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TURVALLISEMPAA VENEILYÄ 

V
esillä liikkuminen turvallisesti on useimmiten meistä itsestämme kiinni. Omat tai-

dot, tiedot, vallitsevat olosuhteet, kenties toisten veneilijöiden käytös ja yleisten 

määräysten noudattaminen vaikuttavat kaikki veneilyturvallisuuteen. Voimme 

vaikuttaa vähiten lainsäädännön muutoksiin, hyvin niukalti muiden liikkumiseen 

samoilla vesialueilla, mutta sitäkin enemmän omiin veneilyvalmiuksiimme, tietoihimme, tai-

toihimme ja käyttäytymiseemme.

Pajalahden Veneilykoulu tarjoaa viiden lauttasaarelaisen veneilyseuran yhteisen koulu-

tustarjonnan myötä monipuolisen vuosittain vaihtuvan ohjelman puitteissa mahdollisuuden 

oppia uutta, kerrata ja syventää omaa osaamista. Koulutustapahtumien yhteydessä on mah-

dollista tavata vapaammissa merkeissä muita veneilyseurojen jäseniä ja solmia uusia tut-

tavuuksia kiinnostavien tilaisuuksien yhteydessä, jollainen on mm. matkakertomusilta 3.11.

Monella kurssillamme kurssin vetäjä tekee työnsä ilman korvausta silkasta harrastukses-

ta ja kiinnostuksesta aiheeseen. Kiitos heille. Heti vuoden alussa vierailemme John Nurmi-

sen Säätiön tiloissa Itämeri-teeman ympärillä. Samalla saamme tutustua säätiön harvinaisiin 

kokoelmiin. Öljyntorjuntaan tutustuminen jatkaa samaa teemaa. Meripelastusyhdistys tar-

joaa vuosittaisen hätärakettien ammuntaharjoituksen lisäksi MOB-harjoituksen ja tuo SAR-

aluksen nähtäväksi Tavaratori-tapahtumaan – ellei sitten saa hälytystehtävää.

Edellisvuosien tapaan täydennämme koulutustarjontaamme kaupallisten toimijoiden 

mm. Purjehduskoulu Abregon avulla. Uusimme joitain kursseja ja lisäämme tarjontaan uusia. 

Haluan myös tuoda esiin Meriturvan kehittämän vertaansa vailla olevan veneilijän pelas-

tautumiskurssin. Sellaista ei ole muualla. Tässäpä koulutus, joka jokaisen vastuuntuntoisen 

kipparin kannattaisi suorittaa. Tässä olisi ideaa myös miehistölle; ilmoittakaa kipparinne 

päivän koulutukseen Lohjalle. Suosittelen sen kahdesti käytyäni!

Tutustukaa esitteeseen huolella, ilmoittautukaa mukaan yhdessä kaverin kanssa tai yksin. 

Maksakaa maksulliset kurssinne ilmoittautumisen yhteydessä ajallaan ja kertokaa yhteys-

tietonne veneilyseuranne kera. Osallistumalla koulutuksiin lisäät valmiuksia turvallisem-

man veneilyn puolesta pitäen taidot omissa käsissäsi. Anna palautetta kursseista ja toiveista 

alla oleville järjestäjille. Olet tervetullut mukaan toimintaan. Se palkitsee - antaessaan saa!

Osallistukaa yhdessä koulutuksiin!

    Paavo Martikainen

JärJestelytoimikunta: 

Ali Toivola, LK | Arto Holappa, SMK | Anssi Järvenpää, LV | Jaakko Jämsä, PSS | Jukka Lehtiluoto, SMK

Martti Poteri, PSS | Mikko Kaira, SMK | Paavo Martikainen, LPS-DSF | Raimo Mäkinen, PSS
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Venemoottorikurssi
To 22.1.  18:00–21:00

Mitä pitää vähintään tietää purjeveneen 
moottorista ja sen huoltamisesta niin vuosit-
tain kuin veneilykauden aikanakin. Kurssil-
la käydään läpi tyypilliset Volvo Penta moot-
torin ja vetolaitteen ominaisuudet ja niiden 
viat. Opi jokaisen veneilijän tehtävissä ole-
vat huolto- ja korjaustyöt, jotka tekemällä 
matka jatkuu varmimmin. Kurssilla käydään 
myös läpi, mitä voit matkan aikana tehdä 
yllättäville konevioille ja mitä varaosia pitää 
olla mukana. 

Kouluttaja: Lasse Åkerlund, entinen Lauttasaa-

ren VolvoMarinen huoltopäällikkö

paiKKa: SMK, Meripuistotie 1

osallistujamäärä: Vähintään 10 / enintään 20

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 17.1.

mikko.kaira@fcg.fi

lisätietoja: Mikko Kaira 040 5176975

Tutkateoria
Ti 13.1.  17:30–21:30
To 15.1.  17:30–21:30

Koulutuksessa tutustutaan merenkulkutut-
kan toimintaan, tutkan tuomiin velvottei-
siin, tutkakuvassa näkyviin häiriöihin, ope-
tellaan lukemaan tutkakuvaa ja perehdytään 
navigointiin tutkan avulla. Käytännönläheiset 
esimerkit johdattelevat tutkan tehokkaaseen 
käyttöön navigoinnin apuvälineenä. 

Tutkanavigointi on tärkeä osa reittisuun-
nittelua. Opettelemme suunnittelemaan rei-
tin tukemaan tutkanavigointia sekä tutkaku-
van, plotterin ja merikartan yhteiskäyttöä.

Teoriakoulutus sopii hyvin veneilijöille, 
jotka ovat suunnittelemassa tutkan hankintaa 
tai ovat sen hiljattain veneeseensä asentaneet. 
Kokeneempikin tutkankäyttäjä saa koulutuk-
sessa lisävinkkejä tutkanavigointiin.

Koulutus soveltuu erimerkkisten meren-
kulkututkien käyttäjille, sillä perustoimin-
not ovat kaikissa tutkissa hyvin samankaltai-
sia vaikka käyttöliittymät ovatkin laitekoh-
taisia.

Koulutuksen oheislukemiseksi soveltuu 
Jonas Ekblad, Tutkakirja (2008). Kirjan pai-
nos on jo loppunut, mutta kirjaa saa edelleen 
esimerkiksi antikvariaateista mm. www.antik-
ka.net/vantaanantikvariaatti ja nettihuuto-
kaupoista. 

Kouluttajan toivomuksesta Pajalahden 
Veneilykoulu lahjoittaa tutkateoriakurssin 
osallistumismaksut Helsingin meripelastusyh-
distyksen toiminnan tukemiseen.

Kouluttaja: Avomeriopettaja Markku Tamminen 

purjehduskoulu Abregosta

paiKKa: Lauttasaaren Veneilijät, Lahnalahdentie 3

osallistujamäärä: Vähintään 8 / enintään 30

hinta: 70 e 

ilmoittautuminen: Viimeistään 5.1.  

paavo.martikainen@pp3.inet ja maksamalla kurs-

simaksu Lauttasaaren Pursiseuran tilille: danske 

bank: FI59 8000 1100 6184 47 

lisätietoja: Paavo Martikainen 050 4144 505
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Talvikalastus käytännössä sekä  
pyydysmerkinnät jäissä ja avovesillä
La 24.1  9:00–14:00 ( vara-ajankohta 7.2.) 

Ohjelma:
• Kalastuksen lupakäytännöt. Pyydysmerkin-

nät avomeressä ja jäillä.
• Siirtyminen Seurasaaren selälle
• Verkon lasku jään alle
• Verkon nosto
• Saaliin käsittely
• Vapaata keskustelua grillimakkaranuotiolla

Ilmoittautuneiden on hyvä varautua jäätilan-
teen mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin 

aikataulussa. Mahdollisista muutoksista ker-
rotaan sähköpostilla pari päivää etukäteen.

kouluttaJa: Antti Virtanen ja Juha Rintanen

paikka: Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

osallistuJamäärä: Vähintään - / enintään -

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 17.1. 

anssi.jarvenpaa@live.com

lisätietoJa: Anssi Järvenpää 0405449489

Puhdas Itämeri nyt ja  
tulevaisuudessa – John Nurminen Säätiö
Ti 27.1.  18:00–20:00

John Nurminen Säätiön Puhdas Itämeri hank-
keiden toiminta painottuu Itämeren rehevöi-
tymisen estämiseen ja meriliikenteen turvalli-
suuden parantamiseen.

Säätiö on vaikuttanut merkittävällä tavalla 
niin Pietarin jätevesiremontissa kuin Kingisep-
pin fosforiittitehtaan fosforivuotojen tukkimi-
sessa. Itäisellä Suomenlahdella sinilevää oli vii-
me kesänä aiempaa vähemmän. Saaristome-
rellä sensijaan leväkukintoja esiintyi runsaasti. 
Itämeren rantavaltioiden päättäjillä, viran-
omaisilla ja asukkailla on vielä paljon tehtävää 
ainutlaatuisen Itämeren vesialueen pelastami-
sessa. Toimia tässä tarvitaan nyt. John Nurmi-
nen Säätiö antaa omalta osaltaan hienon esi-
merkin vaikuttamismahdollisuuksista.

Meriliikenteen turvallisuuden parantamis-
hankkeessa säätiö pyrkii ennenkaikkea mini-

moimaan vakavan öljyvuoto-onnettomuuden 
riskiä. Mitä kaikkea muuta John Nurmisen 
Säätiö on jo tehnyt ja tekee puhtaamman Itä-
meren hyväksi ja mitä me voimme tehdä? Tule 
kuuntelemaan yhteisen murtovesialtaan nykyi-
sistä ja tulevaisuuden näkymistä sekä sääti-
ön muuhun merikulttuuria edistäviin toimiin 
heidän toimitiloissa Länsi-Pasilassa.

kouluttaJa: Tuula Putkinen, Viestintäpäällikkö, 

John Nurminen Säätiö

paikka: John Nurmisen säätiön tilat,  

Pasilankatu 2, Helsinki

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 40

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 23.1. 

paavo.martikainen@pp3.inet.fi 

lisätietoJa: Paavo Martikainen 050 4144 505
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Vierailu Silja Serenaden komentosillalle
La 31.1.  12:30

Uudistetun Silja Serenade laivan komentosil-
ta on kunnioitusta herättävä paikka, navigoin-
nin ja merenkulun tarkkailun keskipiste päi-
vin ja öin. Se sijaitsee korkealla erillään muista 
laivan tiloista, jonne vain harvoilla on mah-
dollisuus päästä. Tammikuun lopussa on sii-
hen mahdollisuus Helsingin Eteläsatamassa 
koulutusvierailumme aikana.

Ohjaako laivaa edelleen ruorimies, perä-
mies vai kuka on ruorin takana? Onko lai-
vassa nykyään ruoria ollenkaan? Kuinka laiva 
mahtuu kääntymään ahtaissa satamatiloissa? 
Millaisia hallintalaitteita laivan komentosillan 
henkilökunta käyttää? Montako henkilöä on 
kerrallaan töissä? Ovatko kaikki käytettävät 
kartat jo sähköisiä? Mitä yhtäläisyyksiä ja ero-
ja on laivan päällystön ja huviveneen kipparin 

käyttämissä navigointilaitteistoissa? Mikä on 
huviveneilijän oikea toiminta laivan ja huvi-
veneen kohdatessa? 

Tule kuulemaan näistäkin asioista täl-
le mielenkiintoiselle Silja Serenaden komen-
tosillan tutustumiskäynnille ja kysymään itse 
oman miehistösi kanssa teitä askarruttavista 
asioista vaikkapa Kustaanmiekkaan ajamises-
ta. Valokuvaus on sallittua.

kouluttaJa: Kapteeni Martin Björkell 

paikka: Olympiaterminaali, Olympiaranta 1

osallistuJamäärä: Vähintään - / enintään 20 

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 25.1.

paavo.martikainen@pp3.inet.fi

lisätietoJa: Paavo Martikainen 050 4144 505
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Älypuhelimien ja tabletti- 
tietokoneiden käyttö navigoinnissa
Ma 2.2.2015  18:00–20:00

Korvaavatko nykyhärpäkkeet veneen muut 
navigointilaitteet? Millaisia ”Appseja” on  
saatavilla? Kurssi tarjoaa erilaisten softien 
esittelyä ja käyttökokemuksia tämän het-
ken ohjelmistoista. Tilaisuuden alustaa  
Jarmo Aaltonen Purjehduskoulu ja Charter 
Kesäpurje Oy:stä. 

Kysymyksiä, kommentointia ja vapaata 
keskustelua aiheesta. 

kouluttaJa: Jarmo Aaltonen, Purjehduskoulu ja

Charter Kesäpurje Oy

paikka: Kesäpurjeen koulutustila Lauttasaaressa 

osoitteessa Särkiniementie 5 c 55

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 15

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 18.1.

ali.toivola@gmail.com

lisätietoJa: Ali Toivola 040 839 2215

Tutustuminen m/s Seiliin ja  
öljyntorjuntavalmiuteen Helsingissä
Ti 10.2.  17:00–19:30

Suomenlahti on erittäin vilkasliikenteinen 
meriväylä ja varautuminen erilaisiin uhkaku-
viin on turvallisuuden kannalta tärkeää. Ter-
vetuloa kuulemaan öljyntorjuntavalmiudesta 
pääkaupunkiseudulla.

Illan ohjelmaan kuuluu tutustuminen väy-
lä- ja öljyntorjunta-alus m/s Seiliin, jossa aluk-
sen henkilökunta kertoo työstään ja aluksen 
toiminnasta.
kouluttaJa: m/s Seilin henkilökunta

pursiseura Sindbad (Vattuniemenranta 5) josta 

yhteiskävely m/s Seilille A-laiturin vierelle.

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 10

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 31.1.

martti.poteri@welho.com

lisätietoJa: Martti Poteri 0400 623 093
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NMEA2000-järjestelmä – mikä, miksi, miten
To 26.2.  18:00

Vene-elektroniikan kehitys kymmenen vii-
me vuoden aikana on ollut päätä huimaa-
vaa ja tavallisen veneilijän on entistä vaike-
ampaa pysyä ajan hermolla. Laitevalmistajien 
brändäys ja megamainonta peittää helpos-
ti alleen asian ytimen: suurin osa tämän päi-
vän moderneista navigointilaitteistoista vaih-
taa tietoja keskenään nmea2000 standardin 
avulla. Tule kuulemaan ja näkemään, mitä 
nmea2000 on tuonut mukanaan ja miten sitä 
parhaiten hyödynnetään. Kurssilla pääset itse 

rakentamaan nmea2000 verkkoa ja testaa-
maan laitteita käytännössä.

kouluttaJa: AT-Marinen henkilöstö ja  

Arto Holappa

paikka: SMK, Meripuistotie 1

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 20

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 20.2.

arto.holappa@navasia.net 

lisätietoJa: Arto Holappa 0400 406 808

Viron vedet, karttamerkinnät  
ja uudet kiinnostavat satamat
Ke 11.2.  18:00–20:00

Ovatko uudistuneet Viron satamat jo tuttu-
ja kuten Abruka, Dirhami, Heltermaa, Kui-
vastu, Kärdla ja Naissaar? Entä monille jo 
tutuiksi tulleet Haapsalu, Kuressaare, Prang-
li, Pärnu tai Vergi? Viime vuosina naapuri-
maamme on panostanut merkittävästi vieras-
satamiin, joita on rakennettu monin paikoin 
kokonaan uusiksi. Useita on ruopattu kaut-
taaltaan palvelemaan paremmin isompiakin 
veneitä. Satamapalvelut, ponttonilaiturit joko 
aisa- tai kylkikiinnityksin sähköineen ja vesi-
pisteineen huokuvat uutuuttaan.

Vain päivämatkan päässä Suomen ranni-
kolta löytyy uusia ja mielenkiintoisia venei-
lykohteita. Maantiede on kuitenkin Baltian 
vesillä erilaista, sillä luonnonsatamat puuttu-
vat ja matalat saaret tarjoavat huonosti suojaa. 
Satamapaikkoja Narvasta Pärnuun on noin 35 
kpl. Etäisyydet niiden välillä voivat olla yllät-
tävän pitkiä. Siten satamakirjojen ja kartto-
jen merkitys korostuu jo matkan suunnittelu-
vaiheessa.

Lomapurjehdustaan Viroon suunnittele-
van on hyvä tiedostaa upeiden, uusien sata-
mien olemassaolo ja mahdollisuus kiinnit-
tyä turvallisesti monipuolisten palveluiden 
lähelle. Näistä sekä Viron rannikon kartois-
ta että karttojen merkinnöistä kertoo kuvin 
ja sanoin Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n 
matkaveneilyn koordinaattorin tehtävissä toi-
minut Kalevi Westersund. 

Iltatilaisuuden on tarkoitus olla myös vuo-
rovaikutteinen, joten tule osaltasi kertomaan 
omista niin myönteisistä kuin yllättävistäkin 
kokemuksista veljeskansamme vesiltä. 

kouluttaJa: Kalevi Westersund

paikka: Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 30

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 6.2.

paavo.martikainen@pp3.inet.fi

lisätietoJa: Paavo Martikainen 050 4144 505
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Hätärakettien ammunta
La 28.2.  11:00–15:00

Harjoituksessa saa ampua: Punaiset hätärake-
tit, käsisoihdut, oranssit merkkisavut, raketti-
pistoolin hätärakettipanoksilla sekä kynäpis-
tooleilla. Rakettien tulee olla valmistettu 2008 
jälkeen ja ne tarkastetaan ennen käyttöä. Pai-
kalla on mahdollista harjoitella myös alkusam-
mutusta Laajasalon VPK:n opastamana.

Parkkipaikat tulevat olemaan Jollas Insti-
tuutin pihalla osoitteessa Jollaksentie 89. Siel-
tä järjestämme pikkubussi-kuljetuksen Mato-
saareen. Julkisilla tultaessa, bussi 85 Hertto-
niemen metroasemalta tuo lähimmäksi.

Tarkoitus on, että vanhentuneet ja ampu-
makelvottomat pyrotekniset hätämerkinanto-

välineet voisi tuoda harjoitukseen, ja ne kerä-
tään asianmukaista hävittämistä varten.

kouluttaJa: Helsingin Meripelastusyhdistys 

www.hmpy.fi

paikka: Matosaaren pelastusasema, Helsinki

osallistuJamäärä: Vähintään - / enintään -

hinta: Meripelastusseuran Trossi-jäsenet, sekä 

minkä tahansa meripelastusyhdistyksen jäsenet 

voivat osallistua ilmaiseksi. Muille osallistuminen 

maksaa 32 euroa, mutta ilmoittautumisen yhtey-

dessä voi myös liittyä jäseneksi.

ilmoittautuminen: Vuodenvaihteen jälkeen  

lomakkeella osoitteessa www.hmpy.fi
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Meri-VHF (SRC) -tutkintoon valmistava kurssi
Ma 2.3.  17:00– 21:30
Ke  4.3.  17:00–21:30

Kurssi valmistaa rannikkolaivurin radiotut-
kintoon, joka pidetään toisen kurssipäivän 
päätteeksi. Tutkinnon hyväksytysti suoritta-
neille myönnetään Rannikkolaivurin radio-
todistus (ns. SRC-todistus), joka vaaditaan 
meri-VHF -aseman käyttöön.

Kurssilla käsiteltävät aiheet:
• Suomen merellisten viranomaisten tehtä-

vät, yleistä meriradioliikenteestä (taustaa, 
kansainvälisyys, pakolliset asiakirjat)

• Merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmä 
(GMDSS-järjestelmä)

• Hätäradioliikenteen käynnistäminen hätä-
tilanteessa ja DSC-järjestelmä (Digitaalinen 
selektiivikutsu)

• Hätä- ja turvallisuusliikenteen kv. sanonnat 
puheliikenteessä sekä meri-VHF-kanavajär-
jestelmä (periaatteet ja kanavien käyttämi-
nen eri tilanteissa). 

• Lisäksi simuloidaan DSC:n käyttöä hätäti-
lanteessa. 

• Lopuksi tehdään hiukan harjoituksia. 
• Mikäli jää aikaa, käsitellään laitteiden vaati-

muksenmukaisuutta ostajan näkökulmasta.

Kurssin ensimmäisenä iltana käymme pääasi-
at läpi. Seuraavana iltana kertaamme tärkeim-
mät asiat, että ne ovat tuoreena mielessä kurs-
sin päättävässä tutkinnossa.

Kurssiin osallistujia kehotetaan tutustu-
maan etukäteen tutkintoaineistoon: Viestin-
täviraston julkaisu Rannikkolaivurin VHF-
radioliikenneopas. Oppaaseen tutustuminen 
helpottaa kurssin seuraamista ja voi herät-
tää kysymyksiä, jotka voi osoittaa luennoit-
sijalle.

Painettu opas on maksullinen (15 e) ja sen 
voi tilata Viestintävirastosta puhelimitse (0295 
390 242) tai sähköpostitse osoitteella: radiotaa-
juudet@viestintavirasto.fi. Oppaan voi myös 
ladata maksutta seuraavasta verkko-osoittees-
ta: www.viestintavirasto.fi/attachments/Ran-
nikkolaivurin__radioliikenne_opas_2010.pdf.

Kurssi on maksuton, mutta Rannikkolaivurin 

radiotutkinnosta ja todistuksesta peritään seu-

raavat maksut: Tutkintomaksu 45,40 e / osallistu-

miskerta. Todistusmaksu 43,75 e

kouluttaJa: Ari Caselius. Kouluttaja työskente-

lee Viestintävirastossa meriradioasiantuntijana.

paikka: Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

osallistuJamäärä: Vähintään 10 / enintään 30 

ilmoittautuminen Viimeistään 15.2.

anssi.jarvenpaa@live.com

lisätietoJa: Anssi Järvenpää 0405449489

www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/

veneilijatjamerenkulku/patevyystutkinnotjatodis-

tuksetveneilijoille.html
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Takilan huolto,  
tarkastus ja trimmaus
Ti 3.3.  18:00–20:00

Masto ja takila ovat kovassa rasituksessa pur-
jehduskauden aikana. Onko se syytä laskea 
talveksi vai säilyttää pystyssä? Mitä kuuluu 
maston huoltoon syksyllä ja keväällä? Mitä 
tulisi tarkastaan maston laskun yhteydes-
sä, entä keväällä ennen rikausta? Vanttiruuvi-
en oikea huolto, missä vaiheessa ne tulisi jopa 
uusia, entä vanttien uusiminen? 

Koulutuksessa puhutaan eri tyyppisten 
mastojen trimmauksesta, vanttien oikeasta 
kiristysjärjestyksestä ja määrästä sekä erilai-
sista trimmeistä racing- ja cruisingkäyttöön. 
Miten tarkistetaan takila heti ensimmäisel-
lä purjehduksella, paljonko sen tulisi taipua? 
Paljonko prebendiä tai rakea eli kallistusta 
pitäisi laittaa? Kuinka oikea rake määritetään 
ja mitataan? Miten toimin oikein barduunoi-
den kanssa eri tilanteissa?

Tule kertaamaan tai oppimaan uutta koke-
neen mastomaakarin Veikko Pilven johdolla. 

kouluttaJa: Veikko Pilvi, Vene Bremer

www.venebremer.fi

paikka: Suomen Moottorivene Klubin kerhora-

kennus, Meripuistotie 1a, Helsinki

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 20

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 27.2.

paavo.martikainen@pp3.inet.fi

lisätietoJa: Paavo Martikainen 050 4144 505

Veneilijän pelastautumiskurssi
6.3.  8.30–15.30

Meriturvan veneilijän pelastautumiskurssi on 
yhden päivän intensiivinen kurssi, missä osal-
listujat oppivat käyttämään veneen turvava-
rusteita, liivejä ja lauttoja aidoissa olosuhteissa. 
Kurssi sisältää tietoa mm. erilaisten pelastuslii-
vien ominaisuuksista, pelastuslautan hankin-
nasta, huollosta, tarkistuksesta ja säilytyksestä. 

Kurssilla perehdytään erityisesti toimin-
taan mies yli laidan -tilanteessa: vedessä sel-
viämiseen ja veneeseen auttamiseen. Harjoi-
tuksen yhtenä osana on käytännön harjoittelu 
GUY 22 purjeveneessä.

Kurssilaiset pääsevät myös kokemaan 
pelastuslauttaan kiipeämisen haasteellisuu-
den. Suurin osa käytännön harjoituksista teh-
dään tuulessa ja aallokossa. Lopuksi jokainen 
vinssataan vuorollaan yhdeksän metrin korke-
uteen pelastushelikopterisimulaattoriin.

Kurssi on myös oiva tilaisuus testata omia 
turvavarusteita hallituissa olosuhteissa. Jokaisen 
veneen kipparin tulisi käydä tämä kurssi, sano-
vat useimmat sen suorittaneista veneilijöistä.

kouluttaJa: Meriturvan Pelastautumiskoulutus-

yksikkö 

kurssipaikka: Meriturva, Rajapartiokaari 6, 

Lohja. 

kulJetus: omilla autoilla, kimppakyydeillä. 

Ajo-ohje osoitteessa www.meriturva.fi/fi/yhteys-

tiedot/liikenneyhteydet-pelastautumiskoulutus-

yksikko

osallistuJamäärä: Vähintään 10 / enintään 12. 

Mikäli kurssi ei täyty on ilmoittautuneilla mah-

dollisuus osallistua 20.3. järjestettävälle yleiselle 

kurssille.

hinta: 149 e. sisältäen koko päivän koulutuksen, 

aamukahvin sämpylän kera, lounaan ja iltapäivä 

kahvin.

ilmoittautuminen: Sitova ilmoittautuminen 

12.2.mennessä: paavo.martikainen@pp3.inet.fi  

Maksa samalla osallistumismaksu. Lauttasaaren 

Pursiseura: danske bank: FI59 8000 1100 6184 47 

lisätietoJa: Paavo Martikainen p. 050 4144505
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Veneen sähköt
Ke 11.3  18:00–20:30

Kurssilla saat tietoa siitä, miten pidät sähkö-
laitteet toimintakykyisinä ja selvität sähköjär-
jestelmän ongelmia, sekä millainen on hyvin 
suunniteltu sähköjärjestelmä

Illan ohjelmassa ensin lyhyt johdanto säh-
köopin teoriaan. Mihin sähkö häviää, miten 
se mitataan ja miten se korjataan?
• Vaihtovirtalaturin toimintaperiaate.
• Erityyppisten akkujen ominaisuudet ja 

soveltuvuus venekäyttöön.
• Akkujen lataus, mittaus ja säilytys.
• Aurinkokennot osana veneen sähköjärjes-

telmää.
• Mahdollisuuksien mukaan keskustelua

osallistujien kokemuksista ja ongelmista.
Kurssimateriaalina on Veneilijän Sähköo-

pas -vihkonen, joka on ostettavissa kurssilla 5 
euron hintaan.

kouluttaJa: Hannu Laine

paikka: Lauttasaaren Veneilijät, Lahnalahdentie 3

osallistuJamäärä: Vähintään - / enintään 30

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 27.2.

jaakko.jms@gmail.com

lisätietoJa: Jaakko Jämsä 0400 768 567

mob-meripelastuskurssi  
ja käytännön harjoitus
Ti 10.3.  17:00–18:30 (Teoriaosuus)

Ti 26.5.  17:00–20:00 (käytännön harjoitus)

Tiedätkö mitä tehdä mies yli laidan tilantees-
sa? Hädän hetkellä ei harjoittelulle ole aikaa, 
vaan toiminta veteen pudonneen pelastami-
seksi tulee aloittaa heti, sillä onnistuminen 
voi olla minuuteista kiinni. Tule kuulemaan, 
kokeilemaan ja harjoittelemaan myös käytän-
nössä, kuinka tämä onnistuu aidossa ympä-
ristössä merellä. Käytännön harjoittelu tapah-
tuu jäsenten veneillä kouluttajan ohjaama-
na. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin 
Meripelastusyhdistys - Helsingfors Sjörädd- 
ningsförening ry:n kanssa. Teoriaosuuden 
yhteydessä käydään läpi käytännön harjoitte-
lun puitteet ja varustautuminen.

Kouluttajina toimivat Helsingin meripe-
lastusyhdistyksen kouluttajat.

paikka: Teoriaosuus: Pursiseura Sindbad (Vattu-

niemenranta 5)

Käytännön harjoitus: Lähtö Pursiseura Sindba-

dilta. 

kouluttaJina toimivat Helsingin meripelas-

tusyhdistyksen kouluttajat.

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 15

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 3.3.

martti.poteri@welho.com

lisätietoJa: Martti Poteri 0400 623 093
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Sääilta
To 23.4  18:00–20:00

Säähän ei voi vaikuttaa, mutta sen ymmärtä-
minen onkin jo toinen asia. Liikkuvien mata-
lapaineiden vaikutukset, tuulen kehittymi-
nen haitalliseksi saattaa pilata hyvänkin sään, 
ellei osaa tulkita saatavissa olevia sääennustei-
ta oikein. Olemme tilanneet Ilmatieteenlai-
tokselta tämän räätälöidyn sääkurssin Pajalah-
den Veneilykoulun tarpeisiin, sinua ja miehis-
töäsi varten.  

Esitelmässä perehdytään tuuliolosuhtei-
den syntyyn vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi 
paneudutaan tarkemmin rannikon olosuhtei-
den erikoispiirteisiin ja vaaratilanteita aiheut-
taviin sääilmiöihin. Käymme läpi havaintojen 
hyödyntämistapoja, joilla voi parantaa lähi-
tuntien ennustetta.

Osallistujat saavat ilmaiseksi Mikael Fris-
kin kirjoittaman Sää-ja meritieto Vesilläliikku-
jan käsikirjan joko suomeksi tai ruotsiksi. 

kouluttaJa: Meteorologi Tuomo Bergman,  

Ilmatieteen laitos

paikka: Lauttasaaren Veneilijät, Lahnalahdentie 3 

osallistuJamäärä: Vähintään 20 / enintään 30

hinta: 20 e

ilmoittautuminen: Viimeistään 13.4.  

paavo.martikainen@pp3.inet.fi

Kurssimaksu 13.4. mennessä Lauttasaaren Pursi-

seura: danske bank: FI59 8000 1100 6184 47 

lisätietoJa: Paavo Martikainen 050 4144 505

Digijärkkärikoulu
To 19.3.  17:00–20:30

Digijärjestelmäkamerasi  ominaisuuksien tun-
teminen ja hallitseminen eri kuvaustilanteissa 
auttaa sinua kehittymään paremmaksi kuvaa-
jaksi. Kurssin aikana opit hyödyntämään 
digikamerasi monipuolisia ominaisuuksia. 

Tiedostat oikeat säädöt henkilö- tilanne- ja 
luontokuviin, hallitset valotuksen, tarkennuk-
sen sekä tavoitat liikkuvan kohteen ja sopivan 
terävyysalueen. Kurssilla perehdytään myös 
raw-kuvan perussäätöihin sekä kuvien ja vide-
oiden käsittelyyn Picasalla. 

Innostava kurssi sopii digijärjestelmäka-
meran hankkineelle tai aiemmin järjestelmä-
kameralla kuvanneelle. Ota mukaasi oma tai 
perheesi digijärjestelmäkamera tai monipuoli-

set säädöt omaava kompaktikamera.
Illan lopuksi on mahdollista saada ohjaus-

ta oman kameran yksilöllisiin säätöihin sekä 
uuden kameran tai lisälaitteiden hankintaan.

kouluttaJa: Pekka Punkari

paikka: Pursiseura Sindbad, kokoushuone 2.krs. 

Vattuniemenranta 5

osallistuJamäärä: Vähintään 15 / enintään 20

hinta: 35 e

ilmoittautuminen: Viimeistään 9.3. 

paavo.martikainen@pp3.inet.fi.  

Kurssimaksu 9.3. mennessä Lauttasaaren Pursi-

seura: danske bank: FI59 8000 1100 6184 47

lisätietoJa: Paavo Martikainen 050 4144 505
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Purjehdus Tokio II VOR-veneellä
Ma 12.5.  15:45–20:00

Elämyspurjehdus valtameriolosuhteisiin 
suunnitellulla kisapurjeveneellä 62 jalkaisel- 
la Tokio II:lla. Matkalla ammattimiehistö  
Ville Voltti, Antero Kaukonen ja Kati  
Sarinko simuloivat todellisia kisatilanteita 
ja mukaan lähtevät saavat tuntumaa todelli-
siin gastin tehtäviin. Vene voi parhaimmillaan 
yltää yli 30 solmun nopeuteen ja se on edel-
leen Suomen nopein yksirunkoinen purjeve-
ne. Katso veneen tarkempi esittely: 
www.oceanrace60.fi/vene 

Purjehdustapahtuma alkaa ja päättyy HSK 
pursiseuralle.

Purjehduksen hinta on laskettu Tokio II 
enimmäisvierasmäärän (12 hlö) mukaan.

kouluttaJa: Tokio II miehistö

paikka: Ravintola Blue Peter (Vattuniemen puis-

totie 1) edustalla / lämpiössä

osallistuJamäärä Vähintään 12 / enintään 12

hinta: 139 e 

ilmoittautuminen: Viimeistään 19.4. 

mikko.kaira@fcg.fi

osallistumismaksu: 139 e maksetaan viimeis-

tään 6.5. tilille: FI18 1019 3500 0203 50

lisätietoJa: Mikko Kaira 040 5176975

Tavaratori Sindbadilla
La 9.5.  9:00–15:00

Tervetuloa Pursiseura Sindbadin järjestämälle, 
käytettyjen venevarusteiden kirpputorille myy-
mään tai ostamaan. Myyntipaikat ovat mak-
suttomia eikä ennakkoilmoittautumista tarvi-
ta. Ota mukaan oma myyntipöytä tai teline.

Muun ohjelman ohessa yleisöllä on mah-
dollisuus tutustua Helsingin Meripelastusyh-
distys ry:n PV Rautauoma -alukseen ja kuulla 
aluksesta, sen käytöstä ja myös meripelastus-

toiminnasta. PV Rautauoma on paikalle edel-
lyttäen, että se ei joudu samaan aikaan pelas-
tustehtäviin.

paikka: Pursiseura Sindbad, Vattuniemenranta 5

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: 

lisätietoJa: Jaakko Jämsä, jms@gmail.com  

0400 768 567, www.pursiseurasindbad.fi 
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Meri-VHF käyttöharjoitus
Kesäkuun alku  17:00–21:00

Kurssin ohjelma:
• Meri-VHF -kutsumenettelyn kertaus. 
• Käytännön harjoitus veneiden radio- 

asemilla. 
• Yhteenveto harjoituksen kokemuksista. 

Harjoitus järjestetään 12 – 20 radioasemal-
le. Sindbad ja SMK järjestävät vieraileville 
veneille kiinnittymispaikat kurssin ajaksi.

Jokaisella radioasemalla on oltava vähin-
tään yksi rannikkolaivurin radiotodistuksen 
(ns. SRC-todistus) haltija.

Kurssi järjestetään kesäkuun alkupuolella 
erikseen sovittavana ajankohtana. Sopiminen 
tapahtuu sähköpostilla, jossa pyydetään kurs-
sille ilmoittautuneita äänestämään parhaiten 

sopivia iltoja. Kurssi pidetään iltana, joka on 
saanut eniten ääniä.

kouluttaJa: Ari Caselius. Kouluttaja työskente-

lee Viestintävirastossa meriradioasiantuntijana.

paikka: Pajalahti. Kokoontuminen ravintola 

Piratessa,Vattuniemenranta 5.

osallistuJamäärä: Vähintään 12 / enintään 20

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen Viimeistään 10.4.  

anssi.jarvenpaa@live.com  

Ilmoittautuneet saavat äänestää kurssin pitopäi-

vistä. Kurssi pidetään kesäkuun alussa.

lisätietoJa: Anssi Järvenpää 040 544 9489

MOB-meripelastuskurssin  
käytännön harjoitus
Ti 26.5.  17:00–20:00 (ks. kurssikuvaus ja muut tiedot s. 12)

Purjehdus Lagoon 39 matkakatamaraanilla
Ma 25.5.  14:30–17:30  18:00–21:00

CCN Cruising Catamarans Oy yhdessä Paja-
lahden veneilykoulun kanssa järjestää mah-
dollisuuden tutustua matkakatamaraaniin 
käytännössä. Alustyypin suosio on kasva-
massa maailmalla, mutta Suomessa ne ovat 
vähemmän tunnettuja. Katamaraani on mie-
lenkiintoinen venetyyppi myös moottorive-
neilijöille.

Miten katamaraania hallitaan ja miten sil-
lä purjehditaan? Meillä on nyt mahdollisuus 
testata aivan uusi Lagoon 39 (pituus 11,74 m, 
leveys 6,79 m) kahdella noin 3 h purjehduk-
sella. ccn Cruising Catamarans Oy:n kippari 
Timo Salminen opastaa käytännössä veneen 
hallintaa moottorilla ja purjein. Osallistumi-
nen purjehdukselle on Pajalahden veneily-
koulun jäsenille ilmainen.

kouluttaJa: Timo Salminen, CCN Cruising Cata-

marans Oy, Toimitusjohtaja

paikka: HSK A-laituri, Vattuniemen puistotie 1

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 9

hinta: Ilmainen

ilmoittautuminen: Viimeistään 22.5. 

timo@lagoon.fi (Kerro ilmoittautuessasi, kummal-

le purjehdukselle haluat.)

lisätietoJa: Timo Salminen 0400 465 050

www.lagoon.fi
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Matkakertomus: Matti Lappalainen
Ti 3.11.  18:00–20:00

Matti Lappalainen; Yksinäisen purjehtijan 
matkassa s/y Snoopylla. Tositarinoita 10 v 
kestäneestä yksinpurjehduksesta maapallon 
ympäri.

Tässä kiinnostavassa illassa ei yksinpurjehti-
ja M. Lappalainen aio toistaa niitä asioita, joi-
ta on jo kerrottu neljässä hänen kirjoittamas-
saan kirjassa; Yksinäinen purjehtija osat 1 ja 2 
sekä Hirveetä hirveetä kauheeta kauheeta osat 
1 ja 2. Tämä puolentoista tunnin esitys heijas-
telee purjehdusta ja meren mahtia turkoosin 
sinisillä lahdilta aina valtamerien monimetri-
siin aallokkoihin asti. Purjehdusmatkalla on 
ollut mahdollisuus tutustua moniin kiinnos-
taviin kulttuureihin eri puolilla maapalloam-
me. Purjehdukseen ja siihen liittyvään matkai-
luun neljässä maanosassa voi tutustua etukä-
teen kotisivuilla: www.snoopy.fi.

Illan lopuksi osallistujat voivat esittää 
kysymyksiä.

Tapahtuman hinta sisältää yhden Matti 
Lappalaisen edellä mainituista kirjoista. Osal-
listujilla on mahdollisuus hankkia itselleen tai 
ystävilleen hyviä arvosteluita saaneita kirjoja 
paikan päällä tai kotiin toimitettuna tarjouk-
sella à 15 e + postitus. Koko paketin hinta ker-
ralla on 60 e + postitus, jolloin saa yhden kir-
jan kaksoiskappaleena lahjaksi eli kaikkiaan 5 
kirjaa. Matti signeeraa kaikki kirjat.

kouluttaJa: Matti Lappalainen

paikka: Lauttasaaren veneilijät, Lahnalahdentie 3

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 30

hinta 15 e

ilmoittautuminen: Viimeistään 23.10. 

paavo.martikainen@pp3.inet.fi

Kurssimaksu 23.10. mennessä Lauttasaaren Pur-

siseura: danske bank: FI59 8000 1100 6184 47 

lisätietoJa: Paavo Martikainen 040 144505

Viinitasting
Ke 28.10.  18:30–20:30

Jyrki johdattaa meidät punaviinien maail-
maan. Tastingissä maistelemme neljää erilais-
ta punaviiniä ja nautimme pientä iltapalaa. 
Illan aikana tutustutaan viinin rakenteeseen, 
tuoksuun ja makuun. Tule mukaan kokeile-
maan aistejasi!

ilmoittautuminen Ja lisätiedot: Varmistat 

paikkasi ilmoittautumalla 14.10.2015 mennessä 

(oma nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro) osoit-

teeseen ali.toivola@gmail.com ja maksamalla 

osallistujamaksun 21.10.2014 mennessä Lautta-

saaren Kippareiden tillille: FI71 6601 0001 0981 

77, viitenro 4381. 
kouluttaJa: Jyrki Tarvonen, Beverage Partners 

Finland 

paikka: Business Meeting Park, Yrjönkatu 23 B, 

(Kukontori, Yrjönkäytävä) 6. krs.

osallistuJamäärä: Vähintään- / enintään 15

hinta: 20 e
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Yhteistyössä Purjehduskoulu Abregon kanssa 
tarjolla on neljä kurssia, jotka on esitelty alla. 
Lisäksi on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoi-
sia näyttötutkintoja seuraavilla tasoilla:
• Perämies
• Päällikkö (edellytys Kansainvälisen huvive-

neenkuljettajan pätevyyskirjan saamiseksi)
• Avomeripäällikkö

Tarkemmat tutkintokuvaukset ja -vaatimuk-
set osoitteessa:  
www.purjehduksenopettajat.fi/tutkinnot

IlmoIttautumIset ja tIedustelut:

abrego@kolumbus.fi 

040 5106 106

PURJEHDUSKOULU ABREGON KURSSIT

Purjehtijakurssi
Purjehtijakurssi on tarkoitettu kaikille kölive-
nepurjehduksen aloittaville ja jo jonkin ver-
ran purjehtineille. 

Kurssi koostuu kahdeksasta teoriaoppitun-
nista sekä kahden illan ja kahden koko päivän 
vesillä tapahtuvista purjehdusharjoituksista.

Tavoitteena on purjehduksen perustaidot, 
joihin perehdytään ensin käytännönläheisesti 
teoriajaksolla. Käytännön harjoituksissa kurs-
silainen osallistuu kaikkiin miehistön tehtä-
viin ja saa mahdollisuuden paneutua purjeh-
duksen eri osa-alueisiin; mm. purjeiden nos-
to ja lasku, perussäädöt, veneen ohjaaminen, 
satamamanööverit, turvallinen liikkuminen 
vesillä. 

Purjehtijakurssin teoria
Teoriajaksoja järjestetään kevään aikana kak-
si. Kerro toivomasi vaihtoehto ilmoittautues-
sasi kurssille:
• Vaihtoehto I: ma 11.5. ja ti 12.5.  

klo 18:00-21:30 
• Vaihtoehto II: la 9.5 klo 9:30-17:30

Vastuukouluttaja: Pekka Jylhä, Purjehdus-

koulu Abrego (www.abrego.fi)

PaIkka: Ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä

HInta: 70 e. Kurssilla mahdollisuus ostaa Purjeh-

tijan opas kirja 20 euron hintaan

IlmoIttautumIset: 30.4.2015 mennessä 

abrego@kolumbus.fi / 040 5106 106

osallIstujamäärä: Vähintään 10 / enintään 20 

------------------------------------------------------

Purjehtijakurssin käytännön osuudet  
(edellyttää teoriajakson)

Teoriaosuuden yhteydessä sovitaan käytän-
nön osuuden pitoajaksi yksi seuraavista vaih-
toehdoista: 
• to 21.5. - su 24.5
• to 28.5. - su 31.5.
• to 4.6. - su 7.6.
• to 11.6. - su 14.6. 

Vastuukouluttaja: Pekka Jylhä, Purjehdus-

koulu Abrego (www.abrego.fi)

PaIkka: Käytännön osuudet purjehditaan 

torstai- ja perjantai-iltoina klo 18–21:30 sekä 

lauantaina ja sunnuntaina klo 9–17:00 Helsingin 

ja Espoon vesillä koulutuskäyttöön soveltuvilla 

köliveneillä. Veneessä on enintään neljä kurssi-

laista.

HInta: 350 e
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Perämieskurssi
Perämieskurssi on jatkokoulutusta purjehtija-
kurssin käyneille tai muuten vastaavat taidot 
hankkineille purjehtijoille. Kurssi soveltuu 
erinomaisesti myös veneen ”kakkoskipparin” 
täydennyskoulutukseen. 

Kurssi koostuu kahdeksasta teoriaoppitun-
nista sekä kahden illan ja kahden koko päivän 
vesillä tapahtuvista purjehdusharjoituksista.

Tavoitteena on saada lisää varmuutta omiin 
taitoihin ja vahvistaa omaa osaamista sekä saa-
da hyvät taidot toimia veneen päällikkönä 
suotuisissa oloissa päiväsaikaan. Kurssi painot-
tuu turvalliseen ja vastuulliseen veneilyyn sekä 
veneen päällikkyyteen liittyvään osaamiseen.

Peränmieskurssin teoria 
Teoriajaksoja järjestetään kevään aikana kak-
si. Kerro toivomasi vaihtoehto ilmoittautues-
sasi kurssille:
• Vaihtoehto I: ma 11.5. ja ti 12.5.  

klo 18:00–21:30 
• Vaihtoehto II: la 9.5 klo 9:30–17:30

VastuukouluttaJa: Pekka Jylhä, Purjehduskou-

lu Abrego (www.abrego.fi)

paikka: Ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä

hinta: 70 e. Kurssilla mahdollisuus ostaa "Pur-

jehtijan opas" kirja 20 euron hintaan

ilmoittautumiset: 30.4. mennessä

abrego@kolumbus.fi tai 040 5106 106

osallistuJamäärä: Vähintään 10 / enintään 20 

------------------------------------------------------

Perämieskurssin käytännön osuudet  
(edellyttää teoriajakson)
Teoriaosuuden yhteydessä sovitaan käytän-
nön osuuden pitoajaksi yksi seuraavista vaih-
toehdoista: 
• to 21.5. – su 24.5
• to 28.5. – su 31.5.
• to 4.6. – su 7.6.
• to 11.6. – su 14.6. 

VastuukouluttaJa: Pekka Jylhä, Purjehduskou-

lu Abrego (www.abrego.fi)

paikka: Käytännön osuudet purjehditaan torstai- 

ja perjantai-iltoina klo 18-21:30 sekä lauantaina 

ja sunnuntaina klo 9-17 Helsingin ja Espoon 

vesillä koulutuskäyttöön soveltuvilla köliveneillä. 

Veneessä on enintään neljä kurssilaista.

hinta: 350 e 

Päällikkökurssi
Päällikkökurssi on tarkoitettu jatkoksi perä-
mieskurssin käyneille tai niille, joilla on 
purjehduskokemusta oman veneen kippa-
rina, mutta jotka haluavat vahvistaa omia 
osaamisalueitaan. Kurssi painottuu turvalli-
seen ja vastuulliseen veneilyyn sekä veneen 

päällikkyyteen liittyvään osaamiseen.
Tavoitteena on kehittää ja syventää pääl-

likkötaitoja. Kurssin jälkeen kurssilaisella on 
valmiudet toimia veneen päällikkönä kaikis-
sa oloissa päiväsaikaan ja suotuisissa oloissa 
yöllä. Päällikkökurssi valmentaa tarvittavaan 
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Saaristolaivurikurssi 
Kahden viikonlopun intensiivikurssilla opim-
me navigoinnin ja yleensäkin vesillä kulke-
misen perusteet. Perusasioiden tuntemus on 
tärkeätä kaikille vesillä liikkuville - muillekin 
kuin kippareille. 

Kurssi järjestetään myöhäissyksyllä. Lopul-
liset kurssipäivänmäärät ilmoitetaan osallistu-
jille elokuussa.

Kurssin jälkeen joulukuussa osanottajat 
voivat suorittaa saaristolaivurin tutkinnon. 
Lisätietoa tutkinnosta Suomen Navigaatio-
liiton kautta (www.suomennavigaatioliitto.
com).

Kurssilaisilla on kurssin alussa mahdolli-
suus ostaa yhteishankintana hankittu kurssil-
la tarvittava Suomen Navigaatioliiton kurssi-
materiaali.

VastuukouluttaJa: Pekka Jylhä, Purjehduskou-

lu Abrego (www.abrego.fi)

paikka: Ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä

hinta: 110 e 

ilmoittautumiset: 30.9. mennessä

abrego@kolumbus.fi / 040 5106 106

osallistuJamäärä Vähintään 8 / enintään 24

Maisemanavigoinnin teoria ja käytäntö
28.4.  18.00–19.30 (Käytännön ajot sovitaan teorian yhteydessä.)

Maisemanavigointi tarkoittaa näkemiseen 
perustuvaa navigointia, Maisemanavigoin-
nin määritelmä voisikin olla ”miten navigoida 
optisesti ilman teknisiä laitteita”.

Kurssilla käydään läpi, mitä on mahdol-
lista nähdä, linjat, turvarajat ja käännöspis-
teiden suunnittelu – siis kaikki ne asiat joi-
ta veneilijä käytännössä tarvitsee turvalliseen 
lähinavigointiin

Kurssi koostuu yhdestä teoria illasta ja 
yhdestä käytännön ajosta merellä. Käytännön 

ajon aika sovitaan kurssilaisten kanssa teoria-
osuuden yhteydessä.

VastuukouluttaJa: Pekka Jylhä, Purjehduskou-

lu Abrego (www.abrego.fi)

paikka: Lauttasaaren Veneilijät, Lahnalahdentie 3

hinta: 50 e 

ilmoittautumiset: 14.4. mennessä

abrego@kolumbus.fi 

osallistuJamäärä Vähintään 8 / enintään 24

veneilytaitoon Kansainvälistä huviveneen kul-
jettajan pätevyyskirjaa varten.

Kurssi koostuu kahdeksasta teoriaoppitun-
nista sekä vesillä tapahtuvista vähintään 32 
tunnin purjehdusharjoituksista. Osa harjoi-
tuksista toteutetaan vasta elo-syyskuussa, kun 
olot ovat suotuisat pimeäpurjehdukseen.

Päällikkökurssin teoria 
Teoriajaksoja järjestetään kevään aikana kak-
si. Kerro toivomasi vaihtoehto ilmoittautues-
sasi kurssille:
• Vaihtoehto I: ma 11.5. ja ti 12.5.  

klo18.00–21.30 
•  Vaihtoehto II: la 9.5 klo 9.30–17.30
VastuukouluttaJa: Pekka Jylhä, Purjehduskou-

lu Abrego (www.abrego.fi)

paikka: Ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä

hinta: 70 e. Kurssilla mahdollisuus ostaa Purjeh-

tijan opas kirja 20 euron hintaan

ilmoittautumiset: 30.4.2015 mennessä

abrego@kolumbus.fi / 040 5106 106

osallistuJamäärä Vähintään 10 / enintään 20

------------------------------------------------------

Päällikkökurssin käytännön osuudet  
(edellyttää teoriajakson)
Käytännön harjoituksista osa purjehditaan 
touko-kesäkuussa sekä osa elo-syyskuussa. 
Tarkemmat ajat sovitaan kurssilaisten kanssa 
teorian yhteydessä.

VastuukouluttaJa: Pekka Jylhä, Purjehduskou-

lu Abrego (www.abrego.fi)

paikka: Käytännön osuudet purjehditaan Hel-

singin ja Espoon vesillä koulutuskäyttöön sovel-

tuvilla köliveneillä. Veneessä on enintään neljä 

kurssilaista.

hinta: 350 e 
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SMK | Suomen Moottoriveneklubi | Meripuistotie 1 a | www.smkfmk.fi
PSS | Pursiseura Sindbad | Vattuniemenranta 5 | www.pursiseurasindbad.fi
LPS-DSF | Lauttasaaren Pursiseura | www.aimonissi.fi/LPS_DSF
LK | Lauttasaaren Kipparit | www.lauttasaarenkipparit.net
LV | Lauttasaaren Veneilijät | Lahnalahdentie 3 | www.lauttasaarenveneilijat.fi


