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Hei!	  
	  
Tässä	  Stellan	  syksyn	  jäsenkirje,	  heti	  alla	  asiaa	  Lillin	  siirtopurjehduksesta	  ja	  
telakoinnin	  aikatauluista:	  
	  
SIIRTOPURJEHDUS	  Naantali	  -‐	  Helsinki	  21.	  -‐23.10.2016.	  Lue	  lisää	  ja	  ilmoittaudu	  
mukaan	  Kaljaasissa:	  http://www.kaljaasi.net/uutiset.html?65851	  
	  
Syksyn	  telakoinnin	  aikataulut	  löytyvät	  Kaljaasista	  osoitteesta:	  
http://www.kaljaasi.net/uutiset.html?65855	  
	  
Ja	  sitten	  kuluneen	  kesän	  ja	  kuluvan	  syksyn	  tapahtumiin:	  
	  
1)	  Perinteinen	  kesäpurjehdus	  starttasi	  lauantaina	  	  9.	  heinäkuuta	  Naantalista.	  
Osallistujia	  oli	  25.	  Tarkoitus	  oli	  palata	  Naantaliin	  seuraavana	  sunnuntaina	  17.7.	  
Matka	  kuitenkin	  keskeytyi	  jo	  keskiviikkona,	  	  Lillin	  kytkimen	  sanoessa	  
sopimuksensa	  irti.	  Ehdimme	  kuitenkin	  käydä	  Seilissä,	  Högsårassa	  ja	  Trunsössa.	  
Viimeinen	  yö	  vietettiin	  "hätälaiturissa"	  Nauvon	  Pärnäisissä.	  Keskiviikkona	  
palasimme	  takaisin	  Naantaliin	  josta	  osa	  porukasta	  lähti	  kohti	  kotia.	  Lillille	  
jääneet	  pääsivät	  vielä	  nauttimaan	  mm.	  varustamon	  tarjoamasta	  
"siviilipurjehduksesta"	  Lapan	  Bavarialla	  -‐	  Naantalin	  huikein	  yöelämän	  lisäksi.	  	  
	  
Loppu	  hyvin	  kaikki	  hyvin,	  Mika	  Jämiä	  asensi	  seuraavien	  päivien	  aikana	  Lillille	  
uuden	  kytkimen	  (ja	  varmaan	  vähän	  muutakin),	  joten	  Lilli	  pääsi	  starttaamaan	  
seuraavana	  maanantaina	  koululaisten	  kanssa	  kohti	  uusia	  seikkailuja.	  
	  
2)	  Club	  Stella	  Hawilan	  vieraana	  Kööpenhaminassa.	  Kaljaasi	  Hawilalla	  vieraili	  
elokuussa	  15	  yhdistyksemme	  jäsentä.	  Hawilalaisia	  saatoit	  tavata	  
Suomenlinnassa	  kevään	  talkoilujen	  aikaan.	  Matkalla	  järjestettiin	  mm.	  
perinnepurjehdusseminaari	  johon	  paikalle	  kutsutiiin	  Stellan	  
asiantuntijavierailija	  Jyrki	  Pölkki.	  Vierailu	  toimi	  samalla	  eräänlaisena	  
lähtölaukauksena	  yhdistyksemme	  kansainvälisten	  yhteistyökumppanuuksien	  
kehittämiselle.	  Hawila	  on	  lähdössä	  purjehtimaan	  kohti	  maailman	  meriä	  ja	  
tavoitteena	  olisi	  saada	  myös	  stellalaisille	  mahdollisuus	  osallistua	  matkoille.	  	  
	  
Matkasta	  Hawilalle	  on	  ilmestynyt	  tuore	  matkaraportti	  -‐	  huikea	  kertomus	  
huikeine	  kuvineen	  -‐	  	  käy	  lukemassa	  Kaljaasin	  etusivulta	  tai	  klikkaa	  suoraan	  
tästä:	  
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kaljaasi.kotisivukone.com/Ladattavat_si
sallot/Matkaraportti_Koopenhamina_2016_naytto.pdf	  
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3)	  Club	  Stellan	  Helsinki	  VTS	  vierailu	  13.9.	  tehtiin	  20	  stellalaisen	  voimin.	  
Ainakin	  Facebookista	  seurattuna	  vierailu	  meni	  mukavasti	  ja	  oli	  varmasti	  
odotuksien	  mukainen.	  Ehkäpä	  järjestämme	  uuden	  vierailun	  taas	  vuoden	  
kuluttua...	  
	  
4)	  Perinteinen	  rapuristeily	  risteili	  syyskuun	  kolmantena	  viikonloppuna	  ja	  
keräsi	  15	  osallistujaa.	  Tällä	  kertaa	  rapuiltiin	  reitillä	  Naantali-‐Maisaari-‐Bränskär-‐
Naantali.	  Ensikuuleman	  ja	  Facebook-‐kuvia	  seuranneena	  tunnelma	  ja	  kelit	  olivat	  
taas	  kerran	  kohdallaan.	  Merivesi	  oli	  uintikelpoista	  ja	  matkalla	  näyttäytyi	  
auringon	  lisäksi	  täysikuu.	  Perinne	  jatkunee	  ja	  asiaan	  palataan	  taas	  noin	  vuoden	  
kuluessa.	  
	  
5)	  Pikkujoulukausi	  lähestyy	  -‐	  	  nyt	  tarvitaan	  innokkaita	  tonttuja	  ottamaan	  
järjestelyistä	  koppia.	  Erityisesti	  kaivataan	  1-‐3	  henkilöä	  pikkujoulujen	  
vastuupromoottoreiksi	  käytännön	  järjestelyihin.	  Kaikki	  kynnelle	  kykenevät	  
ilmoittautukaa	  suoraan	  Stellan	  hallitukselle	  osoitteeseen	  
stellapolarisry@gmail.com.	  	  
	  
	  
Hallitukselle	  on	  tullut	  jonkin	  verran	  kyselyjä	  Tervasaaren	  Tynnyriin	  (8.10)	  
osallistumisesta.	  Hallituksella	  ei	  ole	  tiedossa	  alusta	  jolla	  kisaan	  voidaan	  
osallistua	  yhteisesti	  jäsenistön	  kanssa.	  Jos	  jollakulla	  on	  tietoa	  vaihtoehtoisista	  
osallistumismahdollisuuksista,	  voit	  laittaa	  tietoa	  suoraan	  hallituksen	  
sähköpostiin.	  Tarvittaessa	  voimme	  myös	  tiedottaa	  jäsenistöä	  asiasta	  erikseen.	  
	  
Kaljaasi.netiin	  on	  avattu	  uusi	  sivukokonaisuus	  Club	  Stella.	  Sivuille	  laitetaan	  
jatkossa	  Club	  Stellan	  alla	  tehtyyn	  toimintaan	  liittyviä	  kertomuksia	  ja	  raportteja.	  
Uutta	  sivua	  pääset	  katsomaan	  suoraan	  tästä:	  http://www.kaljaasi.net/club-‐stella	  
	  
Stellan	  Instagramista	  löytyy	  taas	  monta	  uutta	  kuvaa	  kesän	  purjehduksista	  haulla	  
meriperinne_stellapolarisry	  	  Kuvissa	  käytetyt	  hästagit	  ovat	  mm	  #meriperinne	  	  
#ingalill	  #aspö.	  	  Suora	  linkki	  Instaan	  löytyy	  myös	  kaljaasi.netin	  etusivulta.	  
	  
Muista	  seurata	  säännöllisesti	  Kaljaasia.	  Kaljaasia	  päivitetään	  säännöllisesti	  ja	  
siellä	  julkaistaan	  pääsääntöisesti	  kaikki	  yhdistyksen	  toimintaan	  liittyvä	  
informaatio,	  usein	  ennen	  jäsenkirjeen	  ilmestymistä.	  
	  
	  
Tässä	  lyhyesti	  Stellan	  kuulumisia	  kesän	  ja	  syksyn	  osalta.	  Telakointifiiliksin	  kohti	  
purjehduskauden	  päättymistä,	  
	  
	  
Stella	  Polaris	  ry	  
Hallituksen	  puolesta	  pj.	  Teemu	  	  
	  
	  


