
Jäsenpurjehdustyöryhmän info syysseminaarissa 2016 

• Kausi 2017 suunnitellaan paljolti aikaisempien purjehduksien siivittämänä ja jäsenkyselyn 
pohjalta 

• Alustavia suunnitelmia kyselyn perusteella:  

vastauksista löytyi ulkomaan purjehdusehdotuksia Kreikka, Kroatia, Turkki, Montenegro, 
Korsika-Sardinia, ajankohta toukokuu ja syys – lokakuu ja paljon muita. Kaukomaiden 
purjehduksia toivottiin entisen Burman alueelle ja Karibialle.  Merja Itävaara lupasi selvittää 
Myanmarin (ent Burma) purjehdusmahdollisuuksia. Hänen pojalla on siellä matkatoimisto 
(tieto oli, että tuuletonta aluetta)                                                                                                                            

 Tulossa on nyt: toukokuun alun purjehdus Kreikan vesillä Ateena – Kos,  josta faktat 
lähiaikoina. Matkan operoi www.onsail.fi.  
Tämä sai kiinnostusta, kolmea venettä olen nyt alustavasti varaamassa. (raija) 

 Syksylle  kolme vaihtoehtoa: Sardinia-Korsika, Kroatia tai Montenegro, ajankohta 
viikko 39 tai 40. Pyydetään tarjous Onsaililtä (raija ja maarit) 

• Lähivesien purjehduksista nousivat Ruotsin rannikon purjehdukset voimakkaasti esille.  

 Göteborgin saariston purjehdusta operoivat Maarit Suomi ja Kirsti Reuhkala 
kesäkuun viikolle ja elokuun lopulle.  

 Tukholman saariston purjehduksia sovitettuna toivottuun Visbyn purjehdukseen 
viikoille 31-32 aletaan suunnittelemaan  vuokraveneillä ja jäsenten veneillä.  
Ehdotuksena on , että mukaan voisi tulla myös perheveneilijät.  
Suunnitteluvastuu nakitettiin Tina Hellstenille, Susanna Viljaselle, Minna Leinolle 
sekä Bettinalle, jolla on juuri luodut kontaktit tukholmalaisiin naisseiloreihin. Tiimiin 
voi kutsua muitakin tarpeen mukaan. 
 Ajatuksena on, että kelien salliessa suoraan Hangosta/Utöstä Visbyhyn , jonne 
halukkaat voivat jäädä nautiskelemaan  ja joku tiimi jatkaa taukopäivien jälkeen 
Tukholman saaristoon ja sieltä koti-Suomeen. Tarvittaessa naisiston vaihto jossain 
helpossa paikassa.  Kesto 7 pv +7pv. Turun kaksi vuokravenettä sopisivat hyvin 
tähän turneeseen, Hanse ja Dufour (Reija tietää nämä veneet) uskoisin, että 
kippareita löytyy noihin. 
Susanna fb-kartoituksessa veneellisiä oli alustavsti kiinnostunut 9, jotka osa voisivat 
ottaa gasteja ja joku halusi kipparin ja muutama suunnitteli mukaan tuloa oman 
miehistönsä kanssa. Gasteja oli innostuneiden listalla 24.  

   Arja Manelius on suunnitellut matkapurjehdusta omalla vene Turusta pohjoiseen 
jopa Ouluun saakka ja tarjoaa jäsenille gastipaikkoja 

•  Suomen rannikon purjehduksista toteutuvat kesäkauden avauspurjehdukset kesäkuun 
alussa jäsenten veneillä ja vuokraveneillä Turun suunnalla mahdollisesti Kustaviin ja 
pääkaupunkiseudulla Kopun retkisatamaan Roslageniin. Todennäköisesti viikonloppu olisi 
9-11.6.2017. Raija operoi Roslagenin ja jos saisin tähän Marikan mukaan, ja Maarit J 
varmaan Reijan kanssa Kustavin tms 

• Juhannuspurjehdus 1-2 vuokraveneellä joko Turun alueella tai Helsingistä alkaen, otatko 
Minna tästä nakin  

• Ilta- ja harjoituspurjehduksia toukokuun lopulla ja kesäkuussa tms, Susanna luvannut näitä, 
lisäksi Baltic Cruisingin kanssa olen sopinut alustavasti pääkaupunkiseudulle 
teemapurjehdusiltoja. Turun seudulla operoi Turun oma tiimi. Onko Marikalla näihin jotain 
ideaa? 

• Heinäkuun aikana omatoimipurjehduksia jäsenten veneillä ja vuokraveneillä. Kippareita ja 
gasteja voi huudella osallistujissa ja fb:ssa sekä gastipörssissä  

http://www.onsail.fi/


 

Muut purjehdukset 

• Elokuussa S/y Vahine Canadan TSI Halifax - LeHavre –legi (35 pv), naisisto jo fixattu  

Aikuiset naiset: Petra Päivärinne, Irene Erkko, Anne Kolehmainen, Pia Antila, Stina 
Varkkola ja alle 26v naiset:  Mirva Karvinen, Tiia Orden, Emilia Volkov, Laura Siiroinen, 
Andrea Erkko, 1. varalla Bettina Sågbom 

• Syyskuussa viikonloppupurjehduksia 

• Omatoimipurjehdukset 

Tuotiin esille myös seuraavat asiat: 

Napsin www. sivuilla olevaa gastipörssin käyttöä tehostetaan.  

Marika muistutti, että gastipörssi ja muut jäsenille tarkoitetut asiat löytyvät salasanojen takaa. Tuo 
on varmaan asia, joka vaikeuttaa pörssin käyttöä ja yleensäkin jäsensivun käyttöä. Miten saataisiin 
aktivoitua? Kehitellään. 

 Kyselyn mukaan tarjolla paljon gastipaikkoja jäsenten veneissä 

 Gasteja ja myös kipparia voi huudella myös osallistujat.com foorumilla 

  Kippari- ja perämiestilanne  

 päivitetään, vuokraveneiden vuokraaminen riippuu kippareiden saatavuudesta  

 Kippareille ja perämiehille “kokoontumisajo” talvenaikana jossain  

Ilmoittautumismenettelyä päivitetään niin, että myös uusille ja noviiseille löytyy gastipaikkoja 
jäsenpurjehduksilla  

Vuokraveneistä tehdään listaus, kartoitus menossa, Maarit J Turun suunnalla, Minna 
pääkaupunkiseudulla ja Tina Hellsten Hangon ja Tammisaaren suunnalla, Tuula voisit kysyä 
Kasnäsistä ja Taalintehtailta. 

Kirsi kertoi myös palautekyselyn tulokset tiivistettynä, joista mm. Vahinen kunto ja 
turvallisuusasiat nousivat isoimpana esille. Kerroin säätiön terveiset Vahinen huoltoon liittyvistä 
asioista ja että turvallisuusasioihin tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota. 

Säätiö kertoi, että alus nostetaan tarpeen mukaan ylös Las Palmasissa, jossa vaihdetaan 
tarvittaessa potkuri ja potkuriakseli ja tarkastetaan pääkoneen kiinnitykset, sekä tehdään muu 
normaalihuolto ennen ARC kisaa. 

Ehdotus: 

Keskusteltiin myös jossain vaiheessa viikonloppua jossain ryhmässä, että www. sivuille pitäisi 
saada myös tälle työryhmälle oma foorumi, jonne voisi laittaa kippari/perämieslistat, 
turvallisuusohjeet, suositukset omatoimipurjehduksen järjestämiseksi, linkit vuokraveneisiin, ja 
muita yhteystietoja 

 



Jäsenpurjehdustyöryhmä:  

1. Marika Bonn, hallitusjäsen 

2. Maarit Jaanti, jäsenpurjehdusten kippari, vuokraveneet Turun seutu 

3. Kirsi Toivonen, palauteasiat ja muut kyselyt, tapahtumakoordinaattori 

pääkaupunkiseudulla 

4. Minna Leino, vuokraveneet pääkaupunkiseutu, kotimaan ja Ruotsin rannikon purjehdusten 

suunnittelutiimi 

5. Tina Hellsten, jäsenpurjehdusten kippari/perämies, kotimaan ja Visbyn/Ruotsin rannikon 

purjehdusten suunnittelutiimin vetäjä 

6. Tuula Johansson, vuokravenekartoitus Taalintehdas, Kasnäs 

7. Susanna Viljanen, ilta- ja harjoituspurjehdukset pääkaupunkiseudulla, Visbyn ja Ruotsin 

rannikon purjehdusten suunnittelutiimi 

8. Raija Alapeteri, ryhmän vetäjä, koulutuspäällikkö, kippari, ulkomaanpurjehdusten 

koordinointi, ryhmän viestintävastaava 

 

Meillä on paljon työsarkaa, tehtäviä ja vastuutusta voidaan aina tilanteen tullen muuttaa. 

 

Yhteenveto tehty seminaarin esityksestä ja seminaarin aikana käydystä keskutelusta. 

RA 

 


