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KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8   04131 SIPOO

7.5.2002

HYVÄT KARINKIERTÄJÄT!

Veneet alkaa olla pääosin vesillä ja seuran juhlavuoden veneilykausi päästään aloittamaan virallisesti.  Myös juhlajulkaisu on pian painokunnossa ja saadaan jakoon toukokuun aikana.  Sen lisäksi on myös muuta ohjelmaa tarjolla.  Esimerkiksi puutalkoot saa jatkoa Långössä.


	SATAMAN JA TELAKAN SIIVOUSTALKOOT 15.5. KLO 18.00
Velvoitettuja on kaikki vene- ja/tai telakkapaikan haltijat!


	PUUTALKOOT LAUANTAINA 18.5. LÅNGÖSSÄ
Ensimmäiset puutalkoot sujui loistavasti ja sen seurauksena Långön saunaranta on täynnä puupöllejä, jotka pitää saada halki, poikki ja pinoon.  Sen johdosta on taas tiedossa verta, hikeä ja kyyneleitä, ehkä myös jotain muutakin hyvää.  Kaikki innolla mukaan!


¨	LIPUNNOSTOVIIKONLOPPU LÅNGÖSSÄ 24.-26.5.2002 
Perjantai-iltana pidetään inspiraatioon pohjautuvat talvikauden hautajaiset.  Lauantaina klo. 16.00  avataan juhlavuoden veneilykausi virallisella lipunnostolla.  Kuvaan kuuluu tietenkin kommodorin puhe ja juhlamaljat.  Illalla on tietenkin huikeat bileet.

	VENEIDEN KATSASTUKSET TORSTAI-ILTAISIN
Katsastukset tehdään perinteisesti torstai-iltaisin 16.5. lähtien aina kesäkuun loppuun asti tai erikseen katsastusmiesten kanssa sopien. Katsastajia on: Jani Taurén, 050-66255, Peter Wirbergh, 0400-817839, Heikki Viljakainen, 2393421 ja Erkki Käki, 040-5927570. 


¨	NUORTEN JOLLALEIRI 8.-9.6. LÖVHYDDANISSA
Leiri alkaa lauantaina klo 9.30 ja päättyy sunnuntaina klo 16.00.  Mukaan mahtuu noin 20 osallistujaa.  Kavereita voi ottaa mukaan, jos seuran omat lapset ja nuoret eivät täytä kaikkia paikkoja.  Karinkiertäjille leiri on ilmainen, ”vierailijoilta” veloitetaan 40 € päätä kohden.  Mukaan otetaan pelastusliivit, makuupussit, sauna-välineet, vaihtovaatteita, onkivälineitä ym. Myös tänä vuonna leirille tulee Suomen Purjehtijaliiton purjehduskoulu, eli meillä on käytettävänä riittävästi hyväkuntoisia jollia sekä kaksi heidän kouluttajaansa.  Leirin ohjelmassa on sen lisäksi perinteiseen tapaan onki- ym. muita kilpailuja, pelejä ja leikkejä sekä tietysti saunomista ja uintia.  Ilmoittautumiset Timo Merolle puh. 050-5682310 tai 
timo.mero@slo.fi  viim. 31.5. mennessä.



¨	JUHLAVUODEN ESKAADERI VERGIIN 14.-16.6.
Kokoontumisen tavoiteaika lauantaina 15.6. Vergin vierasvenesatamassa (59.35’70’’N 26.33’46’’ E) klo 12 aikoihin.  Matkaa Pirttisaaresta on noin 37 mailia.  Perillä yhteistä ohjelmaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 7.6. mennessä Ralf Klenbergille, puh. 040-5529248.  Säävaraus!  Miehistöluettelon pohjan löydät kotisivuilta.  


¨	LÅNGÖN SÄHKÖN KAUSIMAKSU 15 €
Jos haluat käyttää Långössä sähköä koko kauden ilman joka kerta erikseen maksettavaa yhden euron vuorokausimaksua, voit maksaa 15 euron kausimaksun seuran tilille seuraavin tiedoin:
saaja: Karinkiertäjät ry
tili:  AKTIA SIPOO, 405570-54481
viesti:  ”Långön sähkö” + oma nimesi



Uudeksi jäseneksi on valittu Kurt Holm Sipoosta.   Toivotamme hänet tervetulleeksi Karinkiertäjien jäseneksi!


Terveisin,     Heikki


