
Pitkä Purjehdus 2021
Kesän 2021 Pitkä Purjehdus on kahden viikon seikkailu Raisiosta
Ahvenanmaan ympäri ja Saaristomeren kautta takaisin. Purjehdus on
tarkoitettu tarpojista johtajiin. Lähtö on lauantaina 3.7. kello 09:00,
tarkoituksena on suunnata ensin Uuteenkaupunkiin, josta lähdetään kohti
Ahvenanmaata ja kierretään sen pääsaaret vastapäivään. Paluumatkalla
päästään vielä kiertämään eteläisen Saaristomeren saarilla ja paluu
kotisatamaan on sunnuntaina 18.7. Voit osallistua koko purjehdukselle tai
vain osalle siitä. Purjehdus on jaettu neljään legiin eli purjehdusosuuteen.
Vaihtopaikkoina ovat suunnitelman mukaan Uusikaupunki,
Maarianhamina ja Kasnäs, Kemiönsaarella.

Ilmoittaudu purjehdukselle maanantaihin 28.6. mennessä kuksa-linkin
kautta. Valitse kuksasta ne legit, joille haluat mukaan purjehdukselle.
Jokaiselle legille mahtuu kipparisto mukaan lukien 8 osallistujaa.
Ilmoittautuneiden pääsy legeilleen vahvistetaan ilmoittautumisen
päätyttyä tiistaina 29.6.

Yhden purjehdusvuorokauden hinta on 20 euroa ja se sisältää ruoat,
satamamaksut ja polttoaineet. Legin hinta tulee suoraan sen
sisältämien purjehdusvuorokausien mukaan. Purjehdusmaksut
laskutetaan kuksan
sähköpostilaskulla purjehduksen
jälkeen. Mahdolliset aktiviteetit
kuten minigolf tai museot kuten
Kastelholman linna jäävät kunkin
osallistujan erikseen maksettavaksi.

Ohessa on alustava
matkasuunnitelma. Suunnitelmasta
käy ilmi purjehduksen legit joiden
vaihdot on satamissa, joista on jonkinlainen julkinen kulkuyhteys
Turkuun/ Raisioon.

Veneen kippareina toimivat purjehduksen aikana Lauri Pohjanen ja
Jussi Salonen. Voit olla meihin yhteydessä ennen purjehdusta ja
purjehduksen aikana (WhatsApp toimii silloin parhaiten).

Lauri Jussi

lauri.pohjanen@jokikylanpojat.fi jussi.salonen@jokikylanpojat.fi

050 3685868 050 3518207

https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=42985


Alustava reittisuunnitelma
1. Legi la 3.7.- su 4.7., purjehdusmaksu 40€

La 3.7. Raisio-Iniö
Su 4.7. Iniö-Uusikaupunki

2. Legi ma 5.7 - pe 9.7., purjehdusmaksu 100€

Ma 5.7. Uusikaupunki-Lappo
Ti 6.7. Lappo-Bomarsund
Ke 7.7. Bomarsund-Djupviken
To 8.7. Djupviken-Käringsund, Eckerö
Pe 9.7. Käringsund-Maarianhamina

3. Legi La 10.7. – to 15.7., purjehdusmaksu 120€
La 10.7. Maarianhamina-Kastelholma
Su 11.7. Kastelholma – Degerby
Ma 12.7. Degerby – Kökar
Ti 13.7. Kökar – Österskär
Ke 14.7. Österskär - Jurmo
To 15.7. Jurmo - Kasnäs

4. Legi pe 16.7.-su 18.7., purjehdusmaksu 60€
Pe 16.7. Kasnäs – Brännskär
La 17.7. Brännskär – Virutholmen
Su 18.7. Virutholmen - Raisio

Vaihtoyhteydet
Vaihtoyhteydet tarkoittavat käytännössä, että legin alkamista edeltävänä
päivänä lähdet kohti vaihtosatamaa ja voit joutua odottamaan siellä, että
vene saapuu yöpymissatamaan. Tai jos legin alkamispäivän aamulla tulee
aikainen yhteys lähtösatamaan, niin voit mahdollisesti tulla sillä. Raisioon
suunnatessa todennäköisesti julkiset kulkuneuvot lähtevät vasta legin
päättymistä seuraavana aamuna kohti Raisiota. Alla on tietoja löydetyistä
vaihtoehdoista. Julkisten lisäksi vaihtoyhteyksiä on toki mahdollista tehdä
omalla tai huoltajien autokyydillä tai on mahdollista sopia kimppakyytejä
muiden samalle legille osallistuvien tai edellistä legiltä poistuvien kanssa.
Ota yhteyttä Lauriin vaihtoyhteyssuunnitelmistasi. Älä osta julkisten
kulkuvälineiden lippuja ennen kuin olet saanut ti 29.6. vahvistuksen
legeistä joille pääset mukaan.



Linja-autoyhteydet (aikatauluhaut https://liput.matkahuolto.fi )

Raisio-Uusikaupunki (1. legin päätös ja 2. legin lähtö)

Useita vuoroja päivässä molempiin suuntiin aikaisesta aamusta iltaan
asti.

Turku-Kasnäs (3. legin päätös ja 4. legin lähtö)

Turku-Kasnäs bussiyhteyksiä 2 päivässä. Kasnäs-Turku yhteyksiä 3
päivässä.

Laivayhteydet Turku-Maarianhamina (2. legin päätös ja 3. legin
lähtö)

Turku-Maarianhamina

● Viking Line 8:45-14:10
● Silja Line 8:20-13:35

Maarianhamina-Turku laivalla

● Viking Line 14:25-19:50
● Silja Line 13:45-19:15

https://liput.matkahuolto.fi
https://liput.matkahuolto.fi/


Varustelista muistin tueksi

Korona-ajan lisätarve
- käsidesi (käsien puhdistus, kun on käyty veneen ulkopuolella)
- kasvomaskeja

– reppu tai kassi, ei rinkkaa

- erillinen pieni reppu kauppareissuille, saunareissulle, luontopolulle

– lippis (voi lentää tuulen mukana mereen)
– pipo
- (buff huivi)
– 2 x hanskat (1 x purjehdus-/työhansikas köysien kanssa toimimiseen, 1 x lämpimät

hanskat)
– verkkarit tai ulkoiluasu (tuulenpitävyys plussaa)
– pitkät kalsarit
– pitkä aluspaita
– T-paita
– shortsit
– lenkkarit (vaaleapohjaiset tai väriä irrottamattomat tasaiset pohjat)
– saappaat (vaaleapohjaiset tai väriä irrottamattomat tasaiset pohjat)
– sadetakki ja sadehousut (tai muu veden- ja tuulenpitävä ulkoiluasu)
– villa/fleecepaita
– villasukat
– vaihtosukat
- vaihtokalsarit

– makuupussi
– aluslakana
– retkityyny ja tyynyliina

– laudeliina
– pyyhe
– uimahousut
– peseytymisvälineet

– aurinkolasit
– aurinkovoide
- nimikoitu juomapullo
- käyttörahaa esim. jäätelöostoksiin tai minigolfkierrokselle
- omat pelastusliivit (veneellä on useita liivejä)
- USB latausjohto puhelinta varten
- pieni taskulamppu (pimeitä iltoja varten rannassa käymiseen)


