom! Tukikohtamme Långön saaressa  on varattu ainoastaan nuorisoleirille osallistuville 
veneille perjantaiaamusta 10.6 klo 9.00  sunnuntaihin klo 15.00 asti. 
 
  
Purjehdusjaoksen lauantaikisa  18.6 
Lauantaikisa on samalla Itäsyndikaatin ranking-kisa. 
 
Purjehdusjaos osallistuu jo toisen kerran itäsyndikaatin osakilpailun järjestämiseen Långössä. Lisätietoja 
Itäsyndikaatin kisoista saat linkistä http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi 
 
 HUOM! Kisa on Karinkiertäjille ilmainen, mutta ilmoittautuminen on silti pakollista 11.6 
mennessä Asko Vitikaiselle, asko.vitikainen@luukku.com tai 040-5916103 tai Marjanie-
men purjehtijoiden www-sivujen kautta. 
 
Kilpailuohjeet ja kilpailureitin löydät ennakkoon  KK:n sivuilta tai tiedotteen liitteenä.. 
 
Terveisin Asko 


