Koulutusalus2020, kevät-info 2019
Koulutusalus2020 hanke julkistettiin lippukunnan 40v synttäreillä joulukuussa 1.12. Ensimmäiset 6kk on nyt hanketta
takanapäin. Paljon on jouduttu tekemään valmistelutyötä ja nyt kevään korvalla lopultakin päästy myös toteuttamaan
käytännössä. Ensimmäinen talkootempaus oli katuluutien myynti, tämän jälkeen menimme Pääsiäismarkkinoille ja
Puuvillan peräkonttikirppikselle paistamaan lettuja ja makkaraa. Olemme saaneet hankkeelle tukijatahoiksi Norilsk
Nickelin ja Satakunnan Partiosäätiön. Tähän mennessä varoja on kerätty 12 074,81€. Näin ollen olemme
varainhankinnan osalta aikataulussa.
Säpin majakka, Scylla -purjevene, Reposaaren loisto
Kesäkuussa saapuvat uniikit 3dl mukit myyntiin. Mukin hinta on 20€. Ensimmäinen erä on
750 kpl. Mukit on suunnitellut pyhärantalainen taiteilija Jyrki Nurmi ja valmistamisesta
vastaa Kultakeramiikka Oy. Mukit tulevat ensin myyntiin lippukunnan verkkokauppaan joka
lanseerataan piakkoin. Lippukunnassa myymme mukeja syyskuussa toiminnan startattua
perinteisenä listamyyntinä. Mikäli tarvitset mukin jo kesän aikana, sen voi tilata
verkkokaupastamme. Saamme mukit myyntiin myös Puuvillassa toimivaan Scandinavian
Outdoor Storeen sekä noutopisteet Turun ja Porin partiotoimistoille. Haemme aktiivisesti
lisää myynti/jakelupaikkoja Satakunnan alueelta. Mikäli pystytte auttamaan asiassa tai
vinkkaamaan mahdollista paikkaa niin siitä olisi iso apu meille!
Yritysyhteistyö
Olemme valmistelleet yrityksiä varten kolmeportaisen tukimallin jossa yritys voi valita haluamansa tukisumman.
Alimmalla portaalle yritys saa näkyvyyttä kotisivuillamme kolmen vuoden ajaksi, nimensä veneeseen tulevassa
kunnialaatassa sekä kutsun tutustumaan uuteen alukseemme kahvien merkeissä.
Toisella portaalla yritys saa logonsa näkyvästi esille seuraavaksi kolmeksi vuodeksi pari kertaa vuodessa koteihin
jaettaviin purjehdusohjelmiin sekä kotisivuillemme, samoin nimensä veneen kunnialaattaan. Näiden ohella yritys voi
valita pelkästään ko. yritykselle järjestettävän kahvitilaisuuden + veneeseen tutustumisen taikka osallistumisen
sponsorien iltapurjehdukselle väliltä. Kaiken muun lisäksi yrityksen logo koristaa uuden koulutusaluksemme
kansirakenteita seuraavan kolmen vuoden ajan.
Kolmas porras on tarkoitettu pääyhteistyökumppanille. Tarjoamme myös suurempaa näkyvyyttä hankkeemme
yhteydessä. Tämä tarkoittaa näkyvyyttä keulapurjeessa, isopurjeessa, pallopurjeessa taikka puomipeitteessä.
Tukeminen on mahdollista myös nimettömänä yrityksen niin halutessa. Nyt kartoitammekin alueen yrityksiä ja osaan
olemme yhteydessä jo ennen juhannusta. Loppuihin pyrimme olemaan yhteydessä kesälomakauden päätyttyä. Olisiko
teidän yrityksenne kiinnostunut tukemaan hanketta?
Reposaaren avoimet pihat la 13.7.
Reposaaren avoimet pihat järjestetään lauantaina 13.7. Olemme mukana paistamassa lettuja ja makkaraa. Mukaan
tarvitaan taas myös innokkaita vanhempia talkoilemaan. Laittakaahan siis kalenteriin ylös jo nyt! :-) Kaikki apukädet
nuoremmista vanhimpiin otetaan ison kiitoksen kanssa mukaan!
Selkämeri kutsuu la 8.6. Laitakarissa
Osallistumme lauantaina 8.6. Selkämeri kutsuu -tapahtumaan Luvian Laitakarissa. Purjehdusseura Säpin Seudun
Purjehtijat järjestää tapahtuman yhdessä Eurajoen kunnan kanssa. Olemme esittelemässä toimintaamme,
Koulutusalus2020 hanketta sekä myymässä hankkeen tukituotteina myytäviä kangaskasseja sekä luutia. Lisäksi
mukeista on esillä ainakin mallikappaleet ja pyrimme keräämään ennakkotilauksia.
Kiinnostaako veneily ja purjehdus - tervetuloa partiolaisten järjestämään avoimeen koulutukseen!
Loka-marraskuussa alkava koulutus sisältää veneilyn teoriaa ja käytäntöä. Voit suorittaa Suomen Partiolaisten
veneenohjaajakurssin, joka vastaa tasoltaan saaristolaivurikurssia. Kuka tahansa yli 15v pääsee mukaan, sinun ei
tarvitse olla partiolainen osallistuaksesi. Tällä pyrimme löytämään mukaan toimintaamme lisää veneilystä kiinnostuneita.
Uusi isompi koulutusalus mahdollistaa hyvät edellytykset laadukkaalle ja mielekkäälle koulutukselle. Otamme mukaan
mielellämme veneilystä kiinnostuneita aikuisia ja nuoria mahdollistamaan toimintaamme. Myös jo tämän kesän
purjehduksille voi lähteä mukaan harjoittelemaan käytännön taitoja. :-)

