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YHTEISTÄ VENEILYKOULUTUSTA

Yksi vene- ja pursiseurojen tärkeimmistä tehtävistä on vaalia ja kehittää 
jäsentensä merimiestaitoja; merenkulkuun ja veneilyturvallisuuteen liittyviä
tietoja ja osaamista matkaveneilijöiden keskuudessa.

Jostain syystä kaikki seurat eivät ole pystyneet täyttämään velvollisuuttaan.
Osoitus siitä on vuosia vellonut keskustelu veneajokortista, jota viranomai-
set ajavat kuin käärmettä pyssyyn.Yleisesti uskotaan, että vesillä tapahtuvia
onnettomuuksia ja hukkumisia pystytään vähentämään lainsäädännöllisillä
toimilla.Vesiliikenteen valvonta on kuitenkin todettu hyvin vaativaksi, jopa
ylivoimaiseksi. Me emme kannata veneilyajokorttia. Katsomme, että toivot-
tuun päämäärään on parempi pyrkiä vapaaehtoista tietä ja tehostamalla 
valistusta.

Yhdistimme voimavaroja, ja tavoitteen saavuttamiseksi perustimme Pajalah-
den Veneilykoulun. Sen muodostavat Suomen Moottoriveneklubi, Pursi-
seura Sindbad, Lauttasaaren Veneilijät, Lauttasaaren Pursiseura ja Lautta-
saaren kipparit. Yhteensä 1600 jäsentä. Uskomme, että veneseurojen kou-
lutustoiminnan yhdistämisellä parannamme laatua. Saamme kursseille kor-
keatasoisia luennoitsijoita ja sitä kautta runsaan ja aktiivisen kuulijakunnan.
Optimoimalla voimme tarjota yhä parempia kursseja yhä edullisemmin.

Jotta päästään vauhtiin, tarvitaan ensin perinpohjaista suunnittelua. Kurssien
kehittäminen vaatii myös aktiivisuutta jäseniltä. Ota yhteyttä allekirjoitta-
neisiin koulutuksen suunnittelijoihin.Anna palautetta ja esitä toiveita.

Voit tutustua tämän koulutusjulkaisun kurssitarjontaan myös seurojemme
kotisivuilla, jossa se on PDF-muodossa. Merkitse kiinnostavat kurssit kalen-
teriin jo nyt ja ilmoittaudu ajoissa.Yhdessä on mukavampaa.

Koulutusterveisin

SMK
Jukka Lehtiluoto

SMK
Kari Lehtosalo

PSS
Teijo Sormunen

LV
Juha Rintanen

LPS
Paavo Martikainen



TURVALLISUUSKOULUTUS
Pelastautumiskurssi 5.3. 4

Hätärakettien ammunta 6.3. 4

Apua veneapteekista 28.4. 5

Turvailta 3.3. 5

ENSIAPUKOULUTUS
Veneilijän ensiapukurssi 23.-24.1. 6

VENEILYKOULUTUS
Venesähkö 14.4. 6

PURJEHDUSKOULUTUS
Naisten purjehduskurssi 1.6. 7

Kuinka purjehdin paremmin 7.4. 7

Takilan trimmaus, tarkastus ja huolto 10.3. 7

KERHOTOIMINTA
Itämeri-ilta 19.5. 8

Spleissaus ja taakelointi 24.3. 8

Kalakurssi 26.5. 9

Matkakertomus 10.2. 9

Veneen vuokraus ulkomailla 13.1. 9

Pohjan maalaus ja veneen vahaus 21.4. 10

Karille ajo ja pienet lasikuituvauriot 13.10. 10

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS
Junnuleiri 1.-6.8. 11

Koulutuksen järjestäjät varaavat oikeuden muuttaa kurssien
ajankohtia ja pitopaikkoja tai peruuttaa kurssi kokonaan.
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Meriturva on valtion oppilaitos. Lohjan harjoitus-
allas on maailman suurin ja modernein pelastautu-
miskoulutukseen käytettävä allassimulaattori.

Veneilijän pelastautumiskoulutukseen sisältyy teo-
rialuento turvallisuusvarusteiden, kuten kellunta-,
paukku- ja pelastusliivien sekä pelastuslautan han-
kinnan tärkeistä yksityiskohdista, huollosta, tarkas-
tuksista ja säilytyksestä. Kiipeämistä pelastavaan
alukseen harjoitellaan pelastusvenetikkailla, luotsi-
portailla ja pelastusverkolla. Mies yli laidan –tilan-
netta ja vedestä nostamisen eri vaihtoehtoja har-
joitellaan altaassa olevaan Guy 22 purjeveneeseen.
Käytännön koulutukseen kuuluu myös kylmässä
vedessä selviäminen, pelastuslautalle nousu, laut-
taan auttaminen ja toiminta lautalla. Helikopteri-
pelastus sisältää EFA -nostolenkin pukemisen,
pelastettavan toiminnan nostettaessa ja vinssauksen
vedestä helikopteriin 10 metrin korkeuteen. Suu-
rin osa käytännön harjoituksista tehdään tuulessa
ja aallokossa. Jos tunnet itsesi terveeksi, olet uima-
taitoinen ja painosi ja käsivoimasi ovat jokseenkin
oikeassa suhteessa selviät hyvin koulutuksesta.

Pahimmillaan hätäraketin ampuminen väärin on
pahentanut hätätilannetta entisestään aiheutta-
malla venepalon.Tilaisuudessa kerrotaan veneili-
jöille oikeasta hätämerkkien käytöstä ja on mah-
dollisuus nähdä miltä hätämerkit oikeasti näyttä-
vät.Tilaisuudessa on mahdollisuus itse ampua
johdetusti ja opastetusti omia vanhentuvia hätä-
rakettejaan, polttaa käsisoihtujaan ja merkinanto-
savujaan. Soihtujen ja savujen määrää ei rajoite-
ta, mutta ammuttavien rakettien määrä on aika-
taulusyistä rajoitettu kahteen osallistujaa kohden.

Koulutus pidetään Suomenojan venesatamassa.
Mikäli sääolosuhteiden tai muiden syiden takia
tilaisuutta ei voida järjestää, se voidaan järjestää
muualla tai peruuttaa.Yksityishenkilöt saavat jät-
tää vanhentuneet hätämerkinantovälineet tuhot-
tavaksi. Koulutuksessa käytetään vain vuonna
2003 tai sen jälkeen valmistettuja oranssisavuja,
punaisia hätäraketteja ja punasoihtuja.

Koulutukseen saa osallistua järjestävien yhdistys-
ten 18 vuotta täyttäneet jäsenet sekä ulkopuo-

TURVALLISUUSKOULUTUS

KOULUTTAJA: Meriturvan Pelastautumiskoulutus-
yksikkö (www.meriturva.fi)

PAIKKA: Meriturva, Rajapartiokaari 6, 08100 Lohja
Kuljetus omilla autoilla kimppakyytinä. 
Ajo-ohje osoitteessa
www.meriturva.fi/fi/pela/liikenneyhteydet.html.

HINTA: 80 euroa Sindbadilaisilla, 116 euroa muilla,
hinta ei sisällä lounasta. Hinta pyydetään suorit-
tamaan SMK:n tilille Nordea 226318-586 10.2.
mennessä. Viestinä kurssin nimi.

ILMOITTAUTUMISET: Sitova ilmoittautuminen 
10.2. mennessä: koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse
viestissä myös puhelinnumerosi ja veneseurasi. 

■ kurssin maksimi osallistujamäärä on 16 (minimi
10), ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ kurssin järjestää Suomen Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400521750/Kari Lehtosalo

Tutustu koulutukseen, kurssipaikkaan ja pukeu-
tumisohjeisiin Meriturvan sivuilla
www.meriturva.fi/fi/pela/ohjeita.html.

PELASTAUTUMISKURSSI 
MERITURVASSA 5.3. | klo 9-15

HÄTÄRAKETTIEN AMMUNTA
6.3. | klo 11-15 

liset. Koulutus on ilmaista järjestävien yhdistys-
ten jäsenille, muille se maksaa 25 euroa, vaihto-
ehtoisesti voi liittyä Espoon Meripelastajien 
jäseneksi.

Vanhentuneen pyrotekniikan polttamiseen ja
ampumiseen sisältyy riskejä.Tutustu Espoon
Meripelastajien harjoitus- ja turvaohjeeseen
osoitteessa: www.espoonmeripelastajat.fi/
OhjeOsallistujalle2010.pdf

KOULUTTAJA: Espoon Meripelastajat
(www.espoonmeripelastajat.fi)

PAIKKA: Suomenojan venesatama 
(Hylkeenpyytäjäntie, Espoo)

HINTA: 25 euroa maksetaan paikan päällä

ILMOITTAUTUMINEN: Tilaisuuteen tultaessa

■ koulutuksen järjestää Espoon Meripelastajat

■ lisätiedot 0400707544/Jukka Lehtiluoto
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Jokaista veneilijää varmasti askarruttaa oman 
veneen ensiapuvarustuksen riittävyys esimerkiksi
kesälomapurjehduksen aikana. Jokainen varmasti
myös täydentää katsastusvarustukseen kuuluvaa
ensiapulaukkua samalla toivoen, että mitään väli-
neistä ei tarvittaisi. Kun sitten jotain tarvitsee, ei
sitä läheskään aina ole mukana. Millainen on
riittävä ja oikein koottu ensiapulaukku? Olisiko
veneapteekki perusteltua jakaa useampaan osaan?
Mitä ylipäänsä veneessä on järkevää pitää muka-
na? Ilman ensiaputaitoja hyvästäkään ensiapulau-
kusta ei ole hyötyä. Kun omat taidot ja välineet
loppuvat, mistä ja kuinka saada osaavaa apua?

Oletko joutunut merihätään, ajanut pahasti 
karille, murtanut jalkasi pudotessasi salongin 
portailta tms., joutunut pitkäksi ajaksi kylmään
veteen, joutunut hinaamaan karille ajanutta 
venettä, auttamaan vedessä olevaa veneeseen 
tai maihin, tai tekemään hätäilmoituksen?

Mikä on pelastamiseen tai hinaamiseen osallis-
tuvan veneen lain suoja jos pelastamisessa sattuu
vahinkoja omalle tai autettavalle veneelle? Kor-
vaako vakuutus mahdollisen ruumiinvamman
esimerkiksi hinausköyden katketessa? Onko 
pelastamiseen tai hinaukseen osallistuvalla 
mahdollisuutta vapauttaa itsensä vastuusta?

Mukana on edustaja Suomen Meripelastus-
seurasta (SMPS), Suomenlahden Merivartios-
tosta (SLMVE) ja Helsingin poliisilaitoksen 
venepoliisista.

APUA VENEAPTEEKISTA 28.4. | klo 18-20

KOULUTTAJA: Jaakko Pitkäjärvi (LL), SMK, SMPS,
Merenkulun turvallisuuspalkinto 2006

PAIKKA: Suomen Moottoriveneklubin 
kerhorakennus, Meripuistotie 1a, Lauttasaari

HINTA: Kurssi on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 20.4. mennessä:
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä myös
puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ kurssin maksimiosallistujamäärä on 20, ja se 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ kurssin järjestää Suomen Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400521750/Kari Lehtosalo

TURVAILTA 3.3. | klo 18-21

KOULUTTAJAT: SMPS, SLMVE, Venepoliisi

PAIKKA: Suomen Moottoriveneklubin 
kerhorakennus, Meripuistotie 1a, Lauttasaari

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 25.2. mennessä: 
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä myös
puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 20 (minimi 12), 
ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Suomen Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400521750/Kari Lehtosalo

Suomen meripelastusseuran lippulaiva on
pelastusristeilijä Jenny Wihuri. Alus on
miehitetty kokonaan vaapaaehtoisvoimin.
Meripelastuksen hätänumero on 0204 1000. 
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Käytäntöpainotteinen, erityisesti veneilijöille
suunnattu 16 tunnin mittainen kurssi sisältää
EA1 ohjelman ja mm. hypotermian sekä merellä
tapahtuvat onnettomuus- ja sairastumistilanteet.

Veneilijän perustotuuksiin kuuluu väite, että
sähköt loppuvat tai ovat epäkunnossa juuri sil-
loin kun niitä kipeimmin kaivataan. Mutta
miksi laiturissa olevan veneen perävetolaite on
sulanut? Miksi veneeni sinkit ovat hävinneet
ennen Juhannusta? Miksi veneen akut eivät la-
taudu? Miksi mastovalon lamppu ei pala? Onko
vika lampussa vai jossain muualla? Harjoitte-
lemme yleismittarin käyttöä. Mutta mikä digi-
taaliyleismittari itse asiassa on, ja mitä sillä ve-
neessä voi tehdä? Kuinka mitataan turvallisesti?
Mitkä mittarin ominaisuudet ovat tarpeellisia?

Keskustelemme myös maasähköstä, erilaisista
akuista ja sähköä säästävistä LED-kulkuvaloista,
jotka ainakin myyjän mukaan kestävät jopa 
50 000 tuntia.

ENSIAPUKOULUTUS

Merenkulkulaitos vaatii, että Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan 
hakemukseen on liitettävä SPR:n EA1 kurssitodistus tai vastaava (korkeintaan 3 vuotta
vanha). Ohjelmassamme oleva ensiapukurssi vastaa EA1 kurssia ja on suunnattu erityi-
sesti veneilijöille. Kurssin kouluttaja on Helsingin Pelastusliiton pääkouluttaja, joka 
vastaa palokuntien ensiapukursseista. 

VENEILIJÄN ENSIAPUKURSSI
23.-24.1 | klo 9-17

KOULUTTAJA: Martti Mäkelä

PAIKKA: Pursiseura Sindbadin kerhorakennus, 
Vattuniemenranta 5

HINTA: 80 euroa, Sindbadin jäsenille 40 euroa. 
Maksu tulee suorittaa viimeistään 19.1. 
Sindbadin tilille Sampopankki 800014-70081127, 
viestinä kurssin nimi.

ILMOITTAUTUMISET: Sitova ilmoittautuminen 
9.1. mennessä:
teijo.sormunen(ät)suomenkonttoripalvelu.fi. 
Mainitse viestissä myös puhelinnumerosi ja 
veneseurasi.

■ kurssin maksimiosallistujamäärä on 16 (minimi 7),
ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ kurssin järjestää Pursiseura Sindbad 

■ lisätiedot 0400402045/Teijo Sormunen

V E N E I LY K O U L U T U S

VENESÄHKÖ 14.4. | klo 18-21.30

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 7.4. mennessä:
koulutus(ät)lauttasaarenveneilijät.fi. Mainitse 
viestissä myös puhelinnumerosi ja veneseurasi. 

■ maksimi osallistujamäärä on 35, ja se täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Lauttasaaren Veneilijät

■ lisätiedot 0503539724/Juha Rintanen

KOULUTTAJAT: Ari Bragge, Mastervolt

PAIKKA: Lauttasaaren Veneilijöiden 
kerhorakennus, Lahnalahdentie 3, Lauttasaari
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Purjehdus ei ole voima- vaan tekniikkalaji ja 
sopii yhtä hyvin naisille kuin miehille. Parisuhde
ei aina ole paras mahdollinen oppimisympäristö.
Kurssin tavoitteena on antaa mahdollisuus myös
toiselle osapuolelle, mikä lisää perheveneilyn
turvallisuutta. Jos tunnet olevasi pelkkä köyden
jatke veneessä, tai olet muuten vain innokas 
oppimaan uutta purjehduksesta, osallistu tälle
vain naisille tarkoitetulle purjehduskurssille.

PAIKKA: WB-Sails, Itälahdenkatu
22bC, 00200 Helsinki. 
Ajo-ohje osoitteessa 
www.wb-sails.fi/contact/index.htm

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 31.3.
mennessä: koulutus(ät)smkfmk.fi. 
Mainitse viestissä myös puhelin-
numerosi ja veneseurasi. 

■ maksimi osallistujamäärä on 20, 
ja se täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Suomen 
Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400707544/
Jukka Lehtiluoto

KOULUTTAJA: Veikko Pilvi (www.venebremer.fi)

PAIKKA: Vene Bremer, Vattuniemenkatu 5,
00210 Helsinki. Käynti Veneentekijäntien puo-
lelta Pajarisen pohjoisen puoleisesta päädystä

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 3.3. mennessä:
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä myös
puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 25, ja se 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Suomen Moottori-
veneklubi

■ lisätiedot 0400521750/Kari Lehtosalo

P U R J E H D U S K O U L U T U S

NAISTEN PURJEHDUSKURSSI
1.6. klo | 18-21 PSS ja 1.6. klo | 18-21 SMK

KUINKA PURJEHDIN PAREMMIN 
7.4. | klo 18.30-21 

Purjeen virittäminen ihanteelliseksi on mutki-
kas tehtävä.Veneen suorituskyvyn kannalta tär-
keän isopurjeen muotoa säädetään ison skuutil-
la, puomiliikillä, cunninghamilla, takavantilla,
barduunalla, kikillä jne. Ilmavirtausten ominai-
suuksia seurataan virtauslangoilla, jotka viestivät
pääasiassa virtausten suunnasta, vähemmän esi-
merkiksi voimasta. Kuinka eri säädöt vaikuttavat
genuan ja isopurjeen muotoon, peräsinpainee-
seen, veneen kallistukseen, solaan jne.? Kuinka
saan vanhan purjeen trimmattua nopeammaksi?
Milloin purjeet pitäisi uusia? Mitä purjesuun-
nittelussa on tapahtumassa? 

TAKILAN TRIMMAUS, TARKASTUS 
JA HUOLTO  10.3. | klo 17.30-20

Miten maston pitäisi taipua? Paljonko ”pre-
bendiä” tai ”rakea”, eli maston kallistusta pitäisi
laittaa? Kuinka oikea rake määritetään ja mita-
taan? Mikä on takilan rikauksessa oikea vant-
tien ja peräharuksen kiristysjärjestys? Mitä tar-
kistuksia tulisi tehdä ensimmäisellä purjehduk-
sella? 

Purjeveneen masto ja takila ovat purjehdus-
kaudella alttiina kovalle rasitukselle.Takilan tar-
kastaminen ja huoltaminen kauden aikana on
hankalaa. Sen vuoksi takilan oikea hoito, huol-
taminen ja tarkastaminen on ensiarvoisen tär-
keää jo syksyllä, kun takila otetaan alas.

KOULUTTAJAT: Rolf Paulow SMK, 
Raimo Mäkinen PSS

PAIKKA: SMK Pajalahti ja Pursiseura Sindbad

HINTA: Koulutus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 25.5. mennessä. SMK:n 
jäsenet: koulutus(ät)smkfmk.fi ja PSS:n jäsenet:
ra.makinen(ät)kolumbus.fi. Mainitse viestissä
myös puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on noin 6 henkilöä/ 
vene, ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ koulutuksen järjestävät Suomen Moottorivene-
klubi ja Pursiseura Sindbad

■ lisätiedot SMK Rolf Paulow 0400 303047, 
PSS Raimo Mäkinen 0400 403600

KOULUTTAJA: John Winqvist, WB-Sails 
(www.wb-sails.fi)
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Veneilijöillä on suuri vastuu jättää jälkeemme
luonto, josta voimme olla ylpeitä.Vesillä liikku-
misen ympäristövaikutukset ovat marginaalisia,
kun niitä verrataan teollisuuden, maatalouden
tai yhdyskuntien vaikutuksiin. Liikkuminen
keskittyy kuitenkin ajallisesti muutamiin viik-
koihin ja paikallisesti valmiille väylille ja sata-
miin, jolloin ympäristövaikutukset voivat olla
huomattaviakin. Siksi myös vesilläliikkujien 
tekemät ratkaisut ympäristön suojelemiseksi
ovat tärkeitä: ei ole yhdentekevää miten vesillä
liikutaan, minne jätteet päätyvät ja mitä myrk-
kymaalia käytetään.

KOULUTTAJA: Köysitalo Marnela Oy
(www.marnela.fi)

PAIKKA: Marnela Oy, Isonsarvastontie 8, 
00840 Hki

HINTA: 11 euroa/henkilö sisältää spleissaamista
käsittävän painotuotteen. Harjoituksissa tarvit-

K E R H O T O I M I N TA

ITÄMERI-ILTA 19.5. | klo 18.30-20.00

KOULUTTAJA: Saara Kankaanrinta, Itämerisäätiö
(www.bsag.fi)

PAIKKA: Suomen Moottoriveneklubin kerho-
rakennus, Meripuistotie 1a, Lauttasaari

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMINEN: 11.5. mennessä: 
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä myös
puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 20, ja se täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Suomen Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400707544/Jukka Lehtiluoto

SPLEISSAUS JA TAAKELOINTI
24.3. klo | 18.30-20.00

Kiinnitysköysien materiaali, koussit, karbiidihaat,
sakkelien lujuudet, spleissit, fiilarien köydet,
köysien päiden taakeloinnit jne. kertovat paljon
laiturissa olevan veneen kipparin merimiestai-
doista ja huolellisuudesta. Saamme tärkeää tietoa
köysistä, materiaaleista, rakenteista, käyttötarkoi-
tuksista sekä köysivalintoihin liittyvistä tekijöis-
tä. Illan aikana tutustumme 3- ja 8 lyötyjen ja
kaksoispunottujen köysien spleissaamiseen sekä
köyden päättämiseen.

tavat välineet: malspiikki, työntöpuikko, vahalan-
ka, neulasarja sekä harjoitusköydet pyydetään 
tilaamaan etukäteen. Niiden hinta on 20 euroa.
Niitä ei ole pakko hankkia. Voit käyttää myös
omia spleissausvälineitä. Voit myös ostaa Marne-
lalta vaikkapa uudet kiinnitys- tai fiilariköydet, 
ja valmistella ne harjoitustyönä opetuksen yhtey-
dessä.

ILMOITTAUTUMINEN: Sitova ilmoittautuminen 10.3.
mennessä: koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestis-
sä myös puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on noin 20 henkilöä, 
ja se täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Painotuotteen ja spleissausvälineiden hinta 
pyydetään suorittamaan SMK:n tilille Nordea
226318-586 10.3. mennessä, viestinä kurssin nimi

■ tilaisuuden järjestää Suomen Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400521750/Kari Lehtosalo
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PAIKKA: Lautta-
saaren Veneili-
jöiden kerhora-
kennus, Lahna-
lahdentie 3,
Lauttasaari

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 19.5. mennessä: 
koulutus(ät)lauttasaarenveneilijat.fi. 
Mainitse viestissä myös puhelinnumerosi ja
veneseurasi.

■ tilaisuuteen otetaan ilmoittautumisjärjes-
tyksessä 20 henkilöä, jotka muodostavat 
10 työparia

■ tilaisuuden järjestää Lauttasaaren Veneilijät

■ lisätiedot 0503539724/Juha Rintanen

KOULUTTAJAT: Hannu Aulin, Auli Irjala
(www.kristiina.kaapeli.fi) (www.manta.fi) 

PAIKKA: Ravintola Pirate Pursiseura Sindbadin 
kerhorakennuksessa, Vattuniemenranta 5, 
Lauttasaari (www.pirate.fi) 

HINTA: Tilaisuus on maksuton. Ravintola on auki
ja juomatarjoilua saa omaan laskuun

ILMOITTAUTUMISET: 3.2. mennessä: 
teijo.sormunen(ät)suomenkonttoripalvelu.fi. 
Mainitse viestissä myös puhelinnumerosi 
ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 70 

■ tilaisuuden järjestää Pursiseura Sindbad 

■ lisätiedot 0400402045/Teijo Sormunen

Veneen vuokraus koti- ja ulkomailla on kasvat-
tanut suosiotaan. Mutta kuinka vuokraan veneen
omaan ja ystävieni käyttöön esimerkiksi Välime-
rellä, Karibialla, Kaukoidässä tai Euroopan sisäve-
sillä? Mitä muodollisuuksia,
todistuksia, vakuuksia, päte-
vyyskirjoja tms. pitää pystyä
esittämään. Paljonko vuok-
raus maksaa? Kuinka vuok-
rattavat moottori- ja pur-
jeveneet on varusteltu?
Näihin ja moniin muihin
kysymyksiin saamme vas-
tauksia tässä tilaisuudessa.

KALAKURSSI 26.5. | klo 18-20

Kalankäsittelyä kuvitellaan usein melko vaikeaksi
toimenpiteeksi.Tämä harhaluulo juontaa juurensa
monasti siitä, että ostamme kalatuotteet valmiiksi
käsiteltyinä ja kalan käsittelyyn ei ole ollut tarvet-
ta.Veneilijöinä meillä on harvinaislaatuinen mah-
dollisuus päästä nauttimaan tuoreesta kalasta. Opi
käsittelemään kala helposti ja siististi. Kurssilla pe-
rehdymme valmistamaan mahdollisimman ruodo-
tonta raaka-ainetta ja vaivatonta ja terveellistä
ruokailtavaa. Kurssilla käydään kalan käsittelyä
työpareittain. Kurssille voi tuoda myös omia ka-
loja, muuten käytetään kirjolohta. Mahdollisesti
myös muita kaloja tullaan käyttämään.

MATKAKERTOMUS 10. 2. | klo 18-20

Hannu Aulin ja Auli Irjala Sindbadilta tekivät
s/y Kristiinalla 2001-2005 purjehduksen: Eesti-
Ruotsi-Tanska-Norja-Färsaaret-Islanti-Grön-
lanti-Labrador-Newfounland-Suuret Järvet-
Chicago-Mississippi-Meksikon lahti-Florida-
Kuuba-Panama- Galápagos-Polynesia-Uusi See-
lanti-Tahiti-Havaiji-Alaska-Meksiko-Nicaragua-
Panama- Länsi-Karibia – Florida-Eurooppa.

Hannu ja Auli kertovat Ravintola Piratessa mat-
kan valmisteluista, varustautumisesta sekä koho-
kohdista. Reitin varrelta on poimittu paikkoja,
joissa matkapurjehtijat harvemmin käyvät kuten
Grönlanti,Amerikan sisävedet ja Alaska, mutta
illan aikana käydään myös tropiikissa. Hannu ja
Auli vastaavat yleisön kysymyksiin ja kertovat li-
säksi mikä pohjoisessa vetää puoleensa, miksi
Alaska on ykkönen ja miltä tuntuu, kun masto
on vähällä tulla alas ärjyvillä nelikymppisillä.

VENEEN VUOKRAUS ULKOMAILLA
13.1. | klo 18-20

KOULUTTAJA: Roosa Seligson, SunSail  
(www.sunsail.fi)

PAIKKA: Pursiseura Sindbadin kerhorakennus, 
Vattuniemenranta 5, Lauttasaari

HINTA: Tilaisuus on maksuton, kahvitarjoilu

ILMOITTAUTUMISET: 8.1. mennessä:
teijo.sormunen(ät)suomenkonttoripalvelu.fi.
Mainitse viestissä myös puhelinnumerosi ja
veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 30, ja se 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Pursiseura Sindbad

■ lisätiedot 0400402045/Teijo Sormunen

Kristiinan matkaan voi tutustua etukäteen
netissä www.kristiina.kaapeli.fi.

KOULUTTAJA: Kari Kumpulainen, K-Supermarket
Lauttasaari (www.k-supermarketlauttasaari.fi)
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Veneen pohjaan kiinnittyy limaa, levää, meri-
rokkoa, levärupea, sinisimpukoita ja pitkiä suoli-
levähapsuja.Tällainen biologinen kerros voi 
pahimmillaan vähentää liukuvan veneen nopeut-
ta puoleen ja lisätä uppoumarunkoisen moot-
toriveneen polttoaineenkulutusta jopa 40%.
Tinapohjaiset antifouling- eli myrkkymaalit on 
vedetty pois markkinoilta ja korvattu kupariyh-
disteillä. Niiden ympäristövaikutuksia ei tiedetä.
Onko koko pohja maalattava joka kevät uudel-
leen, vai riittääkö pelkkä vesirajan ja peräsimen
maalaus? Onko pienempien veneiden pohjapesu
koneellisilla rullaharjoilla vaihtoehto myrkky-
maaleille? 

Joka kevät ja kesä tuhannet veneilijät uskollisesti
pesevät, kiillottavat ja puhdistavat venettänsä.
Onko vahaaminen pelkkä rituaali ja terapeuttista
stressiterapiaa vai pitäisikö vene vahata muul-
loinkin kuin keväällä? Pitäisikö ulkona telakoi-

KOULUTTAJA: Joni Leeve, Leevene Oy
(www.leevene.fi)

PAIKKA: Leevene, Veneentekijäntie 11, Lauttasaari

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 6.10. mennessä:
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä 
puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 20, ja se täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Suomen Moottoriveneklubi

■ lisätiedot 0400521750/Kari Lehtosalo

POHJAN MAALAUS JA VENEEN
VAHAUS 21.4. | klo 18.00-20.30

KOULUTTAJA: Olle Wikström, Hempel
(www.hempel.fi)

PAIKKA: Suomen Moottoriveneklubin kerho-
rakennus, Meripuistotie 1a, Lauttasaari

HINTA: Tilaisuus on maksuton

ILMOITTAUTUMISET: 15.4. mennessä:
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä myös
puhelinnumerosi ja veneseurasi.

■ maksimi osallistujamäärä on 20, ja se täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä

■ tilaisuuden järjestää Suomen 
Moottoriveneklubi ry

■ lisätiedot 0400707544/Jukka Lehtiluoto

KARILLE AJO, PIENET LASIKUITU-
VAURIOT JA NIIDEN KORJAUS
13.10. | klo 18.00-20.00

Harva karilleajo johtuu pelkästä välinpitämättö-
myydestä. Huolellisellekin kipparille voi sattua
vahinko.Venekorjaamot ovat erikoistuneet mm.
karilleajo-, törmäys-, myrsky- ja telakointivau-
rioiden korjauksiin.Tilaisuudessa saadaan ohjeet
tärkeistä tarkastuksista karilleajon jälkeen ja siitä
kuinka vahingon tapahduttua toimitaan. Jokai-
nen veneilijä korjaa kuitenkin itse pieniä iske-
miä, naarmuja ja pintakolhuja puristelemalla
tuubeista filleriä, epoxya, lasikuitutäytettä, vene-
muovia, plasticpaddingia, kovetinaineita jne.Tu-
los ei aina tyydytä. Mitkä ovat oikeita aineita ja
kuinka niitä käytetään eri kohteissa?

tava vene vahata yhtä huolellisesti myös syksyllä
ennen peittämistä? Mitä vaikutuksia kotitalous-
kemikaalien käytöllä on veneen puhdistamiseen?
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Junioreille tarkoitettu tiivisohjelmainen 
aktiiviviikko Fårholmenin saaressa. Kalustona
on neljä optimistijollaa, yksi Baby Walker-
purjejolla, kaksi Zoomia sekä useampi kumi-
vene. Ohjelmassa on roppakaupalla purjeh-
duskoulutusta ja Formula futurea sekä tors-
taipäivän päätteeksi lettukestit.Aterioinnit
hoituvat oman kenttäkeittiön toimesta.
Majoittuminen mökissä. Peseytymiseen on
varattu saunavuorot jokaiselle illalle.

Saaressa on suojaisa satama. Kiinnityspaikkoja
on myös saaren luoteispuolella vanhan laitu-
rin kupeessa. Saaressa on toimivat peruspal-
velut: sauna ja klubimökki keittiöineen. Käy-
tettävissä on myös kaksi kuivakäymälää, gril-
likatos, savustusuuni ja kaksi soutuvenettä.

Yhteislähtö Fårholmenille on Pajalahdesta
sunnuntaina 1.8. klo 12 tai mikäli vanhem-
mat haluavat, he voivat tuoda lapset saareen
noin klo 16.

L A S T E N  J A  N U O R T E N  K O U L U T U S

JUNNULEIRI
1.-6.8.

KOULUTTAJAT: Kimmo Jalonen SMK 
apunaan kaksi kouluttajaa Suomen 
Veneilyliitosta. Tytöille on oma valvoja.

PAIKKA: SMK:n Fårholmen noin 20 mpk
Helsingistä itään. Tutustu paikkaan
SMK:n sivuilla
www.smkfmk.fi/omat_saaret/farholmen

HINTA: SMK:n jäseniltä 80 euroa ja muilta
120 euroa

ILMOITTAUTUMISET: Sitova ilmoittautu-
minen 14.7. mennessä: 
koulutus(ät)smkfmk.fi. Mainitse viestissä
lapsen nimen lisäksi vanhemman nimi,
puhelinnumero, kotiosoite ja veneseura.

■ maksimi osallistujamäärä on 20 ja se
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 

■ leirin järjestää Suomen Moottori-
veneklubi

■ lisätiedot 0405367404/Kimmo Jalonen

Olympiapurhetijankin tie alkaa aina
optimistijollasta. Viikon leirillä oppii
purjehtimaan ja saa uusia ystäviä.



Ilmoittautumisia vastaanotetaan 1.1.2010 alkaen.

KOULUTUSKALENTERI 2010

SMK | Suomen Moottoriveneklubi | Jukka Lehtiluoto | koulutus(ät)smkfmk.fi

SMK | Suomen Moottoriveneklubi | Kari Lehtosalo | koulutus(ät)smkfmk.fi

PSS | Pursiseura Sindbad | Teijo Sormunen | teijo.sormunen(ät)suomenkonttoripalvelu.fi

LV | Lauttasaaren Veneilijät | Juha Rintanen | koulutus(ät)lauttasaarenveneilijat.fi

LPS | Lauttasaaren Pursiseura | Paavo Martikainen | paavo.martikainen(ät)pp3.inet.fi

LK | Lauttasaaren Kipparit | Martti Mäkelä | konsultointi.marttimakela(ät)co.inet.fi

Tervetuloa!

LÄHETTÄJÄ: SMK
Meripuistotie 1 a
00200 Helsinki 

TAMMIKUU
Veneen vuokraus ulkomailla PSS 13.1. klo 18-20 s 9
Veneilijän ensiapukurssi PSS 23.–24.1 klo  9-17 s 6

HELMIKUU
Hätärakettien ammunta SMK 6.3. klo 11-15 s 4
Matkakertomus PSS 10.2. klo 18-20 s 9

MAALISKUU
Turvailta SMK 3.3. klo 18-21 s 5
Pelastautumiskurssi Meriturva 5.3. klo  9-15 s 4
Takilan trimmaus, tarkastus 
ja huolto Bremer 10.3. klo 17.30-20 s 7
Spleissaus ja taakelointi Marnela 24.3. klo 18.30-20 s 8

HUHTIKUU
Kuinka purjehdin paremmin SMK 7.4. klo 18.30-21 s 7
Venesähkö LV 14.4. klo 18-21.30 s 6
Pohjan maalaus ja veneen 
vahaus SMK 21.4. klo 18-20.30 s 10
Apua veneapteekista SMK 28.4. klo 18-20 s 5

TOUKOKUU
Itämeri-ilta SMK 19.5. klo 18.30-20 s 8
Kalakurssi LV 26.5. klo 18-20 s 9

KESÄKUU
Naisten purjehduskurssi PSS, SMK 1.6. klo 18-21 s 7

ELOKUU
Junnuleiri SMK 1.-6.8. klo 9-16 s 11

LOKAKUU
Karille ajo, pienet lasikuitu-
vauriot ja niiden korjaus Leevene 13.10. klo 18-20 s 10


