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Milloin?  Mitä?   Kenelle ilmoittaudun:

Toukokuu
ti 16.5.   Heinishässäkkä -
to 18.5.   Tarpojat  Vilja Parkkunen
pe-su 19.5. - 21.5.  Päällystö/Samoajat Venla Soini

ma 22.5.   Sudarit  Netta Forsell
ti 23.5.   Sudarit  Netta Forsell
ke 24.5.   Seikkailijat  Vilja Parkkunen

ma 29.5.   Sudarit  Netta Forsell
ti 30.5.   Sudarit  Netta Forsell
ke 31.5.  Sisut   Vilja Parkkunen

Kesäkuu
to 1.6.   Seikkailijat  Eveliina Tomberg

ma 5.6.   Seikkailijat  Vilja Parkkunen
ti 6.6.    Tarpojat  Viivi Vilkki
ke 7.6.   Tarpojat  Viivi Vilkki
to 8.6.   Sudarit  Netta Forsell
pe-su 9.6. - 11.6.  VKLP, Falli  Venla Soini

Heinäkuu
pe-su 30.6 - 2.7.  VKLP, Seikkailijat Venla Soini
*pe-su 7.7 - 9.7.  VKLP   Venla Soini
*pe-su 14.7. - 16.7.  VKLP   Venla Soini
ti-su 18.7.-23.7.  Matkis, -03 synt. ja vanhemmat
(ilmoittautuminen: viivi.vilkki@gmail.com V.I.P. 9.6.)
*pe-su 28.7. - 30.7. VKLP   Venla Soini

Elokuu
ma 14.8.   Sudarit  Netta Forsell
ti 15.8.   Sudarit  Netta Forsell
ke 16.8.  Heinisilta  **
to 17.8.   Heinisilta  **
pe-su 18.8 - 20.8.  VKLP, Paapuuri Venla Soini

Milloin?  Mitä?   Kenelle ilmoittaudun:

ma 21.8.   Sudarit  Netta Forsell
ti 22.8.   Sudarit  Netta Forsell
ke 23.8.   Heinisilta  **  
to 24.8.   Heinisilta  **
pe-su 25.8. - 27.8.  Kokkis, Fokka Venla Soini
 
ti 29.8.   Äitikerho  Venla Soini
ke 30.8.   Heinisil  **
to 31.8.   Heinisilta  **

Syyskuu
pe-su 1.9. - 3.9.  VKLP, Styyrpuuri Venla Soini

ti 5.9.    Hiillosvartio  Venla Soini
ke 6.9.   Heinisilta  **
to 7.9.   Heinisilta  **
pe-su 8.9 - 10.9.  VKLP, Poiju  Venla Soini

ti 12.9.   Tuki ry.  Lotta Ceder
ke 13.9.   Heinisilta  **
to 14.9.   Heinisilta  **
pe-su 15.9. - 17.9.  VKLP, Vinssi  Venla Soini

* Päällystöpulan vuoksi kaikki heinäkuun viikonloppupurjehdukset 
eivät todennäköisesti tule onnistumaan, jolloin osa purjehduksista 
joudutaan perumaan. Lopullisesti purjehduksen olemassaolo selviää 
kuitenkin aina 2 viikkoa ennen purjehdusta, kun ilmoittautumisaika 
on päättynyt.

** Heinisiltojen ryhmäjako ilmoitetaan erikseen venekunnittain, ja 
purjehduksille ei tällöin erikseen ilmoittauduta, sillä pääsääntöisesti 
kaikki venekuntien viikkotoiminta järjestetään Heinänokassa.



Ilmoittautumisohjeet purjehduksille:

1. Kevään iltapurjehduksille ilmoittaudutaan viimeistään 3 iltaa en-
nen kyseisen purjehduksen kipparille. Eli jos purjehdus on maanan-
taina, ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään perjantai illalla 23:59. 
Venekunnanjohtaja voi ilmoittaa kaikki osallistujat kerralla (suotavaa), 
tai vaihtoehtoisesti kukin purjehdukselle osallistuja voi ilmoittaa itse 
itsensä, riippuen siitä miten venekunnan kesken on sovittu. Iltapur-
jehdukselle mahtuu 10 osallistujaa päällystön lisäksi.

2. Syksyn iltapurjehduksille ei ilmoittauduta erikseen. Syksyllä 
kaikki toiminta järjestetään Heiniksessä Heinis-iltoina, joista lisäinfoa 
myöhemmin.

3. Viikonloppupurjehduksille ilmoittaudutaan sähköpostitse Venla 
Soinille osoitteeseen: pranstaka@gmail.com viimeistään edeltävän 
kalenteriviikon maanantaina klo 23:59. (Eli jos purjehdus on viikolla 
35, ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään viikon 34 maanantaina.) 
Viikonloppupurjehdukselle mahtuu 7-8 osallistujaa päällystön lisäksi. 
Alle 18-vuotiaat ilmoittaa purjehdukselle alaikäisen huoltaja, tai vaih-
toehtoisesti purjehdukselle tulee toimittaa erikseen huoltajan alle-
kirjoittama vapaamuotoinen suostumus. Kerrothan ilmoittautumisen 
yhteydessä erikoisruokavaliosi, mahdolliset perussairaudet ja lääki-
tyksen, sekä huoltajan yhteystiedot purjehduksen aikana.

4. Sudenpennut ilmoittautuvat purjehduksilleen erikseen Netta For-
sellille, osoitteeseen netta.forsell@gmail.com. Jokainen sudenpentu 
voi osallistua ensisijaisesti yhdelle iltapurjehdukselle, mutta jos tyhjää 
tilaa jää, ilmoitetaan asiasta erikseen. Ilmoittautumiseen mukaan lap-
sen nimi, ryhmä ja päivämäärätoive. Ilmoittautumiset mahdollisim-
man pian (jotta mahtuu haluamalleen purjehdukselle), mutta viimeis-
tään kolme päivää ennen purjehdusta. 

5. Kaikille purjehduksille ilmoittautuminen aukeaa 7.5. klo 17:00, tä-
män jälkeen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin 
niin, että viikonloppupurjehduksille on kyseisen venekunnan jäsenillä 
etuajo-oikeus, jos ilmoittautuminen tulee määräaikaan mennessä.

6. Kaikissa epäselvyystapauksissa ota yhteyttä Venla Soiniin, ensisijai-
sesti sähköpostilla, kiireellisissä tapauksissa myös puhelimitse tavoitet-
tavissa.

HUOM! Vaikka purjehdukset ovatkin usein tietylle ikäkaudelle tai 
venekunnalle varattuja, on niille silti mahdollista ilmoittautua, jos (ja 
todennäköisesti kun) tilaa on! (Poikkeuksena kuitenkin sudaripurjehduk-
set.)

Purjehdusohjeita:

Iltapurjehduksille lähdetään pääsääntöisesti klo 18, mutta aika voi vaih-
della kipparista riippuen. Poikkeusaikatauluista ilmoitetaan osallistujille. 

Iltapurjehdus
 • lämpimät ja tuulenpitävät vaatteet
 • sadevaatteet tarvittaessa
 • vaaleapohjaiset kengät
 • päähine

Viikonloppupurjehdus
 • lämpimät ja tuulenpitävät vaatteet
 • sadevaatteet ja saappaat
 • vaaleapohjaiset kengät
 • vaihtovaatteet
 • peseytymisvälineet
 • uimapuku ja pyyhe
 • makuupussi ja lakana
 • päähine, pipo ja käsineet
 • vähän rahaa omaan käyttöön
 • 30 € purjehdusmaksua varten
 
Pakkaa tavarat pehmeään kassiin (ei rinkkaan). Jos otat eväitä mukaan 
purjehdukselle, älä ota sipsejä tai muuta murenevaa.



Yhteystiedot:

Venla Soini  pranstaka@gmail.com  +358 45 1200 850

Viivi Vilkki       +358 40 9644 991

Vilja Parkkunen      +358 40 075 0253

Eveliina Tomberg      +358 50 5521 539

Lotta Ceder       +358 40 7190 081

 

Sudenpennut:

Netta Forsell  netta.forsell@gmail.com

Muistilista purjehduksille:


