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KARINKIERTÄJÄT r.y. 
PL 8   04131 SIPOO 
 
8.5.2007 

 
TERVEHDYS KARINKIERTÄJÄT! 
 
Kausi on sitten alkanut ihan oikeasti ja veneet laskettu.  Virallinen avaus on tu-
levana viikonloppuna saaressa ja sitten alkaakin täyttä vauhtia 30-vuotis juhla-
vuoden kesäkauden ohjelma valokuvauskilpailuineen. 
 
Lipunnosto Långössä 12.5. 2007 klo 16.00 
Kausi avataan virallisesti ”kuivan puheen” ja kosteiden juomien merkeissä.  Päälle 
tietenkin saunotaan ja juhlitaan.  Innolla mukaan! 
 
Kevään katsastukset pääasiassa torstaisin aikataulun mukaan 
Katsastuspäiviä Storörenissä on 10.5.  24.5.  31.5.  7.6.  14.6. ke 20.6. sekä viimeinen 
katsastus 28.6.  Katsastusmies on ko. iltoina paikalla klo 18 lähtien.  Jos ko. ajankoh-
dat tai paikka ei käy, niin sovi järjestelystä katsastusmiesten kanssa.  Yhteystiedot 
netissä ja jäsenkirjeessä 1/2007.  Huom!  Vain katsastetut veneet saavat käyttää seu-
ran perälippua ja osallistua kilpailuihin.  Ne veneilijät, joiden veneen katsastuksen 
suorittaa seuran ulkopuolinen katsastaja informoi Peter Wirberghiä, että katsastus on 
hoidettu. 
 
Telakan pukkitalkoot 15.5.2007  klo 18 alkaen 
 
Långön kevättalkoot 19.5.2007 
Taas on aika laittaa saari kesäkuntoon.  Viime syksynä hankitut puut pilkotaan ja pi-
notaan, huvimajan pystytys aloitetaan sekä paikat siivotaan ja järjestetään kesäkun-
toon.  Talkookeittoa tarjolla.  Kaikki kynnelle kykenevät innolla mukaan! 
 
Sataman siivoustalkoot Storörenissä 30.5.2007  klo 18 alkaen 
 
Nuorisoleiri kouluikäisille pidetään Långössä 7.-10.6.2007 
Leirille lähtö on torstaina 7.6. klo 17.30 Storörenistä. 
Ilmoittautuminen Patrik Asplundille 1.6. mennessä mieluimmin sähköpostitse 
patrik.asplund(at)pp.inet.fi  tai 040-7029554 iltaisin. 
Leiri on ilmainen Karinkiertäjien perheenjäsenille, ulkopuolisilta peritään 50 € leiri-
maksu.  Huom! Tukikohtamme Långön saaressa on varattu ainoastaan nuoriso-
leirille osallistuville veneille perjantaiaamusta 8.6. klo 9.00 sunnuntaihin klo 
15.00 asti. 
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Purjehdusjaoksen Lauantailenkki purjehditaan 16.6.2007 
Lauantaikisa on samalla Itäsyndikaatin ranking-kisa. 
Purjehdusjaos osallistuu itäsyndikaatin osakilpailun järjestämiseen Långössä. Lisätie-
toja Itäsyndikaatin  kisoista saat linkistä: 
 http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/05_kilpailut/kilpailutoiminta.html 
HUOM! Kisa on Karinkiertäjille ilmainen, mutta ilmoittautuminen on silti pakollista 
11.6  klo 15.00 mennessä Jori Saaristolle, jori.saaristo(at)fi.abb.com tai  050 332 
6683 tai Marjaniemen purjehtijoiden www-sivujen kautta käyttäen em. linkkiä.  
 
 
Etsitään Storörenin sataman ja laiturin esittelijää 13.6. alkaen klo 13 
Sakarinmäen koulun leirikoululuokka on lähestynyt meitä, että pääsisivät tutustu-
maan Storörenin satamaan ja etenkin venelaitureihin 13.6. klo 13 alkaen.  Jos pystyt 
lähtemään rantaan tunniksi-pariksi kertomaan naperoille veneilystämme ja näyttä-
mään veneitämme laiturilta käsin, niin ota yhteyttä Harri Jyränköön, jolta saat lisätie-
toja asiasta,  harri.jyranko(at)toyota.fi tai 040 562 1283. 
 
 
Juhlavuoden digikuvauskilpailu alkaa! 
Julistamme Karinkiertäjille alkavaksi digikuvauskilpailun.  Aikaa kuvien napsimisel-
le on koko kesä.  Kuvat tulee lähettää sen jälkeen digitaalisessa muodossa osoittee-
seen heikki.aijala(at)suniplan.fi.  Esiraati valitsee 20 parasta kuvaa mukaan loppukil-
pailuun eli Karinkiertäjien 30-vuotis juhlassa äänestämme yhteisvoimin voittajat.  
Napsikaa siis hauskoja ja iloisia kuvia, luvassa hyvät palkinnot! 
 
 
 
Terveisin Heikki 
 


