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Kuomut, sprayhoodit ja muut  
kannen kangasrakenteet – hoito  
ja uusiminen 

ti 12.01.  18:00–21:00

Onko veneesi yleisilme päässyt nuupahtamaan? Ratkeilevatko 
sprayhoodisi saumat? Onko purjeiden vaihdon aika tai mietit-
kö voiko vanhoille räteille vielä tehdä jotain? Näitä ja kaikkia 
muita veneiden purjeisiin ja muihin kangasrakenteisiin liitty-
viä kysymyksiä käsitellään tiistai-illan kurssilla yhdessä Har-
tikSailin purjeneuloja Timo Sjöblomin kanssa. Timo kertoo ja 
opastaa milloin uusiminen on ajankohtaista, mitä voi ja kan-
nattaa itse tehdä kankaille sekä mitä uusia tuulia liikkuu venei-
den kangasrakenteiden maailmassa.

TapahTumapaikka Suomen Moottoriveneklubi, Meripuistotie 1

kouluTTaja HartikSailin purjeneuloja Timo Sjöblom

ilmoiTTauTuminen 1.1.2016 mennessä

Matkakertomus  
moottoriveneellä Osloon

to 21.01.  18:00–21:00

Kesällä 2002 m/y TAMORE:n lokimerkintöihin kirjattiin Skan-
dinavian pääkaupungit Reykjavikiä lukuunottamatta. Tuttujen 
kaupunkien välillä oli monta eksoottista satamaa ja 1500 meri-
mailin matkalle mahtui paljon hauskoja sattumuksia Nordkos-
terin minotauruksista aina Harry Potter -pannukakkuun saakka.

Visbyn, Kalmarin ja Simrishamnin postikorttimaisemat, 
Köpiksen ja Tukholman ilot, Göteborgin saaristo Marstran-
din myrskyineen, Oslon jylhyys ja Götan Kanavan historialli-
nen miljöö Vadstenan linnan vallihautasatamineen ovat piir-
tyneet sanoiksi ja kuviksi Sonja ja Arto Holapan matkakerto-
muksessa. Arto on lisäksi editoinut matkasta pienoiselokuvan.

Tervetuloa kuulemaan ja katsomaan monilla mausteilla höys-
tettyä merellisillä esitystä. Kahvi- ja Toast Skagen tarjoilu 
(omat juomat mukaan).

TapahTumapaikka Suomen Moottoriveneklubi, Meripuistotie 1

esiinTyjänä Arto Holappa

ilmoiTTauTuminen 17.1.2016 mennessä

Aurinkopaneelit veneessä

ti 26.01.  18:00–20:00

Naps kuuluu aurinkosähköliiketoiminnan vakiintuneimpien 
toimijoiden joukkoon. Naps on toimittanut ratkaisuja vaativil-
le asiakkaille jo vuodesta 1981. Yli 30-vuotinen historia tekee 
Napsista yhden aurinkosähköalan todellisista pioneereista. 
Asiakkaat, jotka jatkavat yhteistyötä Napsin kanssa vuosikym-
menestä toiseen, ovat paras todiste osaamisestamme ja hyväs-
tä asiakaspalvelustamme.

Mukavasti ja turvallisesti vesillä
Aurinkosähkön avulla veneiden akkuja voidaan ladata ilman 
maasähköä tai moottorin käyttöä. Tämä lisää purjehdusmuka-
vuutta ja antaa mahdollisuuden viipyä pidempään luonnonsa-
tamissa. Tyhjän akun ei tulisi enää yllättää käynnistettäessä ja 
turvavarusteidenkin virransaanti on varmistettu.

Paneelien asentamiseksi tarvittavan tilan koko ja muoto 
vaihtelevat veneittäin. Napsin erityisesti venekäyttöön suun-
nitteleman ja valmistaman RSS-paneelisarjan eri paneelikoot 
mahdollistavat tilan tehokkaan ja visuaalisesti mielekkään 
käytön kaikissa veneissä. 

Tilaisuuden esitelmöitsijä on myyntijohtaja Markus 
Andersén / Naps Solar Systems Oy http://www.napssystems.

com/wordpress/fi/contact/

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

ilmoiTTauTuminen 7.1.2016 mennessä

Venelämmittimen huolto ja hankinta

to 28.01.  18:00–20:00

Janne Kääriäinen Nallen Venehuollosta tuntee veneen lämmitti-
met läpikotaisin, osaa neuvoa niiden hankinnassa, hoitaa asen-
nukset, huoltaa ne tarvittaessa. Hänellä on kokemusta miten 
laitteet pidetään toimintakuntoisina veneilykauden alusta lop-
puun. Aiheuttavako jotkut lamppuöljyt nokeentumista enem-
män kuin toiset, voiko polttoaine parafinoitua talven aikana ja 
estää siten lämmittimen käynnistymisen. Entä voiko akkujen 
alhainen jännite olla syynä lämmittimen käynnistysongelmiin?

Ardicin, Eberspächerin, Wallaksen, ja Webaston lämmitti-
met ovat Nallen Venehuollon vakiomerkkejä.

Tule miehistösi kera kuulemaan Jannen neuvoja sekä kysy-
mään ja oppimaan venelämmittimistä.

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

ilmoiTTauTuminen 1.1.2016 mennessä

http://www.napssystems.com/wordpress/fi/contact/ 
http://www.napssystems.com/wordpress/fi/contact/ 
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Kurssi järjestetään jäätilanteen salliessa. Tapahtumapäivä sovi-
taan ilmoittautuneiden kesken mahdollisimman monelle sopi-
vaksi. Seuraa PaVe.fi sivustoa.

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

kouluTTajaT Antti Virtanen ja Juha Rintanen

osallisTujia 5–12 

ilmoiTTauTuminen 24.1.2016 mennessä

Miten kytket eri valmistajien laitteet 
yhteen NMEA2000-verkolla
ke 24.02.  18:00–20:00

Vene-elektroniikan kehitys kymmenen viime vuoden aikana 
on ollut päätä huimaavaa ja tavallisen veneilijän on entistä vai-
keampaa pysyä ajan hermolla. Laitevalmistajien brändäys ja 
megamainonta peittää helposti alleen asian ytimen: suurin osa 
tämän päivän moderneista navigointilaitteistoista vaihtaa tie-
toja keskenään NMEA2000-standardin avulla. Tule kuulemaan 
ja näkemään, mitä NMEA2000 on tuonut mukanaan ja miten 
sitä parhaiten hyödynnetään. Miten vanhat NMEA0183 ja 
uudet NMEA2000-laitteet saadaan kommunikoimaan samassa 
verkossa. Kurssilla pääset itse rakentamaan NMEA2000-verk-
koa ja testaamaan laitteita käytännössä.

TapahTumapaikka Suomen Moottoriveneklubi, Meripuistotie 1

kouluTTajaT AT-Marinen henkilöstö ja Arto Holappa

osallisTujia max 20

ilmoiTTauTuminen 27.1.2016 mennessä

Espoon Meripelastusyhdistys:  
Hätärakettien ammuntaharjoitus
su 28.02.  -

Harjoitukset pidetään säävarauksella. Harjoituksen joudutan 
perumaan, jos on liikaa sumua tai tuulta tms. Mahdollisesta 
peruutuksesta tiedotetaan kaikille harjoitukseen ilmoittautu-
neille sekä Meripelastuksen nettisivuilla ja sosiaalisen medi-
an kanavissa (Facebook ja Twitter). Lisätietoa tapahtumasta ja 
ilmoittautumisohjeet tulevat Espoon Meripelastuksen sivuille 
viimeistään alkuvuodesta 2016.

TapahTumapaikka Suomenoja

ilmoiTTauTuminen suoraan Espoon Meripalastajien sivuille

www.espoonmeripelastajat.fi

www.facebook.com/espoonmeripelastajat

twitter.com/SAREspoo

Vierailu merentutkimusalus  
Arandalla
ti 09.02.  18:00–20:00

Nyt on mahdollisuus päästä näkemään legendaarinen meren-
tutkimusalus Aranda ja kuulemaan laivan päällystön kertoma-
na tutkimusaluksen arjesta ja juhlasta niin satamissa kuin kau-
kaisilla ulapoillakin. Tule mukaan PaVen iltaan Arandalle!

isänTänä Panu Hänninen

TapahTumapaikka Aranda, Hietasaarenkuja, Helsinki

osallisTujia max 20

ilmoiTTauTuminen 19.1.2016 mennessä

Viron vedet ja satamat, kokemusten 
vaihtoa veneilystä naapurimaassa
to 11.02.  18:00–21:00

Harkitsetko veneilyseutujesi laajentamista? Uskaltaisiko ensi 
kesänä lähteä Viroon veneilemään? Tiistai-illan koulutukses-
sa voimme esittää kysymyksiä ja vaihtaa kokemuksia kaikesta 
mahdollisesta Viron vesillä liikkumisesta. Paikalle olemme saa-
neet Hiidenmaalla Roogharun vierasvenestaman päällikön Jari 
Lindströmin kertomaan reiteistä, hyvistä satamista ja ajantasai-
sista kartoista Viron vesialueilla. Tilaisuuteen toivotaan koke-
muksiaan jakamaan myös kokeneita Viron vesillä liikkujia.

isänTänä Jari Lindström

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

ilmoiTTauTuminen 21.1.2016 mennessä

Talvikalastus käytännössä  
sekä pyydysmerkinnät  
jäissä ja avovesillä

( la 20.02.  - )

Kalastuksen lupakäytännöt. Pyydysmerkinnät avomeressä ja 
jäillä.

• Siirtyminen Seurasaaren selälle
• Verkon lasku jään alle
• Verkon nosto
• Saaliin käsittely
• Vapaata keskustelua grillimakkaranuotiolla

http://www.PaVe.fi
http://www.espoonmeripelastajat.fi
https://www.facebook.com/espoonmeripelastajat
http://twitter.com/SAREspoo
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kyisinä ja selvität sähköjärjestelmän ongelmia, sekä millainen 
on hyvä sähköjärjestelmä. Illan ohjelmassa on lyhyt johdanto 
sähkököopin teoriaan. Mihin sähkö häviää, miten se mitataan 
ja miten se korjataan?

• vaihtovirtalaturin toimintaperiaate
• eri tyyppisten akkujen ominaisuudet ja soveltuvuus  
 venekäyttöön
• akkujen lataus, mittaus ja säilytys
• aurinkokennot osana veneen sähköjärjestelmää
• yleismittarin käyttö
•sekä keskustelua osallistujien kokemusten ja  
 kysymysten pohjalta.

Kurssimateriaalina on Veneilijän Sähköopas -vihkonen, joka 
on ostettavissa kurssilla hintaan 5€ kappale.

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

kouluTTaja Hannu Laine

ilmoiTTauTuminen 28.2.2016 mennessä

Purjeiden tunteminen ja käsittely

ma 14.03.  18:00–21:00

Tutustumme erilaisiin purjetyyppeihin ja saamme käytännön 
vinkkejä purjeiden oikeista säädöistä. Tilaisuus sopii sekä per-
he- että kilpaveneilijöille, ja siinä käsitellään erilaisia rikityyp-
pejä ja purjeyhdistelmiä, unohtamatta rullapurjeita. Saamme 
myös vihjeitä siitä, miten purjeita käsittelemällä voi pidentää 
niiden elinikää.

TapahTumapaikka Lauttasaaren nuorisotalo Apaja

kouluTTajana John Winquist, WB Sails

osallisTujia 10–30

ilmoiTTauTuminen 24.2.2016 mennessä

Meri-VHF (SRC) -tutkintoon  
valmistava kurssi
ke 16.03. – to 17.03.  17:00–21:30

Kurssi valmistaa rannikkolaivurin radiotutkintoon, joka pide-
tään toisen kurssipäivän päätteeksi. Tutkinnon hyväksytysti 
suorittaneille myönnetään Rannikkolaivurin radiotodistus (ns. 
SRC-todistus), joka vaaditaan meri-VHF -aseman käyttöön.

Kurssilla käsiteltävät aiheet:
• Suomen merellisten viranomaisten tehtävät, yleistä  

Sähköiset navigointilaitteet  
ja –ohjelmat
ti 01.03.  18:00–21:00

Sähköiset paikanmääritystavat ja –laitteet kehittyvät nopeasti. 
Tiistai-illan kurssilla Raymarinen huoltopäällikkö Onni Korho-
la kertoo alan viimeisimmistä ratkaisuista ja siitä mihin käyt-
töön eri laitteet ja ohjelmat on tarkoitettu ja mitä on tulossa. 
Onni valottaa myös ammattimaisen huollon roolia herkkien 
laitteiden ja ohjelmistojen käyttökunnossa pitämisessä. Tule 
paikalle selvittämään mitkä ratkaisut olisivat sinulle sopivia.

TapahTumapaikka Suomen Moottoriveneklubi, Meripuistotie 1

kouluTTaja Onni Korhola, Raymarine Huolto Oy

osallisTujia 10–25

ilmoiTTauTuminen 12.1.2016 mennessä

Meriturva: Veneilijän  
pelastautumiskurssi (maaliskuu)
pe 04.03.  08:30–15:30

Meriturvan veneilijän pelastautumiskurssi on yhden päivän 
intensiivinen kurssi, jolla osallistujat oppivat käyttämään 
veneen turvavarusteita, liivejä ja lauttoja aidoissa olosuhteis-
sa. Kurssilla perehdytään erityisesti toimintaan mies yli laidan 
-tilanteessa: vedessä selviämiseen ja veneeseen auttamiseen. 
Kurssilaiset pääsevät myös kokemaan pelastuslauttaan kiipeä-
misen haasteellisuuden. Lopuksi jokainen vinssataan vuorol-
laan yhdeksän metrin korkeuteen pelastushelikopterisimu-
laattoriin. Kurssi on myös oiva tilaisuus testata omia turvava-
rusteita hallituissa olosuhteissa.

TapahTumapaikka Pelastautumiskoulutusyksikkö,  

Rajapartiokaari 6, Lohja

osallisTujia max 12

hinTa 159 euroa, sisältää ruokailut

ilmoiTTauTuminen Suoraan Meriturvan koulutussivuston  

kautta www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi 

kaTso myös Sama kurssi 1. huhtikuuta ja 6. toukokuuta

Veneen sähköt

ke 09.03.  18:00–20:30

Kurssilla saat tietoa siitä, miten pidät sähkölaitteet toimintaky-

http://www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi 
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TapahTumapaikka Pelastautumiskoulutusyksikkö,  

Rajapartiokaari 6, Lohja

osallisTujia max 12

hinTa 159 euroa, sisältää ruokailut

ilmoiTTauTuminen Suoraan Meriturvan koulutussivuston  

kautta www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi

Veneen paloturvallisuus ja  
venepalot
ke 06.04.  18:00–20:30

Merellä ei varautumisesta kannata tinkiä. Veneillessä toimin-
tamahdollisuudet ovat onnettomuuden sattuessa hyvin rajalli-
set, joten ennakointi paloturvallisuudessa on erittäin tärkeää. 
Illan ohjelmassa pelastusalan ammattilainen ja vuoden 2015 
Stadin Brankkari Pekka Halkosaari kertoo kokemuksia venei-
lyyn liittyvistä erityiskysymyksistä ja opastaa paloturvallisuu-
dessa ja venepalojen ehkäisyssä.

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

kouluTTaja: Ylipalomies Pekka Halkosaari

osallisTujia: max 30

ilmoiTTaTuminen 16.3. mennessä

Lahja Itämerelle -ilta
ti 12.04.  18:00–21:00

Lauttasaaressa toimii ripeä veneilyn ja meriluonnon ystävien 
yhdistys: Lahja Itämerelle ry.

Se pyrkii vaikuttamaan verkostoitumisen, tiedottamisen ja 
tapahtumien kautta niin yksilöihin, yhteisöihin kuin yrityk-
siinkin. Tavoitteena on puhtaammat vesistöt Itämeren alueel-
la. Edistämme uusia ja älykkäitä vesiteknologian, energian 
sekä bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, jotka osaltaan vaikutta-
vat vesien puhdistumiseen ja päästöjen vähenemiseen.

Tavoite on, että kun Suomi vuonna 2017 täyttää sata vuot-
ta, se saisi lahjaksi entistä puhtaamman Itämeren. Yhdistys 
perustettiin vasta viime keväänä, mutta se on ehtinyt jo jär-
jestää toimintaa SuomiAreenassa Porissa, Slushissa sekä val-
tioneuvoston kanslian Suomi100-hankkeissa. Heinäkuussa 
2015 SuomiAreenalla tulevista projekteistaan kertoivat Hel-
singin Satama, John Nurmisen Säätiö, Metsä Group, Metsähal-
litus, MTK, Navidom (Nesteen öljykuljetukset), Sitra, Trafi ja 
Ålandsbanken. Marraskuussa 2015 Slushissa yhdistys esitte-
li Kemiran, Wärtsilän, Terrafame Groupin (ex-Talvivaaran kai-
vos), UPM:n, Gasumin, Fortumin sekä World Visionin tulevia 
pilotteja ja innovaatiokilpailuita.

 meriradioliikenteestä (taustaa, kansainvälisyys,  
 pakolliset asiakirjat)

• merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmä (GMDSS- 
 järjestelmä)

• hätäradioliikenteen käynnistäminen hätätilanteessa ja  
 DSC-järjestelmä (Digitaalinen selektiivikutsu)

•hätä- ja turvallisuusliikenteen kv. sanonnat puhe- 
 liikenteessä sekä meri-VHF-kanavajärjestelmä  
 (periaatteet ja kanavien käyttäminen eri tilanteissa).

• lisäksi simuloidaan DSC:n käyttöä hätätilanteessa.
• lopuksi tehdään hiukan harjoituksia.

Mikäli jää aikaa, käsitellään laitteiden vaatimuksenmukai-
suutta ostajan näkökulmasta.

Kurssin ensimmäisenä iltana käymme pääasiat läpi. Seuraava-
na iltana kertaamme tärkeimmät asiat, että ne ovat tuoreena 
mielessä kurssin päättävässä tutkinnossa. Kurssiin osallistujia 
kehotetaan tutustumaan etukäteen tutkintoaineistoon: Vies-
tintäviraston julkaisu Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneo-
pas. Oppaaseen tutustuminen helpottaa kurssin seuraamista 
ja valmistautumista tutkintoon. Luentojen aikana on mahdol-
lista esittää luonnoitsijalle oppaan sisältöön tai luennon aihei-
siin liittyviä kysymyksiä. Opas on ladattavissa verkko-osoit-
teesta: Viestintävirasto.fi

Painettu opas on maksullinen (15 e) ja sen voi tilata Vies-
tintävirastosta puhelimitse (0295 390 242) tai sähköpostitse 
osoitteella: radiotaajuudet@viestintavirasto.fi.

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

kouluTTaja Ari Caselius, työskentelee Viestintävirastossa merira-

dioasiantuntijana

osallisTujia 10–30

ilmoiTTauTuminen 24.2.2016 mennessä

kaTso myös Meri-VHF käyttöharjoitus

Meriturva: Veneilijän  
pelastautumiskurssi (huhtikuu)
pe 01.04.  08:30–15:30

Meriturvan veneilijän pelastautumiskurssi on yhden päivän 
intensiivinen kurssi, jolla osallistujat oppivat käyttämään 
veneen turvavarusteita, liivejä ja lauttoja aidoissa olosuhteis-
sa. Kurssilla perehdytään erityisesti toimintaan mies yli laidan 
-tilanteessa: vedessä selviämiseen ja veneeseen auttamiseen. 
Kurssilaiset pääsevät myös kokemaan pelastuslauttaan kiipeä-
misen haasteellisuuden. Lopuksi jokainen vinssataan vuorol-
laan yhdeksän metrin korkeuteen pelastushelikopterisimu-
laattoriin. Kurssi on myös oiva tilaisuus testata omia turvava-
rusteita hallituissa olosuhteissa.

http://www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi 
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laattoriin. Kurssi on myös oiva tilaisuus testata omia turvava-
rusteita hallituissa olosuhteissa.

TapahTumapaikka Pelastautumiskoulutusyksikkö,  

Rajapartiokaari 6, Lohja

osallisTujia max 12

hinTa 159 euroa, sisältää ruokailut

ilmoiTTauTuminen Suoraan Meriturvan koulutussivuston  

kautta www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi

Iltapurjehdus Joanna Saturnalla

ti 10.05.  18:00–21:00

Sinulla ja miehistölläsi on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus 
tulla tutustumaan yli satavuotiaaseen kahvelikuunari Joanna 
Saturnaan, joka ostettiin Suomeen v.2000. Aluksen kippari 
Mikko Karvonen esittelee aluksi laivaansa kertoen sen histo-
riasta ja kunnostuksesta. Esittely jälkeen teemme parin tunnin 
purjehduksen lähivesille. Vierailijat pääsevät itse nostamaan 
purjeita sekä osallistumaan käytännön toimiin purjehduksen 
aikana.

Joanna Saturna on hyväksytty Museoviraston ylläpitämään 
perinnepurjelaivarekisteriin ja on Suomen vanhin charter-toi-
mintaa harjoittava purjealus. Alus jatkaa perinteitä kunnioit-
tavaa meritaivalta kouluttamalla nuoria sekä tarjoamalla elä-
myksiä Itämerellä charter-liikenteen myötä.

TapahTumapaikka Pursiseura Sinbad, Vattunimenranta 5, A-laituri

hinTa 20 e, maksetaan paikan päällä

ilmoiTTauTuminen 19.4.2016 mennessä

Tavaratori

la 14.05.  09:00–15:00

Tervetuloa mukaan pursiseura Sindbadin tavaratorille! Käy-
tettyjen venevarusteiden kirpputorille voit tulla myymään tai 
ostamaan ilman ennakkoilmaoittautumisia ja myyntipaikat 
ovat maksuttomia. Järjestäjä ei vastaa myyntipöydistä, joten 
oma myyntipöytä, teline tms. on tarpeen.

TapahTumapaikka Pursiseura Sinbad, Vattuniemenranta 5

Ei ennakkoilmoittautumista

Miten nämä projektit ovat edistyneet ja mitä uutta on 
meneillään sinilevän ehkäisyyn ja vesien puhdistamiseksi ja 
mitä voit itse tehdä? Lahja Itämerelle ry:n hallituksen vara-
puheenjohtaja, maailmanympäripurjehtija Eero Lehtisellä on 
näkemystä myös muilta meriltä.

Tule kuuntelemaan – Tervetuloa!

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

ilmoiTTauTuminen 29.3.2016 mennessä

Purjehduskilpailun alkeiskurssi

ti 19.04.  18:00–20:00

KoPun aikaisemminkin järjestämä kurssi antaa perusteet pur-
jehduskilpailuun osallistumisesta. Se tuodaan nyt tarjolle kai-
kille Pajalahden veneilykoulun harrastetason kilpapurjehduk-
sesta kiinnostuneille.

Kurssilla käsiteltäviä aiheita:
• Pursiseuran viikkokilpailuun valmistautuminen ja  

 kilpailun kulku
• Purjehduksen kilpailusääntöjen olennaisimmat erot  

 meriteiden sääntöihin
• KoPun tiistaikilpailujen radat ja lähtöviestit
• Aiheen opiskelua voi jatkaa osallistumalla kesätiistaisin

KoPun kaikille avoimiin harjoituskisoihin joko omalla veneel-
lä tai miehistön jäsenenä – gastipörssi toimii facebookissa 
(Kopun tiistis).

TapahTumapaikka Blue Peter, Vattuniemen puistotie 1

kouluTTajana Ville Voltti.

ilmoiTTauTuminen 5.4. mennessä

Meriturva: Veneilijän  
pelastautumiskurssi (toukokuu)
pe 06.05.  08:30–15:30

Meriturvan veneilijän pelastautumiskurssi on yhden päivän 
intensiivinen kurssi, jolla osallistujat oppivat käyttämään 
veneen turvavarusteita, liivejä ja lauttoja aidoissa olosuhteis-
sa. Kurssilla perehdytään erityisesti toimintaan mies yli laidan 
-tilanteessa: vedessä selviämiseen ja veneeseen auttamiseen. 
Kurssilaiset pääsevät myös kokemaan pelastuslauttaan kiipeä-
misen haasteellisuuden. Lopuksi jokainen vinssataan vuorol-
laan yhdeksän metrin korkeuteen pelastushelikopterisimu-

http://www.meriturva.fi/fi/koulutus/veneilijan-pelastautumiskurssi 


7KESÄKUU / MARRASKUU

Veneen osto ja tuonti ulkomailta

ti 01.11.  18:00–22:00

Kaksi veneen ulkomailta ostanutta kertovat kokemuksistaan, 
tekemistään valinnoista ja niiden perusteluista

• Suomalaisen välittäjän käyttö vai ei ?
• Paperityöt ?
• Mitä Suomessa tarvittavia varusteita ulkomaisista  

 veneistä puuttuu ?

esiinTyjäT Ville Niiranen (SMK) ja Pertti Nordlund (KoPu)

TapahTumapaikka Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

ilmoiTTauTuminen 11.10.2016 mennessä

Venekorjaamon toimintaan  
tutustuminen
to 03.11.  18:00–20:00

Opastettu kierros Leeveneen telakalla antaa mahdollisuuden 
nähdä venekorjauksen työkaluja ja kysellä korjauksesta alan 
asiantuntijalta.

oppaana Joni Leeve

TapahTumapaikka Leevene, Veneentekijäntie 11, Helsinki

osallisTujia 12–20

ilmoiTTauTuminen 12.10.2016 mennessä

MOB-kurssi

ke 25.05. – to 26.05.  18:00–21:00

Kurssilla harjoittelemme Mies Yli Laidan -tilannetta käytän-
nössä. Käytössämme on erilaisia turvallisuus- ja nostovälinei-
tä, joiden avulla käymme läpi miten toimia tosipaikan tullen.

Kurssi järjestetään purjehduskoulu Kesäpurje Oy:n (www.
purjehdus.net) toimesta. Pavelaisille myönnetään kurssi eri-
koishintaan 60 €! (Normaalisti 80 €).

Ilmoittautuessasi mainitse tieto Pave/seurasi nimi.

TapahTumapaikka Helsinki (Lauttasaari), HSK -marina:  

Kesäpurjeen kurssiveneet. Kokoontuminen ravintola Blue  

Peterin edessä kello 17:45.

osallisTujia 3–6

hinTa 60 €, maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä purjehduskoulu 

Kesäpurje Oy:lle. Mainitse maksun yhteydessä ”Pave/seurasi nimi”.

paikka Helsinki (Lauttasaari), HSK -marina: Kesäpurjeen kurssiveneet. 

Kokoontuminen ravintola Blue Peterin edessä kello 17:45 alkaen.

Meri-VHF käyttöharjoitus 

( kesäkuun alussa  17:00–21:00 )

Päivämäärä sovitaan myöhemmin, jos harjoitukseen ilmoit-
tautuu tarpeeksi osallistujia. Seuraa PaVe.fi sivustoa.

Harjoituksen ohjelma:
• Meri-VHF -kutsumenettelyn kertaus.
• Käytännön harjoitus veneiden radioasemilla.
• Yhteenveto harjoituksen kokemuksista.
• Harjoitus on suunniteltu 12–20 radioasemalle, joiden 

hoitajat suorittavat kurssin vetäjän antamat käytännön 
VHF-liikennöinti tehtävät. Jokaisella radioasemalla on 
oltava vähintään yksi rannikkolaivurin radiotodistuksen 
(ns. SRC-todistus) haltija. Kurssi järjestetään kesäkuun 
alkupuolella erikseen sovittavana ajankohtana Lautta-
saaren alueella. Ilmoittaudu mukaan sähköpostilistalle, 
jota käytetään kurssin järjestelyjen tarkempaan sopimi-
seen ja tiedottamiseen.

kouluTTaja Ari Caselius, työskentelee Viestintävirastossa merira-

dioasiantuntijana

osallisTujia 12–20

ilmoiTTauTuminen 8.5.2016 mennessä

http://www.purjehdus.net
http://www.purjehdus.net
http://www.pave.fi
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