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Tervetuloa jäseneksi Rauman Purjehdusseuraan!

Onneksi olkoon – olet liittynyt mukaan yhteen Suomen vanhimmista purjehdusseuroista. Olemme
koonneet tähän Lenssi-lehtiseen tarpeellista tietoa traditioistamme ja toiminnastamme ”merikortiksi
alkaneelle purjehduksellesi”. Tämän oppaan lisäksi uudet seniorijäsenet saavat seuran kirjan
”Purjehdus on juhlaa”, jossa kerrotaan RPS:n pitkästä ja vaiheikkaasta historiasta.

Rauman Purjehdusseuran jäsenenä käytössäsi ovat Kuuskarin paviljonki Raumalla, seuran oman
telakan palvelut II-Petäjäksessä sekä saaritukikohta Äijänkari Uudenkaupungin saaristossa.
Näiden hienojen paikkojen käyttöön opastetaan Lenssissä.

Kuluvan vuoden varsinainen toimintaohjelma on seuran nettisivuilla ja keväällä julkaistavassa
Ahtiainen lehdessä, joissa ovat myös seuran keskeiset yhteystiedot. Lenssi esittelee toimintamme
perusasiat sekä organisoinnin.

Rauman Purjehdusseuran 140-vuotinen toiminta perustuu talkootyöhön, jonka ansioista jäseniltä
perittävät maksut pysyvät kohtuullisina. Toivomme myös sinun antavan panoksesi yhteisten tilojen
ja tilaisuuksien hoidossa. Kilpapurjehdustoiminta toivottaa samoin mielellään mukaan uudet
aktiiviset kisailijat.

Rauman Purjehdusseura ry

Johtokunta
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VIRALLISET KOKOUKSET
Seuran vuosikokous pidetään keväällä maalis-huhtikuussa, jolloin sääntöjen mukaisesti hyväksytään
edellisen kauden tilit ja toiminta.

Syyskokous on lokakuussa ja siinä päätetään tulevasta budjetista, toimintasuunnitelmasta, jäsen- ja
toimintamaksuista sekä tehdään henkilövalinnat johtokuntaan ja toimikuntiin.

JOHTOKUNTA
Seuran syyskokous valitsee johtokunnan, joka koordinoi seuran toimintaa. Johtokunta kokoontuu
kuukausittain heinäkuuta lukuun ottamatta.

JÄSEN- JA VENEREKISTERI
Tiedot ylläpidetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n rekisteriohjelma Suulissa, johon jokainen jäsen
pääsee kirjatumaan liitto ID:llaan, mikäli jäsentietoihin on liitetty sähköpostiosoite. Jäsen voi itse
muuttaa yhteystietojaan sekä tarkastella venetietojaan. Muutokset yhteystiedoissa voi ilmoittaa myös
seuran nettisivujen lomakkeella kuten myös venetietojen muutokset. Muutokset hoituvat myös
ilmoittamalla sihteerille.

JÄSENLUOKAT
Juniorijäsen alle 18-vuotias jäsen
Nuorisojäsen  18–23-vuotias jäsen
Seniorijäsen yli 23-vuotias jäsen
Puolisojäsen  puolisojäsenyyttä voi hakea seniorijäsenen puoliso
Vapaajäsen vapaajäsenyyttä voi hakea jäsen, joka täyttää seuraavat ehdot:

· RPS:n jäsen vähintään 30 vuoden ajan
· Vähintään 65-vuotias

Iän mukaan tapahtuvat jäsenluokkien muutokset (juniori, nuoriso, seniori) tehdään automaattisesti
jäsenrekisteriin. Muiden muutosten suhteen käytännöt ovat:

· Vapaajäsenyyttä haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella RPS:n johtokunnalta.
Myös vapaajäseniltä peritään jäsenmaksu, joka kattaa edelleen SPV:lle suoritettavan maksun.

· Kahden seniorijäsenen taloudesta voidaan toinen jäsen muuttaa puolisojäseneksi henkilöiden
niin anoessa. Kirjallinen vapaamuotoinen hakemus tehdään johtokunnalle.

· Puolisojäsenen erotessa seniorijäsenestä muutetaan puolisojäsenen luokka automaattisesti
seniorijäseneksi ilman eri anomusta.

· Puolisojäsenen jäädessä leskeksi säilytetään jäsenluokka entisellään.
· Jäsenluokkien muutokset tulevat voimaan hakemusta seuraavan kalenterivuoden

jäsenmaksun osalta. Takautuvasti muutoksia ei voi hakea.

Kahden vuoden maksamaton jäsenmaksu tulkitaan eroamiseksi seurasta ja johtaa jäsenen
poistamiseen jäsenrekisteristä.

SEURAN ANSIOMERKIT
Seuran ansiomerkit ovat pronssinen, hopeinen ja kultainen seuran kiitollisuuden merkki sekä
kunniamerkki. Ansiomerkkejä jaetaan aktiivisesta seuratoiminnasta seuran 5- ja 10-vuotisjuhlien
yhteydessä. Lisäksi erityisen ansioitunutta pitkäaikaista jäsentä voidaan kiittää kunniajäsenyydellä.

TIEDOTUS
RPS:n päätiedotuskanavana toimivat seuran nettisivut osoitteessa www.raumanpurjehdusseura.fi.
Sivuilta löytyvät seuran tärkeimmät tapahtumat sekä toimihenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Tapahtumista ja tilaisuuksista ilmoitetaan myös sanomalehti Länsi-Suomessa yhdistysten
muistilistalla. Lehti-ilmoitukset on varustettu seuran logolla.
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Ahtiainen on seuran vuosittain ilmestyvä tiedotuslehti. Juhlavuosina ilmestyy Ahti-lehti.

KUUSKARIN PAVILJONKI
Kuuskarin saari sijaitsee Rauman pohjoispuolella Tuomoniemen takana osoitteessa Kuuskarintie 76.

Kuuskariin tullessa sähköinen portti avautuu jäsenavaimella portin vasemmalla puolella kaiteessa
olevasta avainkytkimestä. Portti sulkeutuu automaattisesti. Ulosajettaessa portti aukeaa
automaattisesti tai painamalla kaiteessa olevaa vihreää nappia. Lisäohjeita löydät seuran nettisivujen
Kuuskari osiosta.

Jäsenet voivat lunastaa jäsenavaimen porttiin ja saunoihin Koti-Vakasta (Kauppakatu 6, Rauma)
henkilöllisyystodistuksen esittämällä. Avaimen hinta on 10 €.
Juniorien avaimista kerrotaan myöhemmin Junioritoiminta-osuudessa.

Paviljonkirakennus on tarkoitettu seuran juhlien, kokousten ja kilpailujen järjestämispaikaksi. Lisäksi
sitä käyttävät seuran yhteistyökumppanit. Jäsenet voivat vuokrata paviljonkia omien juhliensa
viettopaikaksi erillistä korvausta vastaan. Vuokrauksesta vastaa Kuuskarin isäntä. Seuran nettisivuilta
näkee varaustilanteen ja yhteystiedot. Edellä mainittu jäsenavain ei sovi paviljonkiin.

Kuuskarin saunat ovat kaikkien seuralaisten käytössä. Jos saaressa on jokin yksityistilaisuus,
pyritään toinen sauna pitämään seuralaisten käytettävissä. Saunoissa ei ole erillistä
varausjärjestelmää joten saunojat ovat sopineet itselleen ajat tai saunoneet yhtä aikaa.

Pienempi sauna on varustettu sähkökiukaalla. Aikakytkintä kääntämällä saunasta saa hyvät löylyt n.30
min. kuluttua. Max päälläoloaika on 4 tuntia.Lämminvesivaraaja on aina päällä, siitä huolimatta
säästä vettä, älä lotraa!

Iso sauna on puulämmitteinen ja vaatii noin tunnin lämmityksen. Poista tuhkat pesästä aina ennen
lämmityksen aloittamista. Tuhka-astia sijaitsee ulkona saunarakennuksen päädyssä. Tuhka-astia
tyhjennetään rantakivikkoon. Puuvaja sijaitsee jollarannassa ja lukkoon sopii jäsenavain.
Varmista että seuraavalla saunojalla on polttopuita valmiina.

Kuivaa ja siivoa sauna sekä pukuhuone tilat lähtiessäsi. Jätä kaikki sisäovet auki tuuletuksen
parantamiseksi. Varmista ulko-ovien lukitus .Tyhjät pantilliset muovipullot sekä tölkit voi jättää
paviljongin terassilla olevaan astiaan, josta seuramme juniorit hoitavat ne pois. Lasipullot ja roskat
jokainen vie itse paikoitusalueella olevaan keräyspisteeseen.

Rannan junioripukuhuoneet ovat tarkoitettu varusteiden vaihtamiseen. Niihin ei saa mennä
vettävaluvana vaan märät varusteet riisutaan ulkopuolella. Pukuhuoneissa ei myöskään säilytetä
tavaroita.

Veneet Jollarannan slipillä olevat seuran omistamat optimistijollat ja kaksi Laseria ovat seuralaisten
käytettävissä. Tarkempia tietoja veneiden käytöstä voi kysyä kevytvenekilpapurjehdusta hoitavilta
henkilöiltä ja junioripäälliköltä. Seuran moottoriveneet eivät ole seuralaisten yleisessä käytössä ja
tästäkin saa lisätietoa junioripäälliköltä. Seuran jäsenten kevytveneille osoitetaan paikat parkkipaikan
laidalta nurmialueilta. Rannan suuleissa säilytetään vain erikseen sovittaessa tavaroita, pääpaino on
seuran oman kaluston säilyttämisessä.

Nosturia käytetään pienten veneiden nostoon ja laskuun. Nosturin käyttö on sallittua vain siihen
perehdytetyille käyttäjille. Nosturilaituriin ei saa kiinnittyä. Tyhjät trailerit on siirrettävä välittömästi pois
nosturilta parkkipaikalle. Suulissa on apuväline helpottamaan trailerien siirtelyä.

Kuuskarin etelärannalla sijaitsevan kotisataman laituripaikat ovat ainoastaan paikan lunastaneiden
seuran jäsenten käytössä. Kotisatamasta vastaa satamamestari.

Saaren pohjoispuolen laiturit on tarkoitettu seuralaisten käyttöön kilpailuiden ja muiden tilaisuuksien
yhteydessä. Laituripaikkoja ei vuokrata eikä niitä ole tarkoitettu pitkäaikaiseen veneiden säilytykseen.
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Pitkään pistolaituriin voi kiinnittyä tilapäisesti meren puolelle. Mantereen puoli pidetään tyhjänä
kevytvenepurjehdukselle.

Talkoita järjestetään aina tarpeen mukaan. Ajankohdat ilmoitetaan nettisivuilla ja lehti-ilmoituksin. Jos
jokin asia on epäkunnossa tms. etkä itse pysty sitä hoitamaan, niin ilmoita asiasta isännille.
Yhteystiedot löytyvät saunarakennuksen ilmoitustaululla. Työkaluja ja jotain tarvikkeita löytyy
varastosta, lukkoon sopii jäsenavain. Palauta lainaamasi työkalu samalle paikalle, mistä sen
otitkin.

TELAKKA

RPS:n telakka sijaitsee II-Petäjäksessä osoitteessa Petäjäksentie 198. Telakalla on venenosturi,
mastonosturi, venesuulit, ulkosäilytystilat, mastonsäilytyssuuli, vesipiste, laiturit ja wc.

Telakka-alueella saa säilyttää vain seuraan rekisteröityjä veneitä.

Keväällä veneiden laskupäivät ovat perjantaisin ja maanantaisin. Syksyiset nostopäivät ovat
lauantaisin. Varauskirja nostoihin ja laskuihin on telakkatoimiston seinällä olevassa laatikossa.
Laskutus suoritetaan varauskirjan merkintöjen mukaan.

Telakka toimii talkootyöllä. Nosto- ja laskupäivinä nosturin kuljettaja ja hänen apulaisensa on talkoissa
sinua varten. Muista ottaa veneesi telakointiin myös itsellesi kaksi apulaista. Lisäksi on huolehdittava,
että telakointivarusteet ovat asianmukaisessa kunnossa.

Paineilmakompressoria, jolla voi täyttää trailerin renkaat, säilytetään mastosuulissa. Suuliin sopii
Koti-Vakasta lunastamasi jäsenavain.

Mastonosturi on tarkoitettu vain mastojen nostoihin. Suorita rikaus niin, että et turhaan pidä venettäsi
rikausnosturin alla. Vie mastosi pois rikausalueelta mahdollisimman pikaisesti. Riisu purjeet, irrota
puomi ja valmistele maston nosto ennen nosturin alle siirtymistä, sillä syksyllä on helposti ruuhkaa.

Mastosuulissa voit säilyttää mastoa, vaikka sinulla ei olisi suulipaikkaa. Pienet mastot laitetaan
ylimmille telineille. Suulissa on taljat mastojen nostoa varten. Laita mastoon nimesi sekä yhteystietosi
siirtojen ja vahinkojen varalta.

Telakan laiturit on tarkoitettu vain nostettavien ja laskettavien veneiden käyttöön. Veneet on
siirrettävä laiturista ennen seuraavaa telakointipäivää. Nostoallas on pidettävä aina vapaana
hätätapausten varalle - altaassa ei saa säilyttää veneitä.

Venepaikat ulkoalueella on varattava telakkamestarilta. Veneiden säilytyspukit ym. varusteet on
telakoinnin välillä järjestettävä siististi kasoihin.

Sähköä saa käyttää vain sähkötyökalujen käyttämiseksi, ei veneen lämmittämiseen. Jos sinulla on
tarvetta lämmittää venettä, ota yhteys telakkamestariin.

Venesuulit ovat osakkaiden käytössä. Niitä voidaan vuokrata myös eteenpäin seuran jäsenille.
Tietoja mahdollisesti vapaista suulipaikoista saa telakkamestarilta. Samat säännöt pätevät niin
suuleissa kuin ulkonakin.

Roskat on vietävä roskalaatikkoon.

Jätteet tulee kierrättää. Ongelmajätteet tulee toimittaa pelastusaseman vieressä olevaan konttiin tai
Hevossuon jäteasemalle. Telakan jäteastia on tarkoitettu vain sellaiselle kaatopaikkajätteelle, jota ei
voida kierrättää. Veneiden myrkkymaali on ongelmajätettä, joka on poistettaessa kerättävä talteen.
Huolehdithan osaltasi, ettei telakalla tarvita kalliita maaperän puhdistusoperaatioita!

Hiekka- tai soodapuhallus telakalla edellyttää telakkamestarin lupaa ja hän myös osoittaa
puhalluspaikan.
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Ilmoitustaululla on ajankohtaista asiaa telakan toiminnasta. Taululle voi myös laittaa ilmoituksia
myytävistä veneilytarvikkeista.

VENEIDEN KATSASTUS

Suomen Purjehdus ja Veneily ry edellyttää jäsenseurojensa jäsenten veneiltä vuotuista katsastusta.
Tämän vaatimuksen taustalla on asetus huvialusten lipuista 18.3.1983/292, jonka mukaan
veneilyseuralla on oikeus käyttää virallista veneilyseuran logolla varustettua Suomen lipuksi
vahvistettua lippua. Tämän oikeuden ehtona on, että seura valvoo lipun käyttöä ja veneellä on seuran
antama todistus oikeudesta käyttää lippua. Tällainen todistus on venetodistus, jonka voimassaolo
edellyttää vuotuista katsastusta.

Katsastusluokkia on neljä: vaativin eli luokka 1 avomeriolosuhteisiin pitkille matkoille tarkoitetuille
veneille, luokka 2 meriolosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä, luokka 3 saaristo-olosuhteisiin ja
sisävesistöihin sekä luokka 4 suojaisille vesialueille. Katsastusvaatimukset koskevat sekä veneen
rakennetta että varustelua. Suomen purjehdus ja veneily ry:n nettisivuilta löytyy tarkempia tietoja
katsastuskesta, luokista ja varusteista. Katsastussäännöt päivitetään vuosittain.

Katsastus on joko viiden vuoden välein suoritettu peruskatsastus tai välivuosina suoritettava
vuosikatsastus. Peruskatsastus käsittää sekä ns. runkokatsastuksen että yksityiskohtaisen
varustelukatsastuksen. Vuosikatsastuksessa todetaan veneen kunnon olevan edellisen
peruskatsastuksen tasolla tai vaadittujen korjausten tulleen hoidetuksi.

Seuran rekisteriin ensimmäistä kertaa tulevalle veneelle suoritetaan aina peruskatsastus riippumatta
siitä, onko kyseessä uusi tai käytetty vene tai omistajana uusi tai vanha jäsen. Samoin omistajan
vaihtuessa suoritetaan aina peruskatsastus.

Kannustimena katsastukselle on - paitsi sitä seuraava seuran lipun käyttöoikeus ja oikeus kiinnittyä
kotisatamaan sekä telakoida vene seuran telakka-alueelle - myös usean vakuutusyhtiön antama
katsastusalennus vakuutusmaksuun.

Seuran nettisivuilla ilmoitetaan katsastusajankohdat ja paikka sekä katsastajien nimet
yhteystietoineen. Uusi jäsen voi halutessaan ottaa yhteyttä johonkin katsastajaan saadakseen
lisätietoa asiasta.

ÄIJÄNKARI

Saaritukikohta sijaitsee Uudenkaupungin saaristossa Kuusiston saaren länsireunalla olevassa
niemessä. Matkaa Lyökin vanhalta luotsiasemalta etelään on noin 2 meripenikulmaa. Venelaiturit ovat
niemen itäpuolella ja ne ovat suojaisia kaikilla tuulilla paitsi pohjois-koillisella tuulella. Pitkässä rannan
suuntaisessa laiturissa on vettä yli 2 metriä ja poijukiinnitys veneille. Kiinteän laiturin edessä vettä on
vähemmän. Aallonvaimennuslaiturissa on rannan päässä matalampaa. Laitureissa on tilaa yli
kahdellekymmenelle veneelle. Rantauduttaessa on varottava sataman itäreunalla olevaa matalaa,
joka on merkitty kahdella reimarilla.

Saaren lukkoihin sopii seuran jäsenavain. Sauna- ja satamaohjeet löytyvät rantamökin seinältä.
Äijänkarin isännät pitävät saaren kunnossa talkoilla yhdessä seuran jäsenistön kanssa. Saaren
isäntien yhteystiedot ovat nettisivuilla ja mökin seinällä. Jos saaressa on jokin asia epäkunnossa tms.
etkä itse pysty sitä korjaamaan, ilmoita asiasta isännille.

Vieraskirja on rannassa olevassa mökissä. Kirjoitathan siihen veneen ja miehistön nimet sekä tietysti
muutaman rivin kokemuksistasi saaressa. Saunan varauskirja on samassa mökissä. Saunomisaikaa
voi varata enimmillään yhden tunnin venekuntaa kohden. Ruuhka-aikoina (viikonloppuisin) on hyvä
jättää tyhjäksi miesten ja naisten sauna-ajat (19-22). Sauna sekä pesu- ja pukuhuone ovat
saunavuorolaisten käytössä varauskirjan mukaisen ajan.

Sauna on saaren länsirannalla. Saunaan tulee sähköpumpulla merivettä ja kaivosta makeaa vettä.
Kaivon vesi on ensin pumpattava ”vesitorniin”, jossa on suodattimet poistamassa vedestä
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epäpuhtauksia. Käytä kiukaalle ja vesipataan vain makeaa vettä ruostumisen vähentämiseksi.
Polttopuita on saunarakennuksen pohjoispäädyn puuvajassa tai itärannan puukatoksessa. Kuivaa ja
siivoa sauna sekä pukuhuonetilat lähtiessäsi. Huolehdi, että seuraavalla saunojalla on vettä
vesitornissa ja polttopuita pilkottuna. Saunan vieressä oleva puucee on tarkoitettu ainoastaan
saunavuoron varanneen venekunnan käyttöön. Toinen puucee sijaitsee lähellä laitureita ylärinteessä.

Kulkiessasi saaressa käytähän vanhoja polkuja, sillä saaren luonto on hyvin haavoittuvaista.
Keväisin on linnuille annettava pesimärauha ja vältettävä liikkumista rannoilla. Naapurin maat
katkaisevat purjehdusseuralaisten yhteyden muuhun saareen. Älä kulje naapurin tontin läpi vaan
käytä soutuvenettä siirtymiseen. Seuran soutuvene on kaikkien käytössä. Vie airot vajaan käytön
jälkeen ja vedä vene riittävän ylös maihin.

Grillikatoksessa voit valmistaa ruoat grillissä tai hellalla, savustaa kalat ja lämmittää vedet padassa.
Rantavajan pohjoispäässä on pöytä tiskaukseen.

Seuran lippu nostetaan salkoon saareen saavuttaessa ja lasketaan lähtiessä noudattaen Suomen
lipun liputusohjeita. Seuran viiri pidetään muina aikoina tangossa purjehduskauden ajan.

Puuceetä käytäessä muista laittaa säiliöön turvetta. Omatoiminen kävijä voi myös tyhjentää puuceen
jäteastian kompostiin. Komposti on saaressa puuceen vieressä. Kompostiin voi viedä kaikki maatuvat
jätteet mm. kahvinpurut ja ruuanloput. Muut jätteet jokainen veneilijä vie pois saaresta itse.

Sähköä Äijänkarissa riittää valaistukseen ja veneiden akkulaturien lataukseen laiturilla. Veneen
lämmittämiseen sähkö ei riitä.

RAUMAN PURJEHDUSSEURAN NAISET

RPS:n ”naistoimikunta” on toiminut aktiivisesti jo 40 vuotta ja tukenut erityisesti junioreita mm.
stipendein. Vuosittain naiset ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia niin virkistäytymisen kuin
varainhankinnan puitteissa. Toimintaa motivoi mukava yhdessäolo samanhenkisten naisten parissa –
tervetuloa mukaan!

JUNIORITOIMINTA

Rauman Purjehdusseuran junioreiden toiminnan pääpaino on kesäkaudessa. Touko-kesäkuussa
toimii Kuuskarissa optikoulu maanantaisin klo 18-20. Jollakoulussa harjoitellaan purjehduksen
perusteita. Jatkoryhmät toimivat tiistai-iltaisin ja valmentaja on tarvittaessa ohjaamassa kilparyhmää.
Talvella pyritään järjestämään erilaista toimintaa. Tietoa näistä saa Länsi-Suomen seurapalstalta,
seuran nettisivuilta sekä junnujen sähköpostilistalta.

RPS:n jollat ovat jäsenten käytettävissä. Luvan purjehduksille saa käytyään seuran optikoulun tai
purjehduskoulun. Vanhempien läsnäolo omalla ajalla tapahtuvien purjehdusten aikana on suotavaa.
Omalla ajalla tapahtuvat purjehdukset tehdään omalla vastuulla. Moottoriveneet ovat käytettävissä
vain erikseen sovittaessa.

Seuran jäsenavain sopii myös juniorisuuleihin. Jos vanhemmat eivät ole jäseniä/avaimenomistajia,
avaimen voi lainata juniorivastaavalta noin päivää ennen tarvetta. Omia avaimia juniorit eivät voi
lunastaa.

Rannan pukuhuoneet ovat tarkoitettu varusteiden vaihtamiseen. Niihin ei saa mennä vettävaluvana
vaan märät varusteet riisutaan ulkopuolella. Pukuhuoneissa ei myöskään säilytetä tavaroita.

KILPAILUTOIMINTA

RPS on urheiluseura, joten tärkeänä painopisteenä on purjehduskilpailujen järjestäminen. Seura
järjestää vuosittain yli 10 purjehduskilpailua köliveneille. Kilpaileminen seuran sisäisissä kilpailuissa on
oiva tapa kehittää ja kasvattaa omaa purjehdustaitoa sekä -kokemusta.
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Juniori- ja kevytvenepurjehtijoille järjestetään valmennusta tarpeen mukaan.

MATKAPURJEHDUS

Seuran yhteisillä eskaadereilla on ollut pieni tauko ja nyt perinnettä on tarkoitus elvyttää. Aiempina
vuosina matkat ovat suuntautuneet Ruotsiin, Baltiaan, Saimaalle ja Ahvenanmaalle. Joinakin vuosina
eskaaderin sijaan sovitaan yhteisiä ”treffipaikkoja”. Ota yhteyttä johtokuntaan mikäli sinulla on halua
olla mukana järjestämässä tällaista toimintaa ja esimerkiksi ideoita kohteista tai reiteistä.

KURSSITOIMINTA

RPS järjestää koulutustapahtumia yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tarkoituksena on lisätä
veneilytaitoja ja -turvallisuutta. Kurssin aihepiiri voi olla myös rennommin vaikkapa veneruuan parista.
Tarkemmat tiedot ilmoitetaan seuran nettisivuilla ja sanomalehti Länsi-Suomessa. Jos olet
kiinnostunut järjestämään kurssitoimintaa, ota yhteyttä johtokuntaan.

SEURAN JUHLAT

Talven huipputapahtuma on Talvseilaus, jossa jaetaan osa edeltävän purjehduskauden palkinnoista.
Juhlassa pukeudutaan yleensä tummaan pukuun, ellei kutsussa toisin mainita. Usein
Talvseilauksessa onkin jokin teema, joka näkyy niin juhlijoiden pukeutumisessa kuin ruokapöydässä.

Helmi-maaliskuussa on Kuuskarin talvipäivä, johon kuuluu erilaista ulkoilullista ohjelmaa lapsille ja
aikuisille. Tarjolla on syötävää ja juotavaa erillistä korvausta vastaan.

Purjehduskausi avataan keväällä lipunnostolla ja päätetään syksyllä lipunlaskuun Kuuskarin
paviljongilla. Lipunnostossa kerrotaan tulevan kauden tapahtumista ja teemoista. Lipunlaskussa
jaetaan purjehduskauden palkinnot. Juhlallisen tunnelman lisäksi tarjolla on kahvia ja kakkua.

Purjehduskilpailuiden yhteydessä pidetään erilaisia epävirallisia tapahtumia.

Myös juhlista kerrotaan nettisivuilla ja Länsi-Suomessa.

SEURAN MYYTÄVÄT TUOTTEET

Koti-Vakka  (Kauppakatu 9, Rauma):

- Veneen perälippu (seuran lippu): koot 44x72, 55x90, 66x108, 80x131
- Veneenomistajan viiri
- Kravatti
- Kravattineula
- Klubimerkki

Kultasepänliike Helkelä (Kuninkaankatu 7, Rauma):

- Kokardi
- Kaulakoru
- Pinssi


