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MIKÄ KIPPARIMENTOROINTI?

 Kipparimentorointi on Napsin tarjoama
tukipalvelu aloitteleville ja 
harjoitteleville kippareille. 

 Tarjoamme aloitteleville kippareille
osaavan ja kokeneen mentorikipparin
mukaan jäsenpurjehduksille
perämieheksi. 

 Aloitteleva kippari saa vahvistusta
toimintaan vesillä ja pääsee samalla
harjoittelemaan veneen päällikkönä
toimimista ja kipparin vastuita
käytännössä. 



KENELLE TARKOITETTU?

 Kipparimentorointi on tarkoitettu
aloittelevalle kipparille, joka haluaa
vahvistusta ja tukea kipparina toimimiseen
sekä apuja käytännön asioiden oppimiseen
veneen päällikkönä toimimisessa.

 Napsin kippareilta vaaditaan aina
kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja, 
niin myös mentoroitavilta kippareilta. 

 Mentoroitavaksi haluavan kipparin tulee 
osallistua jollekin jäsenpurjehdukselle 
ensin perämiehenä, jossa hän pääsee 
tutustumaan jäsenpurjehduksien 
järjestämiseen. 



MITEN SAAN MENTORIN? 

 Jäsenpurjehdustyöryhmä välittää
kipparimentoreita.

 Mikäli olet kiinnostunut syventämään
osaamistasi kipparina ja saamaan
itsellesi kipparimentorin mukaan
jäsenpurjehduksellemme, ota yhteyttä
jäsenpurjehdustyöryhmän vetäjään. 
Etsitään sinulle sopiva mentori mukaan
matkalle!



KUKA VOI TOIMIA MENTORINA?

 Kipparimentorimme on aina kokenut ja 
osaava kippari.

 Mentori on ollut aikaisemmin mukana
Napsin jäsenpurjehduksilla kipparina.

 Mentorilla on kansainvälinen
huviveneenkuljettajakirja.

 Mentori on käynyt läpi Napsin
mentorikoulutuksen.



MITEN TOIMII JA MITÄ SISÄLTÄÄ? 
 Jos haluat kokeilla kipparointia ja toivot siihen tukea ja apua, ota

yhteys jäsenpurjehdustyöryhmän vetäjään.

 Jäsenpurjehdustyöryhmä auttaa löytämään sinulle sopivan
kipparimentorin. Mentori toimii jäsenpurjehduksella perämiehen
roolissa. 

 Sovi jäsenpurjehdustyöryhmän kanssa sinulle ja mentorille
sopivasta jäsenpurjehduksen ajankohdasta. 

 Jäsenpurjehdus voi olla vaikka viikonlopun tai viikon mittainen
reissu. Juuri sinulle sopiva.

 Hoidat jäsenpurjehduksen järjestämiseen liittyviä tehtäviä
mentorin ja jäsenpurjehdustyöryhmän avustuksella.

 Jäsenpurjehduksella toimit vastuullisena veneen päällikkönä ja 
hoidat tehtävää itsenäisesti osaamisesi mukaan. Tarpeen tullen
tukenasi ja apunasi on kokenut kipparimentori, joka auttaa sinua
kaikissa haasteissa ja kysymyksissä.

 Naps tarjoaa veneen omavastuun poistamiseksi vakuusrahaston
käyttöön mentoroiduille purjehduksille. 



KUSTANNUKSET

 Mentoroitava kippari maksaa Napsin
määrittämän perämiehen osuuden
jäsenpurjehduksen hinnasta. Se on 
tällä hetkellä 50 % jäsenpurjehduksen
hinnasta.

 Mentorikipparille
jäsenpurjehduskustannusta ei tule.

 Kukin maksaa omat matkansa veneelle
ja sieltä pois sekä sovitun osuuden
venekassasta.



KYSY LISÄÄ!

Jäsenpurjehdustyöryhmä
Riikka Orenius
rorenius@gmail.com
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