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R antautuminen on mo-
nelle veneilyn haasta-
vin tilanne ja se me-
nee usein pieleen jo 
lähestymisessä. 

Nyt ollaankin käytännön ve-
neilykoulutuksessa ensimmäistä 
kertaa harjoittelemassa rantau-
tumista. Oppilaiden tilannetta ei 
helpota se, että heillä on yleisöä. 

Toisaalta näinhän se on tosielä-
mässäkin. Laituriparlamentti ei 
voi olla katsomatta vesiltä lähes-
tyvää venettä. Siksi opetuksessa-
kaan ei ole pahasta, jos rannalla on 
vähän porukkaa.

”Perusperiaate on, että jos pys-
tytään, lähestytään suunnilleen 
45 asteen kulmassa”, Veneily-
koulu.fi- ja Buster Veneilykou-
lu -kouluttaja Matti Pouhakka 
opastaa.

Kouluttajan kanssa veneelle

Manööverit haltuun
Miten veneily opitaan? 
Perheenjäseniltä,  
kavereilta tai kanta-
pään kautta? Tarjolla 
on nykyään myös  
kasvava määrä ihan  
oikeaa koulutusta.

Raimo Tengvall  
Kuvat  Arto Wiikari/Otava-
media

lyyn ei tarvita ajokorttia, ei tarvita 
myöskään virallista koulutusta. 
Moni käy navigointiin painottuvat 
saaristo- ja rannikkolaivurikurs-
sit, jotka ovat vain teoriaa. 

Kuka opettaisi käytännön ve-
neenhallintaa heille, jotka oma-
aloitteisesti kiinnostuvat venei-
lystä? Kaikilla ei ole veneileviä 
kavereita tai perheenjäseniä aut-
tamassa alkuun.

Purjehduspuolella purjehdus-
seuroilla on pidemmät perinteet 
koulutuksessa. Samoin ammat-
tikäytön veneilyyn on omat kou-
lutuslaitoksensa. Huvikäytön 
moottoriveneilyssä taas koulutus 
on varsin vähäistä. Sitä voi tietysti 
kysyä kokeneilta puolitutuiltakin 
veneilijöiltä, jos he ovat innokkai-
ta opastamaan.

Yleensä paras koulutus tulee 

”Kaasu pois, ja viimeiset 10 
metriä mennään enää potkuilla. 
Kaksi metriä ennen laituria, niin 
aletaan kääntämään potkuilla. 
Sitten käännetään kaikki toiseen 
suuntaan ja potkuja taaksepäin.”

Leppoisan asialliseen tyyliin 
annettuja ohjeita täydennetään 
venettä imitoivilla käsimerkeillä. 
Välillä venettä esittämään otetaan 
karttaplotterin kansi.
”Koska nyt harjoitellaan, niin 

ei tarvi onnistua heti”, Pouhakka 
heittää oppilaille. 

Ensimmäinen harjoitus teh-
däänkin parin metrin päähän 
laituria. 

Koulutus orastavassa 
kasvussa
Moottoriveneiden käytön oppi-
minen on tuuripeliä. Kun venei-

Lue lisää! Näin  
rantaudut 
paremmin 

kipparilehti.fi/jutut/ 
rantautuminen
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˝Purjehdus-
puolella  
seuroilla on 
pidemmät pe-
rinteet koulu-
tuksessa . ˝

1. Yksin rantautuminen 
peruuttaen ahtaalle 
aisapaikalle on kinkkistä 
veneellä, jossa on vielä 
korkea keulakansi. Allan 
Klimschin (oik.) sai 
opetusta Matti Pouhakalta.

2. Pekka Ketola harjoittelee 
navigointia ja tärkeää 
väylällä pysymistä sillan 
alla. Näin ei osuta kalas- 
tajien siimoihin. 

3. Laituriin peruuttaessa 
etäisyyksien arviointi vaatii 
harjoitusta. Nyt se on siinä!

kuitenkin koulutukseen erikois-
tuneilta ihmisiltä ja tahoilta. Nii-
täkin löytyy, ehkä jopa kasvavas-
sa määrin.

Huviveneilyn koulutusta teke-
vät usein pienet firmat, joita ko-
keneet veneilyn monitoimimie-
het pitävät sivutoimenaan. Joillain 
seuroilla voi myös olla koulutuksia 
pientä maksua vastaan tai vapaa-
ehtoispohjalta. 

”Osallistujia on kahdenlaisia”, 
kertoo Venekoulutus.fi:n ja Kaa-
rinan Purjehduspalvelujen Mika 
Närhi. 

”On sellaisia, joilla ei ole vie-
lä omaa venettä eikä välttämättä 
mitään kokemusta moottorive-
neilystä. Mutta on myös jo mon-
ta vuotta veneilleitä, joilla on silti 
vähän epävarma olo ja haluavat 
saada uusia ideoita.”

Veneilykoulutus on nähty fik-
suna juttuna myös venevalmista-
jien kaupallisessa mielessä. Bus-
ter Veneilykoulu on pyörinyt pari 
kautta. Sen maksullisen veneilyn 
peruskoulutuspäivän käyneistä 

suurin osa on sittemmin hank-
kinut veneen, varsin moni juuri 
Busterin. 

Yamarin yrittää nyt kaudella 
2017 toisin päin. Se tarjoaa uusille 
Yamarin-veneen ostaneille kau-
pan päälle veneilykoulutuspäivän.

Oppia omalle veneelle
Perusjutut veneen käsittelystä ja 
vesillä liikkumista on ihan toi-
mivaa opetella ”kouluveneellä”. 
Ne ovat usein 5—7-metrisiä uu-
sia perämoottoriveneitä. Jos oma 
vene on aivan toisenlainen, paras 
oppi on ammattimainen koulutus 
ikioman veneen käyttöön. 

Osa veneilykouluttajista tulee 
asiakkaiden luo ja heidän veneil-
leen. Hinta on silloin luonnolli-
sesti korkeampi kuin järjestetyillä 
kursseilla, joissa kulut jakautuvat 
lukuisten osallistujien kesken.

Kouluttajan tullessa paikal-
le kannattaa ottaa mukaan ko-
ko veneen miehistö, esimerkiksi 
perhe. Lastenkin kannattaa olla 
mukana, mikäli he ovat sen ikäi-

Koulutusta  
seuroissa

Suomen Purjehdus ja  
Veneily
SPV:ssä on  mukana yli 330 jä-
senseuraa ja niissä yli 60 000 jäsen-
tä. SPV kouluttaa seuroissa toimivat 
veneilykouluttajat ja seurojen kat-
sastajat. Tavoitteena on, että kai-
kissa seuroissa tai seurayhteisöissä 
on mahdollista kouluttaa kaikki seu-
roihin liittyvät uudet kokemattomat 
veneilijät.

SPV:n koulutusohjelmassa on 
kaksi koulutustasoa: 1. veneilijä ja 2. 
venepäällikkö. Venepäällikkötutkin-
to täyttää Trafin vaatimukset kan-
sainvälisen huviveneen kuljettajan 
kirjan saamiseksi. Kursseissa paino-
tetaan käytännön osaamista, joten 
niihin sisältyy teorian lisäksi aina 
käytännön opetus. Tutkintosuoritus 
edellyttää käytännön taidon osoit-
tamisen.

spv.fi

Suomen Navigaatioliitto
Liiton koulutusjärjestelmään 
kuuluu käytännön veneilykursseja 
moottoriveneilijöille. Kurssilla käy-
dään läpi ja harjoitellaan veneilytur-
vallisuuteen liittyviä asioita, kuten 
suoritetaan sammutusharjoituksia, 
käydään läpi veneen teknillisiä omi-
naisuuksia, varustelua, ennakoivan 
huollon merkitystä turvallisuuteen 
ja tehdään tietysti käytännön navi-
gointiharjoituksia. 

Kurssin jälkeen voidaan halutessa 
osallistua kaksiosaiseen tutkintoon 
teoria- ja käytännön osaamisesta. 

Kursseja ovat järjestäneet ainakin 
nämä seurat: Borgå Navigations-
klubb rf, Esbo Navigatörer rf, Espoon 
Kipparit, Helsingin Navigaatioseura 
ry, Kouvolan Kipparit ry, Lahden Na-
vigaatioseura ry, Navi ga  tion s-
sällskapet i Finland rf, Porvoon Kip-
parit ry, Salon Navigaatioseura ry, 
Sibbo Navigationssällskap rf, Sulka-
van Pursiseuran navigaatiojaosto, 
Tampereen Navigaatioseura ry, Tik-
kurilan Navigaatioseura ry sekä Tu-
run Navigaatioseura-Navigations-
sällskapet i Åbo ry.

Koulutusta kannattaa kysyä pai-
kallisista seuroista, sillä veneilijät 
usein jakavat tietoja mielellään.

suomennavigaatioliitto.com



yllä vas.
Ennen lähtöä tehdään 
reittisuunnitelma 
perinteisen merikartan ja 
plotterin avulla. Kartta-
plotterin käyttöä voidaan 
halutessa harjoitella 
enemmänkin.

yllä oik.
Joni Hämäläinen (oik.) 
tekee kätevää perusharjoi-
tusta: tilavassa ja riittävän 
syvässä paikassa 
kierretään väylämerkkiä 
peruuttaen. Tuulen ja 
peruuttamisen haasteet 
tulevat tutuiksi. 
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Venekoulutus.fi / Kaari-
nan Purjehduspalvelut
Käytännön moottorivene-
kurssi  aluksen päällikkönä toi-
mimiseen sisältäen pimeäajokoulu-
tuksen. 10 tuntia koulutusta maissa, 
14 tuntia vesillä, n. 280 euroa per 
kurssilainen.

Lisäksi alkeisiin tarjolla lyhyet ve-
neen käsittelyn ja veneilyn tutustu-
miskurssit miehistönä toimimiseen.

Kurssit Turun alueella ja Buster-
kalustolla. Voi lisäksi tulla muualle-
kin kouluttamaan asiakkaan omal-
le veneelle.

venekoulutus.fi

Veneilykoulu.fi
Koulutusta asiakkaiden 
omien veneiden käyttöön. Kokeneet 
kouluttajat tulevat näyttämään 
mieluiten veneen koko miehistölle, 
miten veneen kanssa toimitaan.

Koulutusta mm. veneen peruskä-
sittelyyn, hätätilanteissa toimimi-
seen, veneen tekniikkaan ja pimeän-
ajoon. Räätälöidään aina kunkin 
asiakkaan tarpeen mukaan.

Yksityis- ja yritysasiakkaiden li-
säksi järjestävät koulutuksia myös 
venekerhoille.

veneilykoulu.fi

Buster Veneilykoulu
Veneilyn perusasioiden 
käytännön harjoittelua pienryhmis-
sä Buster-kouluveneillä. Kurssit ke-
väällä ja alkukesällä lauantaisin Hel-
singissä ja Raisiossa.

Kuuden tunnin peruskurssilla ol-
laan pääasiassa vesillä. Sopii ensi-
kosketukseen veneilyyn tai tuoreille 
ja satunnaisille veneilijöille.

veneilykoulu.buster.fi

Turvallisesti vesillä ry
Yhdistys järjestää  koulu-
tuksia muun muassa omalla 12-met-
risellä moottoriveneellään, pääasi-
assa jäsenilleen. Jäseneksi voi liittyä 
kuka vain veneilystä kiinnostunut. 
Koulutuksia myös ryhmille, kuten 
seuroille tai kalastusporukoille.

Järjestää myös Yamarin-veneily-
koulun, jota tarjotaan nyt uusien 
Yamarin-veneiden ostajille. 

turvallisestivesilla.fi

Esimerkkejä  
veneily- 
koulutuksesta

siä, että he voisivat itsekin tehdä 
veneellä jotain.

Oman veneen koulutuksessakin 
lähdetään usein laituritilanteista. 
Silloin opitaan myös oman laiturin 
erityismetkut.

Matti Pouhakan kanssa opetel-
lut espoolainen Allan Klimschin 
on tästä hyvä esimerkki.

”Etsin netistä veneilyopetusta 
ja sopivasti sain sovittua uuden 
veneen vesillaskun jälkeen heti 
opetuksen”, hän kertoo. 

”Sain varmuutta laituriin ajoon, 
johon sitä kaipasinkin.”

Sea-Ray Sundancerillaan hän 
liikkuu usein yksin. Ahtaassa sa-
tamassa aisapaikka on varsin ly-
hyt, ja Sundancerin keulakansi on 
korkea. Rantautuminen tapah-
tuu peruuttaen, mikä ei ole tässä 
paikassa helpoin temppu, mutta 
koulutus auttoi.

”Katsoivat myös vaimon kanssa 
perusjuttuja, että perushallinta-
laitteet ovat tuttuja ja pystyy ve-
nettä ajamaan.”

Tämä onkin tärkeää, että kaikki 
veneen miehistössä osaavat vä-
hintäänkin jotain veneen ajami-
sesta. Myös uusille matkustajille 
pitäisi antaa edes lyhyt turvalli-
suusbriiffi, mitä tehdä jos tapah-
tuu jotain.

”Välillä meripelastuksessa tulee 
tilanteita, joissa vene ajaa liu’ussa 
ja kuski nyykähtää”, kouluttami-
sen lisäksi meripelastusta harjoit-
tava Pouhakka kertoo. 

”Tulee hätäpuhelu, että tää vene 

˝usein eniten 
puutteita 
on navigoin-
nissa . ˝

menee tässä lujaa, miten tää py-
sähtyy...”

Tärkeä turvallisuusjuttu, mikä 
yleensä omilla venemiehistöillä 
koulutetetaan, on ”mies yli lai-
dan” -tilanne. Siinä kaikki pää-
sevät ja joutuvat harjoittelemaan 
veneen käsittelyä.

Tarkkuutta vaativa vauhti
Hätä-, rantautumis- ja kiinnit-
täytymistilanteiden lisäksi no-
peilla veneillä koulutetaan usein 
hieman myös vauhdikasta ajoa. 
Trimmin optimaalista käyttöä pi-
tää joidenkin kanssa harjoitella, 
mutta usein eniten puutteita on 
navigoinnissa. Karttaplottereis-
sa on paljon ominaisuuksia, joi-
ta harva osaa käyttää. Lisää vai- 
keusastetta tuo kova vauhti. 

Palataankin jutun alussa ollee-
seen tilanteeseen. Nyt olemme 
paluumatkalla ja Joni Hämäläi-
nen ratin takana saa pistää ha-
naa. Perässä 225-heppaisen är-
jyntä kasvaa.

Punainen lateraaliviitta lähes-
tyy kovaa vauhtia. Kummalta 
puolelta se pitääkään kiertää?

”Ööh... Eikö se näy kartasta?”
No, nyt ei oikein näy. Merikart-

ta ei ole aivan kuskin käsillä. Plot-
teri taas on zoomattu liian ulos. Ja 
vauhtia on 40 solmua. Kevyissä 
aalloissa vene pomppii hieman. 
Katse ja käsi harhailevat plotte-
rissa. Tuostako sitä piti painaa..?

Vauhti pois, niin ehditään kat-
soa. Eiköhän se jo opittu. •
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Ongelle voi lähteä kuka vain ilman erillisiä lupia. Muilla 
tavoilla kalastaessa tulee 18–64-vuotiaiden maksaa 
kalastonhoitomaksu. Hoida lupa kuntoon ajoissa ja 
kalasta koko kesä huoletta!

Kalastonhoitomaksun voi maksaa
• Eräluvat.fi-verkkokaupassa 
• palvelunumerossa 020 69 2424
• R-kioskeilla
• Metsähallituksen luontokeskuksissa.

Ota rennosti
 luvan kanssa

39€
Kalaston-

hoitomaksu

vuosi

12€ /viikko  5€ /vrk


