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Veneilijäkurssi 2022
Kurssi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n koulutusohjelman mukainen ja käytettävät oppikirjat
ovat: Navigointi 1 Itämeri ja järvet sekä Veneilyn perusteet
Veneilijäkurssi antaa valmiudet hyvään ja turvalliseen veneilyyn lähivesillä: järvet, saaristo,
rannikkoalueet ja viitoitetut väylät. Kurssin keskeisempiä sisältöjä ovat veneilysääntöjen
oppiminen, perusnavigointitaitojen ja paikanmäärityksen hallinta, reittisuunnittelu, veneen
käsittelytaitojen (laiturit, satamat ja väyläalueet) hallinta, omakohtainen sään seuranta sekä veneja turvallisuus asiat.
Kaikki kurssin sisältö on yleistä merenkulkuosaamista, joka on yhtä tarpeellista niin
moottoriveneilijöille kuin purjehtijoillekin. Kurssi on kaksi osainen ja sisältää varsinaisen luento- ja
harjoitusosan sekä teoriakokeen ja käytännön harjoittelun vesillä, joka sovitaan erikseen.
Kurssi ei sisällä varsinaista purjehdusopetusta, mutta käytännön harjoittelu voidaan osallistujien
toiveen mukaan tehdä joko purje- tai moottoriveneellä.
Kurssin hyväksytty suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää:
- osallistuja on osallistunut vähintään seitsemään yhdeksästä luentoillasta.
- osallistuja on Heinolan Pursiseuran jäsen tai liittyy siihen kurssin alkaessa.
- kurssin hyväksyttävästi suorittanut on oikeutettu käyttämään SPV: n myöntämää Veneilijä viiriä.

Kurssi antaa mahdollisuuden jatkaa myöhemmin samaa koulutusohjelmaa Venepäällikkökurssilla,
jolla on mahdollisuus saavuttaa teoreettinen pätevyys Kansainvälisen huviveneenkuljettajan
lupakirjan hakemisen.

Kurssin hinta on 50 € (HeiPsin jäsen) + oppimateriaalit 60-80€ (riippuen valittavista kirjoista)
Hinta ei HeiPsin jäsen 220 €+ oppimateriaalit 60-80€ (riippuen valittavista kirjoista)
(hinta sisältää liittymismaksun Heinolan Pursiseuraan+ liitonmaksun)
Lisäksi tarvitaan vielä astelevy, viivoitin, harppi, lyijykynä ja kumi
Kurssille otetaan korkeintaan 9 henkilöä vallitsevan korona rajoituksen johdosta.
Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 6 henkilöä.
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Ohjelma (muutokset tilaisuuksien päivissä tai järjestyksessä ovat mahdollisia)
Keskiviikko 16.2.2022
Kurssin avaus.

klo 17:30-20:00

- kartoitetaan osallistujien veneilykokemus.
- SPV:n esittely
- turvallisuuskulttuuri veneilyssä, hätämerkinantovälineet, hädästä ilmoittaminen, meri- ja
järvipelastus ja henkilökohtaiset turvavarusteet. Litiumakut veneessä. Veneilijän sääoppia.

Keskiviikko 23.2.

klo 17:30-20:00

- jatketaan sääoppia
Merikartta
- miksi perinteinen navigointiosaaminen on yhä tärkeää
- maapallon asteverkko
- karttamerkit ja viitoitus (karttasymbolit ja valo-opasteet itseopiskeluna)
- karttatyöskentelyn perusteita: koordinaattien käyttö, etäisyyden (matkan) mittaaminen kartalta.
Keskiviikko 9.3.

klo 17:30-20:00

Matka, suunta ja nopeus
- matkan mittaaminen (kertaus)
- matka, aika, nopeus
- loki, kaiku, gps, karttaplotteri, tutka
Keskiviikko 16.3.

klo 17:30-20:00

Kompassi
- erilaisia kompasseja
- tosisuunta (TS), magneettinen suunta (MS), kompassisuunta (KS)
- eranto ja eksymä
- eksymän määritys
- kompassi ja veneily käytännössä.
Keskiviikko 23.3.

klo 17:30-20:00

Paikanmääritys
- kertausta kompassioppiin
- sijoittaja
- yhdyslinjat
- suuntima, keulakulma ja keulasuuntima
- muita menetelmiä
Keskiviikko 30.3.
Reittisuunnittelu
- maisemanavigointi
- pimeä- ja sumunavigointi
- merkinnänpito

klo 17:30-20:00
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Keskiviikko 6.4.

klo 17:30-20:00

- navigoinnin karttaharjoituksia
- veneilijän köydet ja perussolmut / harjoituksia

Keskiviikko 13.4.

klo 17:30-20:00

Yhteiset liikennesäännöt ja velvollisuudet
- meriteiden säännöt
- erilaisia aluksia
- turvallinen nopeus
- väistämissäännöt
- äänimerkit näkyvyyden ollessa rajoitettu
- alusten kulkuvalot ja muut valotunnisteet sekä päivämerkit (itseopiskeluna)
- lisää harjoituksia veneilysolmuista

Keskiviikko 20.4.

klo 17:30-20:00

Hyvä veneilykulttuuri / hyvä merimiestapa
- liputus
- ympäristön suojelu, veneiden pohjan maalaus
- aluksen päällikköä koskevat vaatimukset
- veneen katsastus ja rekisteröiminen
- kielto-, määräys- ja rajoitusmerkit (itseopiskeltuna)
- käyttäytyminen kanavissa ja suluissa
- veneilijän ensiaputaidot ja veneapteekki / Heinolan Järvipelastajat

TENTTI
Keskiviikko 27.4.

klo 17:30-20:30

Touko- kesäkuussa 2022 kurssilaisten kanssa erikseen sovittavana ajankohtana tehdään
käytännön harjoitukset vesillä.
Käytetään kurssilaisten omia veneitä. Veneettömyys ei kuitenkaan ole este osallistua kurssille,
ryhmät kootaan niin, että veneettömätkin kurssilaiset pääsevät mukaan myös käytännön
harjoituksiin. Veneensä harjoituksiin antavalle korvataan polttoaine- ja muut suoranaiset kulut

Ilmoittautuminen
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Ilmoittaudu mukaan 9.2.2022 mennessä sähköpostilla:
pertti.matikainen57@gmail.com
ilmoita nimesi ja yhteystietosi ja otsikoksi: Veneilykurssi 2022

paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulutuspaikka Heinolassa vielä avoin
kouluttaja: Pertti Matikainen 050 3692049
kommodori
Heinolan Pursiseura ry.

