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KARINKIERTÄJÄT ry. 
PL 8   04131 SIPOO 
 
6.4.2006 

 
HYVÄÄ  KEVÄTTÄ  KARINKIERTÄJÄT ! 
 
Kevätsää ei ole oikein suosinut veneenkunnostajia, koska kovat yöpakkaset ja 
muutenkin kylmä sää on haitannut työskentelyä. Eiköhän tilanne parane pik-
kuhiljaa ja aurinkokin ilmestyy taivaalle. Toivottavasti jäät ovat lähteneet en-
nen ensimmäistä vesillelaskupäivää. 
Toiminta tänä talvena on ollut vilkasta, kun jo toinen kerhoilta pidettiin viime 
viikolla. Mielenkiintoisessa elektronisen navigoinnin tilaisuudessa oli 15 kuuli-
jaa.  
 
Laituripaikkojen vartiovuorojen arvonta  
Storörenissä 22.4 klo 10.00 
 
Samalla voit hoitaa myös sammuttimien vuositarkastuksen. 
 
 
Veneiden yhteislaskut  29.4. ja 6.5. 
Yhteislaskut aloitetaan kello 8.00.  
 
Lipunnosto Storörenissä 12.5. 2006 klo 20.00 
 
Lipunnosto ja veneilykauden avajaiset vietetään tänäkin vuonna Storörenissä juhlavin menoin. 
Ohjelmassa on kommodorin puhe, lipunnosto ja kuohuviinitarjoilu. Juhlat jatkuvat lauantaina 
13.5 Långössä nyyttikestien merkeissä. 
 
Katsastusjaos tiedottaa muuttuneista katsastusmääräyksistä 
 
Kaudelle 2006 suoritettavissa katsastuksissa on seuraavat muutokset: 
 

1. Venettä, jossa on vesi-WC  ilman septitankkia ja imutyhjennystä ei voida hyväksyä kat-
sastuksessa. Kyseessä on lakisääteinen määräys.  

2. Valopistoolin lisäksi pitää olla puolet katsastusluokan vaatimasta raketti- ja soihtumää-
rästä. Tämä on Veneilyturvallisustoimikunnan tulkinta. 

3. Hätäraketit tulee säilyttää pystyasennossa tai valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 
 

4. Katsastustarran paikka on paapuurin ylärakenteessa, paikassa jossa se ei jää keulapurjeen 
taakse. Katsastajan käsikirja kohta D2. 

5. Veneen sammutin/sammuttimet tulee kaudelle 2006 olla vähintään luokkaa 13A 70B C 
uuden direktiivin mukaan. Siirtymäaika on kaksi vuotta. 
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Långön vuorokausisaarimaksun perintä  muuttuu kaudelle 2006 
 
Syyskokouksessa 2005 annettiin hallitukselle toimeksiannoksi tarkemmin 
määritellä Långön rantautumis-/käynti-/ vuorokausimaksun säännöt ja toi-
minta- ohjeet.  
 
Vuosikokous päätti kaudelle 2006 Långön vuorokausi/rantautumismaksuista 
seuraavaa:  Vuosimaksu on 35 €  ja kertamaksun on 5 €.    
 
Koska vuoden 2004 syyskausimaksujen ja/tai vuoden 2005 vuorokausimaksu-
jen määrästä ainoastaan puolet oli maksettu, on hallituksen luotava järjestel-
mä, jolla maksujen toteutuminen voidaan todentaa niiden saaren käyttäjien 
osalta, jotka eivät halua maksaa 35 Euron suuruista vuosimaksua. 
 
 
Rantautumis- /käynti- /vuorokausimaksun määritelmä 
 
Jos saarta käyttävä venekunta ei maksa vuosimaksua eikä siitä ole osoituksena ve-
neessä näkyvällä paikalla olevaa saaritarraa, on maksettava kertamaksu (5 EUR) 
jokaiselta alkavalta 24 tunnilta.  Osallistuttaessa seuran järjestämiin talkoisiin, kil-
pailuihin, kipparikokoukseen tai palkintojen jakoon ei k.o. maksua tarvitse maksaa.  
Jos maksun suorittaja poistuu saaresta vuorokauden sisällä esim. kilpailun vuoksi 
tai jonkin muun syyn vuoksi ja palaa takaisin 24 h aikana, ei hänen tarvitse maksaa 
kuluvalta 24 tunnilta toista kertamaksua. 
 
Maksun suorittaminen ja merkinnät satamakirjaan 
 
Jotta rantautumis-/vuorokausimaksujen suorittamisesta voidaan varmentua, niin 
sitä varten luodaan seuraavanlaiset säännöt ja menettelyohjeet. 
 

1. Satamakirjaan tehdään tavanomaiset merkinnät eli saaressa olon päivämäärät, veneen 
nimi, kipparin nimi, miehistön lukumäärä sekä joko merkintä ”VM” vuosimaksun osoi-
tukseksi tai maksettujen rantautumis-/vuorokausimaksujen lukumäärä.   

2. Maksu suoritetaan saunalla olevaan lukittuun postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa.  
Kuoren päälle tulee merkitä veneen nimi, kipparin nimi, rantautumis-vuorokaudet (pvm) 
ja vuorokausimaksujen lukumäärä.  Siten näiden perusteella voidaan todeta verraten sa-
tamakirjaan ovatko kaikki rantautumis-/vuorokausimaksun valinneet jäsenet maksaneet 
maksunsa.  Saunalle toimitetaan valmiiksi tarkoitukseen sopivia kirjekuoria, joihin mak-
su voidaan laittaa. 

 
 
Terveisin Asko 


