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KARINKIERTÄJÄT r.y.
PL 8   04131 SIPOO

20.5.2003

HYVÄÄ VENEILYKAUTTA KARINKIERTÄJÄT!

Kausi saatiin taas vihdoinkin alkamaan, tosin tänä vuonna erityisen myöhässä ja koleissa merkeissä.  Toivottavasti säät tästä paranevat ja suosivat meitä veneilijöitä tasapuolisesti.  Toiminnassa alkaa olla taas vauhtia, kuten tästä jäsenkirjeen sisällöstä näkee.  Uutta suuntaa saatiin myös jäsenkyselyjen vas-tauksista, vaikka vastausaktiivisuus oli laimeahko.

VENEIDEN KATSASTUKSET TORSTAI-ILTAISIN

Katsastukset tehdään perinteisesti torstai-iltaisin 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 6.-8.6. LÅNGÖSSÄ

Leirille lähdetään perjantaina 6.6.2003 Storörenin betonilaiturista, jossa ilmoittautuminen klo. 17.30-18.00. Liikkeelle lähdetään purjeveneillä purjehtien kerhon Långön saaritukikohtaan jonne saavutaan n. klo. 20.00. Paluu sunnuntaina 8.6  n. klo 16.00  Storöreniin.
Mukaan mahtuu noin 15 osallistujaa. Kavereita voi ottaa mukaan jos seuran omat nuoret eivät täytä kaikkia paikoja. Karinkiertäjille leiri on ilmainen, ”vierailijoilta” veloitetaan 40 € / hlö, joka maksetaan lähtöiltana ilmoittautumisen yhteydessä.
Mukaan on otettava pelastusliivit, makuupussi, saunavälineet, vaihtovaatteet jotka täytyy muutenkin huomioida sään mukaan, sekä onkivälineet + matoja, onkikilpailua varten. Lisäksi ohjelmassa on muuta yhteistä mukavaa, saunomista, uintia ja saariretki, sekä iltanuotio.
Tukikohtamme Långön saaressa on varattu ainoastaan jollaleirille osallistuville veneille lauantaiaamusta 7.6 klo.9.00 – sunnuntaihin 8.6 klo.15.00 asti.
Ilmoittautumiset Timo Mero puh. 050-5682310 tai timo.mero@slo.fi  viimeistään 28.5.03 mennessä.

MOOTTORIVENEJAOSTON ESKAADERI VERGIIN 6.-8.6.

Kokoontumisen tavoiteaika lauantaina 7.6. 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 31.5. mennessä Ralf Klenbergille, puh. 040-5529248 tai Juhani Huovilalle, puh 0400-410649. Miehistöluettelon pohjan löydät kotisivuilta. Myös purjehtijat tervetulleita.


Huom!  Tukikohtamme Långön saaressa on varattu ainoastaan jollaleirille osallistuville veneille lauantaiaamusta 7.6 klo.9.00 – sunnuntaihin 8.6 klo.15.00 asti.

PURJEHDUSJAOS TIEDOTTAA:

Karinkiertäjät kuuluu yhdessä muiden Itä-Helsinkiläisten ja Itäuudenmaan seurojen kanssa Itäsyndikaattiin. Itäsyndikaatti järjestää säännöllistä kilpailutoimintaa Helsingin itäpuolella. Kilpailutoiminta on jaettu kahteen osioon; Ranking kilpailut, joista kerätään suorituspisteitä ja jaetaan palkinnot sekä keskiviikkoiset harjoituskilpailut. Lisätietoja saa Jori Saaristolta tai vierailemalla Marjaniemen Purjehtijoiden kotisivuilla.  Myös karinkiertäjien kotisivuilta löytyy linkki k.o kohteeseen. Osallistukaamme aktiivisesti!
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/kilpailutoiminta/kilpailut.htm.

Seuramme järjestää lisäksi perinteisen pitkän lenkin ja pari lauantaikisaa, ajat löydät tapahtumakalenterista.

Långössä on myös mahdollisuus kesällä purjehtia Walkerbay 10 jollilla, lisää tietoa seuraavassa jäsenkirjeessä.

KANSALAISADRESSI ”PUHDASTA MERIVETTÄ”

Suomen veneilyliitto kerää jäsenten ja heidän perheenjäseniensä nimiä adressiin, joka tullaan luovuttamaan korkeille valtakunnallisille päättäjille.  Nimenkeruulistat on Långön saunalla Juhannukseen saakka.  Käykääpä kirjoittamassa nimenne Itämeren puolesta!

JÄSENKYSELYN TULOKSET:

Maaliskuussa toteutettuun jäsenkyselyyn vastasi 33 jäsentä. Vastausaktiivisuus jäi siten laimeaksi, mutta saimme kuitenkin arvokasta tietoa, mitä jäsenistö toivoo toiminnan kehittämiseltä jatkossa. Keskeisimpinä huomioina vastauksissa todettiin seuraavaa: Suurin osa oli sitä mieltä, että seura toimii riittävän aktiivisesti, mutta jonkin verran haluttiin lisätä kilpailutoimintaa, nuorisotoimintaa ja kerhoiltoja. Jäsenmäärän yli puolet halusi rajoittaa noin kahteensataan. Långön kehittämisessä pidettiin tärkeänä lisälaiturin hankkimista ja se on jo toteutettukin. Nykyisiä viikonlopun saunavuoroja monet halusivat rytmittää ja se toteutetaan jo tänä kesänä. Jäsenkyselyn tuloksia käytiin lävitse myös lipunnostotilaisuudessa kommodorin puheessa. Hallitus kiittää kaikkia jäsenkyselyyn osallistuneita aktiivisuudesta.

MOOTTORIVENEJAOSTO MUKANA F1 KISOISSA SOMPASAARESSA

Lisätietoja aiheesta seuraavassa jäsenkirjeessä.

Uudeksi jäseneksi on valittu Jukka Kangasmaa Hamarista.   Toivotamme hänet tervetulleeksi Karinkiertäjien jäseneksi!


Terveisin,     Heikki

P.S.  Mukana seuraa laiturimaksuja sekä Långön säännöt.

