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Savon Saukkojen purjehduskesä 2019
ILMOITTAUTUMINEN
Lippukunnan järjestämille purjehduksille ilmoittaudutaan kootusti
nettilomakkeella ja viimeinen ilmoittautumispäivä on aina kaksi viikkoa
ennen purjehdusta, ellei muuta ole ilmoitettu. Sunnuntaipurjehduksille
ilmoittaudutaan saman viikon perjantaihin mennessä suoraan
tekstiviestitse ko. purjehduksen päällikölle.

LÄHTÖPAIKAT JA AJAT
Purjehduksille lähdetään Citymarketin asiointilaiturista Haislahdesta ja palataan myös samaan paikkaan, ellei
erikseen ole sovittu muuta. Sunnuntaipurjehdukset alkavat klo 17 ja päättyvät n. klo 20. Laitaatsillasta omalta paikalta
lähtö 45 min aiemmin ja paluu vastaavasti 45 min myöhemmin.

PURJEHDUSHINNAT
Ryhmien omakustanteisista purjehduksista suoritetaan lippukunnalle veneen polttoaine ja kaasumaksua 5 euroa /
päivä. Lippukunnan järjestämien yhteisten purjehdusten hinnat kattavat veneen kulut, satama sekä ruokamaksut ja
niiden hinnat ovat seuraavat:
sunnuntaipurjehdus
saunaseiluu
päiväpurjehdus
1 yö (esim. lasu)
2 yötä (vkl pesu)
Yli 3 yötä

maksuton
5 eur (sis. saunamaksu & saunamakkara)
7 eur (sis. lounas ja iltapäiväpala)
15 eur
25 eur
10 eur / pvä

Maksut suoritetaan lippukunnan tilille FI17 8570 0710 1213 62 viitteellä 20190 viimeistään viimeisenä
ilmoittautumispäivänä. Saunaseiluumaksut voi maksaa paikan päällä MobilePaylla tai kortilla. Jälkikäteen karhuttaviin
maksuihin lisätään muistutusmaksu, joka on 10 % purjehduksen hinnasta.

MITÄ MUKAAN JA KUINKA PAKKAAN?
Niin päivän pituiselle, kuin viikonkin purjehdukselle jokainen ottaa mukaan henkilökohtaiset varusteensa, joita arvelee
matkan aikana tarvitsevansa. Veneessä on todella rajallisesti säilytystilaa, joten pakkaathan tavarat (yhteen)
pehmeään kassiin, joka muotoutuu tarvittaessa säilytystilojen mukaan ja jätät turhat tavarat, sekä arvoesineet kotiin.
Pelastusliivit veneeltä löytyy kaikille, joten niitä ei tarvitse tuoda mukana ellei halua käyttää juuri omia liivejään. Myös
ruokailuvälineet löytyvät kaikille, joten niitäkään ei tarvitse ottaa mukaan.
Vesille varustautuessa pukeutumiseen kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota ja suosia kerrospukeutumisen
mahdollistavia vaatteita. Näin on helpompi vähentää ja lisätä vaatetusta tarpeen mukaan sään muuttuessa.
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Alla hyvä muisti ja vinkkilista, mitä pakata mukaan:

●
●
●
●
●
●
●
●

Partiohuivi
Vaatetta + vaihtovaatetta: esim. tuulipuku, lämmin paita ja housut, sekä sopivat allekin tulevat vaihtovaatteet,
pipo + (purjehdus)hanskat.
Sadevaatteet (= vedenpitävä takki, housut + jalkineet) aina mukaan! Ovat hyvä suoja tuulta ja veden roiskeita
vastaan, vaikkei vesisade yllättäisikään. Jalkineet saisivat mielellään olla vaaleapohjaiset.
Yöpymistä varten makuupussi + aluslakana, joka suojaa päivisin istuinkäytössä olevia patjoja likaantumiselta
Pyyhe + uimaasu
Hammasharja ja tahna, muut henkilökohtaiset hygieniatavarat + lääkkeet (joista tarpeellisista maininta
ilmoittautumisen yhteydessä)
Aurinkolasit + muut varusteet, joita kokee viikonlopun aikana tarvitsevansa. Viihdeelektroniikan jätämme
kotiin!
Karkkia tai muuta vastaavaa evästä voi ottaa mukaan vähäisen määrän. Murustavia sipsejä ja limuja
katsotaan pahalla.

YLEISIÄ OHJEITA

●
●
●
●

●

Veneellä kaikki osallistuvat päällikön ja muun päällystön neuvomina niin navigointiin, aluksen ohjailuun,
purjemanöövereihin, kiinnityksiin ja irrotuksiin, ruoanlaittoon sekä siivoukseen.
Pelastusliivit pidetään vesillä liikuttaessa päällä ja kannella ollaan aina kengät jalassa. Sisään mennessä
kengät jätetään kannelle sprayhoodin alle suojaan.
Emme heitä veteen mitään sinne kuulumatonta.
Satamissa kuin vesilläkin käyttäydymme kuten partiolaisten kuuluukin.
Alukselta poistutaan vasta, kun kaikki on siivottu ja kunnossa ja saadaan päälliköltä tai förstiltä lupa

Tervetuloa purjehduksille, toivoo Saukkojen venepäällystö!

Vil , An i L,, Kal , An i T., Pek , Pa l & Tep
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Savon Saukkojen purjehduskalenteri kesä 2019
sudenpennut

seikkailijat

tarpojat

samoajat

vaeltajat

aikuiset

TOUKOKUU
ke 8.5. Saunaseiluu I Kankaisiin
hinta 5 eur sis. saunamaksun ja makkaran. Lähtö Laitaatsillasta 17, paluu n. klo 22. Ilmoittaudu netissä!
(Päällikkö: Teppo p. 0445320679)

KESÄKUU
su 2.6. Sunnuntaipurjehdus I
Ilmoittaudu tekstiviestillä pe 31.5. mennessä. (Ville p. 0404180503)
su 16.6. Sudenpentujen oma päiväpurjehdus Pihlajavedellä.
Hinta 7 eur, sis. lounaan ja iltapäivän välipalan. Ilmoittaudu netissä 2.6. mennessä. (Antti T. p. 0440259017)
tosu 27.30.6. Saimaan laivueen regatta Haukivedellä
Hinta 40 eur. Ilmoittaudu netissä 13.6. mennessä. (Teppo p. 0445320679)

HEINÄKUU
lasu 13.14.7. Seikkailijapurjehdus I, Pihlajavesi
Hinta 15 eur. Ilmoittaudu netissä 29.6. mennessä. (Paula p. 0504048346 + Kalle)
su 14.7. Sunnuntaipurjehdus II
Ilmoittaudu tekstiviestillä pe 12.7. mennessä (Ville p. 0404180503)
pesu 26.28.7. Seikkailijapurjehdus II Haukivesi
Hinta 25 eur. Ilmoittaudu netissä 12.7. mennessä (Teppo p. 0445320679)

ELOKUU
su 11.8. Sunnuntaipurjehdus III
Ilmoittaudu tekstiviestillä pe 9.8. mennessä (Teppo p. 04453420679)
to 15.8. Saunaseiluu II
Hinta 5 eur. Lähtö ja paluu Laitaatsilta klo 1722. Ilmoittaudu netissä 8.8. mennessä. (Teppo p. 04453420679)
lasu 17.18.8. Tarpojien yöpurjehdus
Hinta 15 eur. Ilmoittaudu netissä 3.8. mennessä. (Pekka p. 0445354161)
lasu 24.25.8. Supepurjehdus II
Hinta 15 eur. Ilmoittaudu netissä 10.8. mennessä (Ville p. 0404180503)
su 25.8. Sunnuntaipurjehdus IV
Ilmoittaudu tekstiviestillä pe 23.8. mennessä (Ville p. 0404180503 + Antti L.)
LOKAKUU
to 3.10. Saunaseiluu III
Hinta 5 eur. Lähtö ja paluu Laitaatsilta klo 1722. Ilmoittaudu netissä 26.9. mennessä (Teppo p. 04453420679)
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