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UUTTA VUOTTA
KESÄPURJE

Mahtavaa alkanutta veneilyvuotta!

M

oron!

Joulu ja Uusi Vuosi vierähtivät ja nyt hiihdelläänkin jo ”alamäkeä”
kohden parasta talvikautta.
Moni Teistä seuraili
Kesäpurjeen reissua
ARC 2014 -seiluulla.
Atlantti ylitettiin 18 päivässä! Tarkemmin
tuosta seikkailusta löytyy tietoa:
sissi.matkablogeja.fi
jossa nyt myös laiteltuna muutamat kuvat
reissusta.
Marraskuussa 2015

Suurin ylössaatu kalamme ARC -seiluulla...

taas uusi porukka lähtee kokeilemaan
onnistuvatko rikkomaan nyt tehtyä
”pohja-aikaa”…
Tälle reissulle vielä pari paikkaa vapaana, joten 3 viikon seiluulle Atlantin yli
kaipaileva, ota yhteyttä Mikaan.
Lyhytkurssit Helsingissä alkavat parin
viikon päästä. Saaristonavigointikurssi /

VHF / Rannikkonavigointi /
Diesel ym…Tutustu kursseihin nettisivuillamme:
www.purjehdus.net
(muu koulutus)
Terkuin, Mika

Purjehduskurssit
Purjehduskoulutus aikuisille on Kesäpurjeen toiminnan tärkein pilari.
Purjehtijakurssit vasta-alkajille, Perämies- ja
Päällikkökurssit pidemmälle ehtineille.
Kursseja voi suorittaa niin intensiivikurssina kuin
retkikurssina koti- ja ulkomailla.

Helsinki on päätukikohtamme mutta parin vuoden tauon jälkeen palaa Saimaa jälleen kurssipaikaksi. Saimaan kurssit merkitään piakkoin
nettisivuillemme.
Päijänteellä kurssit täyttävät ensi kesänä 16
vuotta!!! Myös niiden aikataulut tulevat pienen
hetken päästä näkyville.

Retkiseiluut koti- ja ulkomailla

P

urjehduskausi 2015 on jo alkanut Karibialla. Kalenterissa
olevien purjehdusten lisäksi Karibian purjehduksia on varattu perhe- ja
kaveriporukoille. Kaikilla näillä seiluilla on kipparina Kesäpurjeen edustaja, joka tuntee paikalliset olosuhteet
sekä mielenkiintoiset paikat minne
mennä.

Tällä hetkellä uutta on mm. 51 -jalkaisella (noin 16
metriä) veneellä viikko Tukholman saaristossa.
Veneessä 5 kpl tilavia 2-hengen hyttejä omilla wcja suihkutiloilla.
Keskitymme tällä purjehduksella pelkästään Tukholman saaristossa seilaamiseen, niin luonnonsatamiin kuin palvelusatamiin.
Ahvenanmaan purjehdukset ovat nyt kahdeksatta
vuotta ohjelmassa ja parhaaseen lomakauteen pääset kohden Maarianhaminaa purjehtien.
Eteläiseen naapuriin purjehdimme useampaan otteeseen. Viron purjehdukset
nettisivuillamme parin viikon
sisällä!

Perinteinen Wappuseiluu Kroatiassa
avaa Välimeren seiluut!
Elba / Malta / Kreikka ja nyt myös
Espanja ovat kaudella 2015 seiluukalenterissa.
Luovi vilkuilemaan mitä on tarjolla…
Parin viikon sisällä tulevat nettisivuillemme myös kotimaan retkiseiluut.

Toivomuksesta myös Helsingin lähivesillä seilattavia lyhytretkiä (lauantai - sunnuntai) merkitään
ohjelmaan. Aina ei ole mahdollisuutta irroittautua
pidemmälle seiluulle mutta jo 2 päivää vesillä antaa paljon.

Retkiseiluut koti- ja ulkomailla
Teemapurjehduksista mainittakoon
Joogapurjehdus Mallorcalla 29.7. 2.8.2015. Tällä purjehduksella mukana veneessä koulutettu ja kokenut
RYT 200 -joogaopettaja Heidi Purola.
Aamuisin ja iltaisin joogaa. päivisin
purjehdusta.
Tälle retkelle vain 6 paikkaa!!!

Kirjauutuus!!!
Venemessuille ilmestyy Kesäpurjeelta
aivan uusi Navigoinnin perusteet kirja.
Laitamme kirjasta tarkempaa infoa heti
kun saamme kirjan painosta.
Malttamattomana itsekin lopputulosta
odotellen...

Vilkuile kotimaan retkiä sivuiltamme (niitä päivitetään koko ajan).
www. purjehdus.net
(retkipurjehdukset)

Venemessut 2015
11 vuotta vierähti messuillen mutta nyt Kesäpurje
huilii Vene -messut. Kippareitamme on Karibialla
sekä omissa töissään intensiivisesti kiinni ettei
osastolle ole esittelijöitä riittävästi. Nyt jää itsellekin aikaa kierrellä rauhassa messut läpi.
Vuoden päästä taas Kesäpurjeen osasto messuilta löytyy!

Purjehdus- ja Veneilykoulu Kesäpurje
Särkiniementie 5 00210 Helsinki / koulutustila
PL 71 15101 Lahti / posti
+358 400 845 545
www.purjehdus.net
Helsinki / Päijänne / Saaristomeri / Saimaa
Kroatia / Kreikka / Italia / Malta / Espanja /
Karibia / Euroopan rannikko

