
  

Kevytjollapurjehduskurssi on hyvä tapa aloittaa kiehtova ja 
monipuolinen purjehdusharrastus. Kurssi antaa perustiedot 
purjehduksen teoriasta, veneen rikaamisesta, purjeiden 
käsittelystä, lähdöstä ja paluusta rantaan, rooleista veneessä, 
sekä runsaasti käytännön harjoittelua vesillä. 
 
Sijainti: 
Portaan Purjehduskerho ry, Pyhäjärvi / Mansikkaniemen jollaranta,  
Kuivajärvi / Saaren kansanpuiston jollaranta, 31300 Tammela
Portaan Nahkurinverstas, Kappelintie 26, 31340 Porras (teoria, majoitus, 
saunat) 

Saatavuus ja ryhmäkoko:
Katso: Kurssikalenteri ja hinnasto: nahkurinverstas.fi/aktiviteetit. 
Ryhmäkoko min 4  -  max 10. Kurssi on suunnattu yksittäisille henkilöille, 
mutta myös valmiit ryhmät ovat tervetulleita. 
 

Kesto:
Kaksi arki-iltaa + viikonloppu. Noin 20 tuntia opetusta; josta teoriaa noin  
5 h ja 15 h käytännön harjoittelua vesillä ja rannassa. Teorian määrää 
voidaan räätälöidä kurssikohtaisesti.
 

Varaukset ja majoitus:
Katso kurssikalenterista ajakohta ja viimeinen ilmoittautumisajakohta. 
Majoitusvaraukset (osallistujille -10 %): Portaan Nahkurinverstas, 
info@nahkurinverstas.fi
 

Hinta per hlo:
Hinnat ja maksutiedot kurssikalenterissa nahkurinverstas.fi/aktiviteetit 
 

Hinta sisältää:
Teoria opetuksen, harjoittelun rannassa ja vesillä. Kokous tarjoilut teoria 
osuuksiin. Lounaan ja välipalan päiväosuuksiin. Jollat ja purjehdysliivit 
järjestäjältä. Kuljetukset päivän sisällä (tarvittaessa). Sauna jokaisen 
vesillä olon jälkeen. Hinta sisältää Portaan Purjehduskerhon 
kertajäsenyysmaksun ja sitä kautta SPV:n vakuutuksen osallistujille. 
Kouluttajilla SPV:n purjehdusohjaajapätevyys. Kouluttajia 1-3 tilanteesta 
riippuen. 
 

Soveltuvuus:
Kurssin on tarkoitettu aikuisille ja vasta-alkajille (ikäraja kurssille 14 
vuotta, yläikärajaa ei ole). Harjoitukset vesillä tehdään suhteellisen 
vakailla 2-3 hengen Scout 430-jollilla. Ainoana vaatimuksena kurssille on 
200 m uimataito. Aikaisempaa kokemusta purjehduksesta tai vesilläolosta 
ei vaadita. 
 

Peruutusehdot ja varaukset:
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennnen kurssia. Kurssi 
järjestetään jos minimäärä täyttyy. Järjestäjät varaa oikeuden siirtää 
kurssin vesillä tehdätävät harjoitukset kokonaan tai osittain toiseen 
ajankohtaan esim. harjoitteluun epäsuotuisten tuuliolosuhteiden johdosta.
 

Henkilökohtaiset varusteet:
Vesillä oloon sään mukainen kastumista pelkäämätön vaatetus sekä 
kevyet suojaavat hansikkaat ja jalkineet. Juomapullo. Uima-asu ja 
sanunomisvarusteet. Märkäpuku ja neopreeni kengät suositeltavia, mutta 
eivät pakollisia. Ennakkotietolomake etukäteen täytettynä.    

Kevytjollapurjehduksen alkeiskurssi aikuisille
  

PN S A I L I N G 
C E N T E R

Yhteystiedot ja varaukset:

PN Sailing Center
Kappelintie 26, 31340 Porras

info@nahkurinverstas.fi 
  
puh. +358(0)40 861 5555
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