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Aallokko, aallokko kutsuu… 
 
Jälleen lähestyy aika jolloin veneilyharrastuksen parhaat puolet pääsevät esil-
le. Päästään viettämään lomaa purjehtien pitkin Suomenlahtea ja jopa pi-
temmällekin uusiin ja kiehtoviin kohteisiin. 
Myös kiireetön lomanvietto Långössä on mahdollista.  On mahtavaa, kun saa 
asua veneessä ja kuunnella aallokon liplatusta kaikessa rauhassa. Samalla on 
tarjolla hyvät puitteet; sähköt, grilli ja sauna ja tietysti hyvää seuraa. 
Juhannusta vietetään Långössä perinteisesti. 
 
Rahastonhoitajalta tulee terveisiä laituripaikan haltijoille laskun muodossa. 
 
Karinkiertäjien hallitus toivottaa kaikille Karinkiertäjien jäsenille ja perheille 
miellyttävää veneilykesää.  
 
 
Katsastusjaos tiedottaa 
 
Viimeinen yleinen katsastusilta on 29.6. 
Muistathan, että veneiden vuosikatsastusaika päättyy 30.6. 
Ne veneilijät, joiden veneen katsastuksen suorittaa seuran ulkopuolinen katsastaja,  
informoi Peter Wirberghiä, että katsastus on hoidettu. 
 
Långön kevätkunnostus 
 
Hankalien säiden takia Långön  suunnitellut kunnostustyöt jäivät kesken. Saunan ulkoseinien 
maalaus jäi tekemättä. Työtä tehdään viikonloppuisin, maali ja pensselit löytyvät saunalta. Gril-
likatoksen lasitus-projekti ei valmistu kevään aikana, koska työn määrä on ollut odotettua suu-
rempi. 
 
Tarkennuksia grillikatoksen käyttöön  
 
Hallitus päätti kokouksessaan muutamista grillikatoksen käyttöön liittyvistä asioista: 
 
Lemmikkieläinten pitäminen grillikatoksessa ruokailujen aikana on kielletty. 
Roskia ei saa polttaa grillissä vaan jokaisen on kerättävä roskansa oma-aloitteisesti ja kul-
jetettava ne saarelta pois. 
Tupakanpolttohan jo kiellettiin aikaisemmin grillikatoksessa. 
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Purjehdusjaoksen Lauantailenkki purjehditaan 17.6.2006 
  
Lauantaikisa on samalla Itäsyndikaatin ranking-kisa. 
 
Purjehdusjaos osallistuu itäsyndikaatin osakilpailun järjestämiseen Långössä. Lisätietoja Itäsyn-
dikaatin kisoista saat linkistä  http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/   
 Ilmoitukset mahdollisista LYS -poikkeuksista vähintään 96 h ennen lähtöä. 
 
 HUOM!  Kisa on Karinkiertäjille ilmainen, mutta ilmoittautuminen on silti pakollista 11.6 
klo 15.00 mennessä Asko Vitikaiselle, asko.vitikainen@kolumbus.fi tai 040-5916103 tai Mar-
janiemen purjehtijoiden www-sivujen kautta, http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/    
 
Kilpailukutsun ja kilpailureitin saat ennakkoon  KK:n purjehdusjaoksen sivuilta . 
 
 
Pitkä lenkki  purjehditaan 12.8.2006 
 
Perinteinen Pitkä purjehduskisa käydään 12.8. Ilmoittautuminen ja kipparikokous pidetään Lån-
gössä klo 8 ja lähtö on klo. 10. Ilmoitukset mahdollisista LYS -poikkeuksista vähintään 96 h 
ennen lähtöä  Asko Vitikaiselle, puh. 040-5916103. Tarkista että veneesi on vuoden 2006 LYS-
luettelossa(www.avomeripurjehtijat.fi). Jos näin ei ole, niin tarvitset voimassa olevan LYS - to-
distuksen. 
Kilpailuun osallistuvien veneiden pitää myös olla tänä vuonna katsastettuja. 
 
Seuraan uusi jäsen 
 
Uudeksi seuran jäseneksi on hyväksytty Jukka Finnilä Tuusulasta. Tervetuloa Karinkiertäjien 
toimintaan mukaan. 
  
 
 
Terveisin Asko 
 


