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KARINKIERTÄJÄT r.y. 
PL 8   04131 SIPOO 
 
12.2.2005 

 
Aurinkoista talvea Karinkiertäjät! 
 
Jälleen on aika katsoa talven tulevaa toimintaa. Tapahtumakalenteri valmistuu seu-
raavassa kokouksessa, mutta seuraavista lähiajan tapahtumien päivämääristä on kui-
tenkin päätetty. 
 
KK:n Talvirieha  19.3.2005 klo 9.00 Keimolassa! 
Ohjelmassa:  
Puutalkoot, tarvitaan voimamiehiä paikalle! 
hiihtokilpailut junioreille, sukset mukaan. 
Tarjolla kaikille reipasta ulkona olemista ja keittoa soppatykistä kera mukavan seuran. 
Osoite Kirkantie Vantaalla Keimolassa 
Lisätiedot patrik.asplund@vssoy.fi tai 040 7029554 Pate 
Kaikki mukaan! 
  
VUOSIKOKOUS tiistaina 22.3.2005   klo 18.30 Kahvila Storörenissä. 
  
Esillä ovat sääntömääräiset asiat. Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004 sekä hy-
väksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2005.  
Tämän lisäksi voidaan keskustella ajankohtaisista asioista kuten Storörenin laituria, Långötä ja telakkaa 
koskevista tuotto- ja kululaskelmista, jotka on nyt tehty kuudelta viimeiseltä vuodelta sekä laituria kos-
kevista korjaussuunnitelmista.  
 
Kerhoilta  keskiviikkona 6.4.2005  klo 18.00 – 21.00 Kahvila Storörenissä 
 
Purjehdusaiheinen kerhoilta, jossa aiheina ”mies yli laidan” M.O.B, kilpataktiikka sekä kansainvälinen hu-
viveneenkuljettajan lupakirja ja SPL:n tutkinnot. Tilaisuuden vetäjänä Esa Kalervo, Baltic Cruisingista. 
Merkitse jo nyt kalenteriisi! 
 
Storörenin laituripaikan haltija ! 
 
Olethan muistanut palauttaa laituripaikkakyselyn Juhani Huovilalle. Palauttamalla lomakkeen varmistat 
ensi kesän laituripaikan. Palautusaika päättyy 15.2. 
 
Jäsenyysmuutoksia seuratasolla 
 
Karinkiertäjät on kuulunut Suomen Meripelastusseuraan, mutta nykyisin se toimii vain meripelastusta 
toteuttavien paikallisyhdistysten kattojärjestönä. SMPS:stä ja Helsingin Meripelastusyhdistyksestä on 
otettu meihin yhteyttä ja ehdotettu jäsenyysmuutosta. Tämän johdosta hallitus päätti, että eroamme 
SMPS:sta ja liitymme yhdistysjäsenenä HMPY:een.  Jäsenyys Helsingin Meripelastusyhdistyksessä an-
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taa seuramme jäsenille mahdollisuuden osallistua heidän järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja he ovat käy-
tettävissä esim. kerhoilloissa tai muissa tapahtumissamme. HMPY järjestää vuosittain mm. hätäraket-
tiammunnat. Parhaiten saat tietoa nettiosoitteeesta www.helsinginmeripelastusyhdistys.fi 
 
Jäsenyys Purjehtija- ja Veneilyliitoissa 
 
Tähän saakka seura on ilmoittanut valtakunnallisiin liittoihin (SPL ja SVEL) vain katsastettujen veneiden 
omistajat. Nyt myös muilla jäsenillä on mahdollisuus kuulua seuramme kautta näistä jompaankumpaan 
liittoon. Mikäli haluat liittyä, eikä sinulla ole seurassamme katsastettua venettä, ilmoita halukkuudestasi 
Jorma Valvelle mieluummin sähköpostilla jorma.valve@efeko.fi (myös puhelin 0500 428 962) ja mainit-
se, haluatko liittyä Suomen Purjehtijaliiton vai Suomen Veneilyliiton jäseneksi. Etuna on mm. liittojen 
julkaisemat lehdet. Huom! Perheestä voi kuulua vain yksi henkilö ja vain yhteen liittoon. 
      

KARINKIERTÄJÄT R.Y. LAITURIPAIKAT JA JONOTUS.  

 
Karinkiertäjillä ja SNAVS rf:lla on Storörenissä tällä hetkellä käytössään 71 erikokoista laitu-
ri/venepaikkaa siten, että KK:lla 38 ja SNAVS:lla 33 paikkaa. 
 
Sipoon kunnan ja seurojen välisessä laiturin vesialueen hallinta/vuokrasopimuksessa seuroille on määrät-
ty ”ulkokuntalaisten” vakituisten venepaikkojen kiintiö. 
 
Vapautuville venepaikoille on olemassa kaksi jonoa, Sipoolaisille ja ei Sipoolaisille, joihin voi ilmoittau-
tua seuran kulloinkin valitseman laituritoimikunnan jäsenien kautta. 
 
Sipoolaisille Karinkiertäjille on aina määrätty etuoikeus paikkoihin. 
 
Laituripaikkojen vähäisen määrän johdosta, vapautuvat paikat voidaan joutua jakamaan varsinaisesta 
jonotuksesta poikkeavin menetelmin. 
Esimerkiksi tapauksessa jolloin jonottaja olisi vuoronsa perusteella saamassa paikan, mutta veneensä 
suuren koon tarvitsemaa paikkaa ei ole vapautunut vaan paikka on pienempi, eikä paikkojen ”kierrä-
tysmahdollisuutta” ole, niin silloin seuran hallitus yhdessä laituritoimikunnan kanssa päättää millä perustein 
ja kenelle paikka annetaan. 
 
Sopimuksen puitteissa lyhytaikaisia, vuodeksi kerrallaan vuokrattavia paikkoja, on mahdollisuus antaa 
toimihenkilöille, jos paikkoja on kyseiselle toimikaudelle vapautunut. 
 
Valitettava tosiasia on, että venepaikkoja nykyisellä paikkamäärällä joutuu jonottamaan useita vuosia. 
Vaihtuvuus laiturissa on, arvattavista syistä, erittäin hidasta. 
Tällä hetkellä jonossa on 8 sipoolaista ja 9 ulkokuntalaista. 
 
Terveisin 
Laituritoimikunta 
 
Uusi jäsen seuraan 
Uudeksi jäseneksi Karinkiertäjiin on valittu Jukka Seppälä. Tervetuloa toimintaan mukaan! 
 
 
Terveisin,  Asko 


