
Purjehdusohjeet 
 
1. Lähdöt purjehduksille tapahtuvat Hirvensalon Tammistosta, 
ellei muuta ilmoiteta. Sinne pääsee keskustasta myös busseilla 
50 ja 51, jotka liikennöivät kesäisin noin tunnin välein. 
Matkapurjehdusten aikataulut selviävät erillisestä kirjeestä, 
joka tulee ilmoittautuneille postissa hyvissä ajoin. 
 
2. Viikonloppupurjehdukset alkavat normaalisti perjantaisin kello 
18 ja päättyvät sunnuntaisin noin kello 15. Iltapurjehdukset alkavat 
kello 18 ja päättyvät kello 21. Lähtöajaksi ilmoitettu aika on 
kokoontumisaika, ja vene irrotetaan laiturista vasta, kun se on miehistöineen 
purjehduskunnossa. 
 
Samaten palattaessa vene laitetaan kuntoon seuraavaa purjehdusta varten ennen, kuin 
miehistö voi poistua. Tämä vie puolisen tuntia, joten mahdollisten vastaanottajien on 
turha tulla odottelemaan liian aikaisin. 
 
Veneissä on puhelimet, joista voimme soittaa kotiin saavuttuamme, ja töiden yms. 
aikana ehtii vastaantulija sopivasti ajaa kaupungista rantaan. 
 
3. Miehistön tulee varmistaa osanottonsa purjehduksen kipparille 
puhelimitse viimeistään viikkoa ennen purjehdusta. Mahdollisista 
peruutuksista on ilmoitettava välittömästi, kun asia on tiedossasi, 
jotta tilallesi voidaan ottaa joku toinen varamieslistalta. Jos peruutus tehdään 
myöhemmin kuin viikkoa ennen purjehdusta tai sitä ei tehdä ollenkaan, peritään 
purjehduksesta täysi maksu. 
 
4. Purjehduksille otetaan mukaan oheisen varusteluettelon mukaiset varusteet 
purjehduksen pituuteen sovellettuna. Varusteluettelo on sama molempien veneiden 
osalta. Osoittaaksemme olevamme partiolaisia pidämme partiohuivia lähtiessämme 
kaulassa. 
 
5. Purjehduksille sipsien mukaan ottaminen ja syöminen on ehdottomasti kielletty, 
veneen siisteyden ylläpitämiseksi. Myös karkkien määrän suhteen on syytä muistaa 
maltillisuus. Niin ikään siisteyssyistä lakanan ja tyynyliinan käyttö purjehduksilla on 
välttämätöntä.  
 
6. Purjehduksen maksu maksetaan kipparille käteisenä lähdettäessä. 
Viikonloppupurjehdus maksaa 30 euroa ja iltapurjehdus 5 euroa. Matkapurjehdukset 
maksavat n. 15 euroa / vuorokausi, mutta matkapurjehduksista tulee oma kirje, josta 
myös mahdolliset miehistönvaihtomaksut selviävät. 
 
Tarkista purjehduksen ajankohta, koska se on voinut muuttua (esim. 
viikonloppupurjehdus alkaakin vasta lauantaina). Lippukunnan ja Suomen 
Partiolaisten jäsenmaksujen maksaminen on ehdoton edellytys purjehduksille 
osallistumiseen mm. vakuutusturvan vuoksi. Jos ajankohta ei jostain syystä sovikaan 



sinulle ja joudut perumaan osallistumisesi, niin ilmoita siitä välittömästi purjehduksen 
kipparille tai purjehdustoiminnasta vastaavalle päällikölle. On epäreilua viedä 
välinpitämättömyyttään paikka toiselta, sillä jonotuslistalla saattaa olla toinen kaveri 
tilallesi. Vapaita miehistöpaikkoja voit tiedustella purjehduksen kipparilta. 
 
Kippareiden puhelinnumerot 
S/y Jotunheim: 
Petri Fredriksson 050-3717397 
Otto Glader 050-3461960 
Lauri Holsti 040-5509558 
Mikko Laine 040-7705243 
Anssi Lehto 040-5058860 
Mikko Lumikangas 0500-528600 
Esa Martin 0400-955425 
Samppa Mattila 0400-843607 
Timo Mäkinen 044-2746165 
Janne Roslöf 0400-769923 
Antti Stenberg 044-5380002 
Jarno Pääkkönen 040-5531552 
Markus Manner 040-5372745 
Timo Liuksila 040-5125161 
Lauri Manner 040-7774919 
Santeri Vairio 050-4326288 
 
S/y Puhuri: 
Juho Kankare 050-4694592 
Niilo Koivisto 040-5507767 
Kalle Lövgren 040-1733953 
Lauri Nieminen 044-0306541 
Iiro Prusila 045-6394805 
Juho Vainio 050-4675549 
Johanne Siltanen 044-2039222 
Purjehdustoiminnasta vastaava 
päällikkö: 
Santeri Vairio 050-4326288 
 
Purjehdusvarusteet 
• partiohuivi 
• makuupussi 
• lakana ja tyynyliina 
• lämmin yöpuku 
• varavaatteet 
• pitkät alusvaatteet 
• t-paitoja 
• lämmin ulkoasu 
• alushousuja 
• sukkia ja villasukat 
• kampa 
• pipo / päähine 
• hanskat 



• pyyhe (iso) 
• muistiinpanovälineet 
• hammasharja ja -tahna 
• saippua / shampoo 
• huulirasva 
• aurinkovoide 
• villapusero 
• shortsit 
• uima-asu 
• vaaleapohjaiset purjehduskengät 
• sadepuku (housut ja takki) 
• kumisaappaat (vaalea pohja) 
Voit vielä ottaa mukaan: 
• aurinkolasit 
• kamera 
• taskulamppu 
• vähän taskurahaa 
 
Muita hyödyllisiä neuvoja 
 
• Varusteet tulee pakata pehmeään kassiin, mielellään yhteen. Rinkkoja, matkalaukkuja 
tms. ei oteta veneeseen. 
• Älä ota tarpeetonta tavaraa mukaasi, koska veneessä on aina ahdasta. 
• Omia eväitä purjehduksille ei tarvita; ruokaa on varmasti riittävästi. Yletön makeisten 
syöminen edesauttaa meripahoinvoinnin syntyä. 
• Veneissä on purjehdusliivit jokaiselle miehistön jäsenelle. Sudenpennut ja seikkailijat 
voivat ottaa omia liivejään mukaan, koska pienikokoisia liivejä on rajoitetusti. 
• Veneissä on ruokailuvälineet, joten niitä ei tarvitse ottaa mukaan. 
Siis muista: 
• Varusteet ajoissa kuntoon, 
• ilmoitus kipparille tulostasi, 
• huivi kaulaan ja rantaan 


