Loppuraportti: Hyvän Tuulen Purjehdus
Aika: 22.-24.9.2017
Reitti: Turku-Nauvo-Kasnäs-Turku
Osanottajamäärä: 17 purjehdusoppilasta

Toimijan esittely
Suomen Nuorisopurjehtijat ry (Snupu) on nuorten purjehtijoiden vuonna 1988 perustama
yhdistys, jonka toiminnan keskiössä on purjehdusharrastuksen edistäminen ja merellisten
kokemusten mahdollistaminen kaikille nuorille. Tätä tehtävää yhdistys toteuttaa
purjehdusten, koulutusten ja verkostoinnin keinoin. Yhdistyksen toiminta on vahvasti
vapaaehtoisvoimin järjestettyä toimintaa nuorilta nuorille. Lisätietoja: www.snupu.fi.

Tiivistelmä projektista ja sen tavoitteista
Hyvän Tuulen Purjehdus -projektin tavoitteena oli mahdollistaa purjehdus 15 sellaiselle
nuorelle, jolla ei muuten ole mahdollisuutta päästä vesille esimerkiksi puuttuvien kontaktien
tai esimerkiksi taloudellisten syiden takia. Purjehdus oli pilotti, jossa testattiin käsillä olevaa
yhteistyömallia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseksi
yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa. Keskiössä oli lähestymistapa “nuorilta nuorille”.
Suomen Nuorisopurjehtijat haluaa osallistua omalta osaltaan yhteisiin talkoisiin
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi ja tarjota muille nuorille niitä merellisiä
elämyksiä, joita itsekin ovat saaneet. Professionaalisen nuorisotyön sijaan projektissa oli
kysymys vertaisohjaajuudesta ja elämyksellisyydestä.

Projektin toteutus
Purjehdus toteutettiin suunnitellusti viikonlopun mittaisena 22.-24.9.2017. Purjehduksen reitti
oli Turku-Saaristomeri-Turku. Yhteistyökumppaniksi valikoitui Y-säätiö, joka työskentelee
asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla olevien ihmisten hyväksi ja jolla on vakiintunutta
toimintaa nimenomaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi.
Purjehdusoppilasvalinnan suoritti Y-säätiö hakemusten perusteella, ja mukaan lähti 12
nuorta. Enempää hakemuksia Y-säätiö ei saanut. Näiden 12 uuden purjehtijan lisäksi
mukaan tuli neljä nuorta Suomen Nuorisopurjehtijoiden jäsenistöstä vertaisohjaajiksi
(vahtipäälliköiksi) sekä yksi nuori apulaisohjaaja (gasti), joka vastasi purjehduksen
ohjelmasta.

Purjehduksen aikana nuoret työskentelivät pienissä ryhmissä ja osallistuivat kaikkiin aluksen
arkirutiineihin: navigointiin, manöövereihin, aluksen kunnossapitoon ja ruoanlaittoon. Toki
kaikilla oli mahdollisuus myös vain nauttia merellisestä perspektiivistä saaristoluontoon ja
aikaa tutustua muihin purjehtijoihin.
Suullinen palaute purjehduksesta oli hyvää ja moni mukana ollut halusi lähteä uudelleen
purjehtimaan, mikäli sellaiseen tarjoutuisi mahdollisuus. Vertaisohjaajuus toteutui
purjehduksella hyvin; kokeneemmat nuoret purjehtijat opastivat manöövereissa ja
purjealuksen arjen askareissa kokemattomampia purjehtijoita hyvässä hengessä.
Purjehduksen jälkeen myöhemmin syksyllä osa mukana olleista osallistui esimerkiksi
Kuunari Helenan syystelakkatalkoisiin ja monella oli suunnitelmissa tulla uudestaan
purjehtimaan kauden 2018 purjehduksille. Tässä mielessä purjehdus saavutti tavoitteemme
yli odotusten.

Budjetti
Tarkempi erittely erillisessä liitteessä.
Projektin suunniteltu budjetti:
Alusvuokra (Kuunari Helena), viikonloppu pe-su: - 4500 e
Projektitiimin kokous- ja matkakulut: -100 e (omarahoitus)
Uusille oppilaspurjehtijoille jaettavat muistot: -100e (omarahoitus)
Snupun jäseniltä perittävät osallistumismaksut: +160
Purjehduksen kulut yht. 4700 euroa
Muu saatu rahoitus:
Keväällä 2017 vahvistui, että Suomen Purjelaivasäätiö tulisi vastaan alusvuokrassa
yhteensä 2000 euroa. Lisäksi haimme mukaan Ruohonjuuren hyvistuote-kampanjaan, jossa
Hyvän Tuulen Purjehdus oli elokuun 2017 kohteena. Kampanjan myötä saimme
yllätykselliset 1635 euroa käytettäväksi Hyvän Tuulen Purjehdukseen.
Näin ollen saamastamme Alli Paasikiven 4000 euron avustuksesta käytimme 2500 euroa ja
käyttämättä jäi 2000 euroa.

Mitä seuraavaksi?

Saamamme rohkaisevan palautteen perusteella aiomme järjestää vastaavan Hyvän Tuulen
Purjehduksen myös kesällä 2018 samanlaiselle kohdeyleisölle eli nuorille, joilla ei muuten
välttämättä olisi mahdollista päästä purjehtimaan. Mikäli mahdollista, käyttäisimme jäljelle
jääneet 2000 avustuksestanne siihen tarkoitukseen.

Lisätiedot
Heini Kaasalainen (Suomen Nuorisopurjehtijat ry, projektin koordinaattori):
heini.kaasalainen@gmail.com
Jonna Halonen (Suomen Nuorisopurjehtijat ry, puheenjohtaja), jonna.halonen@snupu.fi
Emma Laitinen (Suomen Nuorisopurjehtijat ry, varapuheenjohtaja) emma.laitinen@snupu.fi
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Jonna Halonen, puheenjohtaja

