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HYVÄÄ SYKSYÄ KARINKIERTÄJÄT! 
 
 
Purjehduskausi  alkaa olla vääjäämättä lopuillaan. On aika jälleen viettää 
Långössä virallisia päättäjäisiä lipunlaskumuodollisuuksin. 
Tule kertomaan kesän veneilykokemuksista  grillikatoksen illanistujaisiin. 
Juhlista huolimatta toiminta jatkuu talkoiden ja veneen nostojen muodossa. 
 
 
 
Lipunlasku Långössä 17.9.2005 klo 1600 
 
Tule viettämään syksyinen viikonloppu purjehduskauden päättäjäisten merkeissä Långöseen. Tilaisuus 
alkaa lauantaina klo 1600.  
Tarjolla on salaatit, patongit ja lämmintä glögiä. 
 
 
Långön syyssiivoustalkoot pidetään 24.9.2005  
 
Saari laitetaan talvikuntoon: veneet ylös, roskat pois, ym, ym. Tulethan hommiin !  
 
 
Telakkamestari tiedottaa: 
 
Pukkitalkoissa tullaan sijoittamaan veneiden pukit siihen järjestykseen kuin telakalle tulija on ilmoittanut 
nostavansa veneensä. ( ensimmäinen tai toinen nosto). 
Telakka-aluetta tullaan täyttämään pohjoisnurkasta lähtien etelään ja länteen päin. 
Mitään venettä ei saa telakoida  telakka-alueelle ennen ensimmäistä nostoa. 
Jos haluat veneesi ylös muuna aikana se on jätettävä alueen ulkopuolelle. 
Mahdollinen veneen vieminen korjausta varten pois telakka-alueelta kesken talvea on ehdottomasti il-
moitettava telakkapaikan varauksen yhteydessä. Alueen ahtaus , veneiden koot ja painot sekä nostoka-
lustonrajoitukset ja liikkuvuus vaatii järjestelmällistä toimintaa. 
Viimeisen nostokerran jälkeen telakkamestari ei takaa telakkapaikkaa myöhästyneille ve-
neille, koska Sipoon kunnan telakoinnit saattavat estää veneiden siirtämisen KK:n telakka-
alueelle.  
 
t. Telakkamestari 
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Telakkapaikkavaraukset  
 
Telakkapaikkavaraukset tehdään 23.9. mennessä telakkamestarille. Vanhat telakkapaikan haltijat ovat 
ensisijalla, vapautuvat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Peter Wirberghin tavoitat numerosta  0400-817839. 
 
Telakka-alueen pukkitalkoot on 27.9 alkaen klo 17.30 
 
 Veneiden yhteisnostot 1.10 ja  8.10  klo 8.00 
 
 Nostojärjestys määräytyy telakkamestarin tiedotteen mukaan. 
 
Pyyntö kaikille!  
 
Jos sinulla on mahdollisuus saada palkintoaineistoa, niin seura ottaa sitä vastaan mielellään, koska vanha 
varasto alkaa ehtyä. Näin saisimme yhteistyöllä kasaan tarvittavat palkinnot tuleviin kilpailuihin. Materi-
aalia ottaa vastaan hallituksen jäsenet. 
 
 
Oletko siirtynyt sähköpostin käyttäjäksi ? 
 
Sinulla on mahdollisuus valita, saatko jäsenkirjeen sähköisesti vaiko perinteisenä postituksena paperilla. 
Tarkoituksena on säästää tarpeettomissa postituskuluissa sekä helpottaa jäsenkirjeen lähettämistä. Aja-
tuksena 
on lähettää sähköpostilla linkki uuteen jäsenkirjeeseen, heti kun se on siirretty WWW-sivuille. 
Sähköisestä kirjeestä saat mm. seuraavat edut: 
§ Saat kirjeen nopeammin kuin postin kautta tulevana 
§ Kirjeet löytyy arkistoituna seuran sivuilta 
§ Karinkiertäjät säästää huomattavasti rahaa postituskuluissa 
 
 
Jos haluat jäsenkirjeesi sähköisesti 
Lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen asko.vitikainen@luukku.com , kirjoita aihekenttään 
KK-Jäsenkirje ja varsinaiseen viestiin nimesi ja postiosoitteesi, johon nykyinen jäsenkirjeesi tulee. Säh-
köinen jäsenkirje on siis vaihtoehtoinen muoto, molempia et voi saada. 
 
 
Terveisin Asko 


