
S/Y TOVERI PURJEHDUSKALENTERI 2020 
 
 
3.6. Kesäkauden avaus -iltapurjehdus 
Koko Lippukunnalle ja myös vanhemmat ovat tervetulleita. Lähtö klo 17.00 Koivusesta ja 
paluu viimeistään klo 21.00 Koivuseen. Lippukunta tarjoaa purjehduksella pientä purtavaa. 
Purjehdukselle ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun saapuu paikalle. 
 
22.-29.6. Lippukuntapurjehdus Joensuuhun 
Vuonna 2008 tai sitä ennen syntyneille partiolaisille. Matkalle voi osallistua myös 
osa-ajaksi, esimerkiksi kyytiin voi tulla tai kyydistä jäädä Puumalassa, Savonlinnassa, tai 
Joensuussa. Ilmoittautuneille vielä tarkempi infokirje lähempänä. Koko reissun hinta 90€, 
muutoin 15€/päivä, maksetaan alukseen noustessa.  
Ilmoittautuminen Kuksaan pe 19.6. mennessä. 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34910 
 
1.7. Iltapurjehdus 
Koko Lippukunnalle ja myös vanhemmat ovat tervetulleita. Lähtö klo 17.00 Koivusesta ja 
paluu viimeistään klo 21.00 Koivuseen. Purjehdukselle ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun 
saapuu paikalle. 
 
15.7. Iltapurjehdus 
Koko Lippukunnalle ja myös vanhemmat ovat tervetulleita. Lähtö klo 17.00 Koivusesta ja 
paluu viimeistään klo 21.00 Koivuseen. Purjehdukselle ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun 
saapuu paikalle. 
 
24.-26.7. Viikonloppupurjehdus 
Seikkailijoista ylöspäin. Hinta 30€, maksetaan alukseen noustessa. 
Ilmoittautuminen Kuksaan ke 22.7. mennessä. 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34911 
 
5.8. Iltapurjehdus 
Koko Lippukunnalle ja myös vanhemmat ovat tervetulleita. Lähtö klo 17.00 Koivusesta ja 
paluu viimeistään klo 21.00 Koivuseen. Purjehdukselle ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun 
saapuu paikalle. 
 
19.8. Syyskauden avaus -iltapurjehdus 
Koko Lippukunnalle ja myös vanhemmat ovat tervetulleita. Lähtö klo 17.00 Koivusesta ja 
paluu viimeistään klo 21.00 Koivuseen. Lippukunta tarjoaa purjehduksella pientä purtavaa. 
Purjehdukselle ei tarvitse ilmoittautua, riittää kun saapuu paikalle. 
 
21.-23.8. Viikonloppupurjehdus 
Seikkailijoista ylöspäin. Hinta 30€, maksetaan alukseen noustessa. 
Ilmoittautuminen Kuksaan ke 19.8. mennessä 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34912 
 
11.-13.9. Viikonloppupurjehdus 
Seikkailijoista ylöspäin. Hinta 30€, maksetaan alukseen noustessa 
Ilmoittautuminen Kuksaan ke 9.9. mennessä: 
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34913 

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34910
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34911
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=34912
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27.-29.9. Etelä-Karjalan Partiolaisten Meripartioregatta 
Kokoonnumme yhteen muiden piirin partioalusten kanssa syksyiselle  
Saimaalle. Tarpojista ylöspäin. Hinta 30€, maksetaan alukseen noustessa. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

OHJEITA YÖN YLI PURJEHDUKSILLE 2020 
 
Purjehduksilla opetellaan ja harjoitellaan aluksen ohjailua, navigointia, purjehtimista, 
aluksen kiinnitystä ja irroitusta, sekä muita tarpeellisia merimiestaitoja. Lisäksi 
jokainen pääsee tutustumaan alusmuonitukseen, toimintaan osana miehistöä, sekä 
pieniin aluksen huolto ja kunnostustoimenpiteisiin. 
 
Lähtö purjehduksille tapahtuu Koivusesta. Purjehdukset alkavat perjantaisin klo 
17.00, saavuthan paikalle jo klo 16.45. Paluu sunnuntaisin noin klo 14.00. 
Mahdollisista poikkeuksista aikoihin ilmoitetaan erikseen osallistujille. 
 
Viikonloppupurjehduksille ilmoittautudutaan Kuksan kautta ja alle 18-vuotiaiden 
ilmoittautumisen tulee olla huoltajan tekemä, samalla huoltaja antaa lapselle 
suostumuksen osallistua purjehdukselle. 
 
Purjehdusten hinta maksetaan alukseen noustessa mielellään tasarahalla. 
 
Varusteet: 

● Partiohuivi 
● Sään ja vuodenajan mukainen vaatetus 
● Sadevarusteet 
● Lämmintä vaatetta (kesälläkin voi olla viileää) 
● Riittävästi vaihtovaatteita 
● Työhanskat köysien käsittelyä varten 
● Makuupussi, aluslakana ja tyynyliina 
● Peseytymisvälineet ja uimavarustus 
● Henkilökohtaiset lääkkeet ja hygieniatarvikkeet 
● otsa- tai taskuvalaisin 
● Taskurahaa mahdollisia satamavierailuja varten 
● Pientä naposteltavaa 
● Varusteet kannattaa pakata esim. putkikassin malliseen laukkuun 

 
 

Jos tulee kysyttävää purjehduksista tai haluatte lisätietoja, ottakaa yhteyttä Jesse 
Kangaspuntaan sähköpostilla jesse.kangaspunta@elisanet.fi tai puhelimella 
0503070222. 
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