
Koulutustyöryhmän yhteenveto 28.10.2016 

 Koulutustyöryhmän jäsenet 

1. Reija Kaira, Turku, SPV auktorisoitu kouluttaja 
2. Johanna Kölli, Lahti-Helsinki, SPV auktorisoitu kouluttaja  
3. Paula Rissanen, Hki – Espoo, SPV auktorisoitu kouluttaja 
4. Susanna Viljanen, Hki – Espoo, SPV auktorisoitu kouluttaja  
5. Tarja Tervo, Hki, SPV auktorisoitu kouluttaja  
6. Arja Manelius, Hki-Turku, SPV auktorisoitu kouluttaja  
7. Hanna Kutschke, Tampere, SPV auktorisoitu kouluttaja 
8. Heidi Heino, Tampere, SPV auktorisoitu kouluttaja 
9. Maarit Suomi, Turku, SPV auktorisoitu kouluttaja 
10. Anne Kolehmainen, Kuopio, SPV auktorisoitu kouluttaja  

• Sara Rosenstedt, hallituksen edustaja, jäsen 
• Pia Siukosaari, jäsen, kilpailutyöryhmän jäsen 
• Raija Alapeteri, Turku – Espoo - Hki, koulutuspäällikkö ja SPV auktorisoitu kouluttaja 

 SPV:n mallin mukaiset kurssit  

• Veneilijä-kurssi 

 Aloittelijoille ja kertauksena kokeneemmille. Sopii myös paljon purjehtineille, jos mitään 
sertifikaatteja ei ole tullut hankittua ja niille olisi nyt käyttöä, tästä on hyvä aloittaa 

 Antaa valmiudet hyvään ja turvalliseen veneilytaitoon lähivesillä 

 Iltakurssina tai viikonloppukurssina, tentti teoriakurssin lopuksi 

 Käytännön taitojen todentaminen käytännössä, tarvittaessa harjoitukset 

 SEURAAVA KURSSI 14-17.11.2016 ILTAKURSSINA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

 kouluttajina Susanna Viljanen ja Tarja Tervo 

 Keväällä tarvittaessa toinen kurssi sekä Turussa että pääkaupunkiseudulla  

 

Venepäällikkökurssi 

 Kurssi täyttää Trafin auditoiman Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n laatujärjestelmän vaatimukset 
kansainvälisen huviveneen kuljettajankirjan tutkintoon. 

 Kurssi on jatkoa veneilijäkurssille tai muutoin hankituille vastaaville tiedoille ja taidoille 

 Kurssin tarkoituksena on valmentaa veneen päällikkö sellaisiin merenkulkuvalmiuksiin, joiden avulla 
hän kykenee toimimaan huviveneen päällikkönä myös avomeriolosuhteissa. 

 Venepäällikkötutkinto on kaksiosainen, jossa käytännön osaaminen on yhtä tärkeässä osassa kuin 
teoria.  

 Toteutetaan ilta- tai viikonloppukurssina, jonka yhteydessä on myös tentti 

 Käytännön osuus suoritetaan erikseen sovitusti 

 SEURAAVA  VENEPÄÄLLIKKÖKURSSI 30.1 -2.2.2017 ILTAKURSSINA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA , 
kouluttajina Paula Rissanen ja Raija Alapeteri  

 Keväällä tarvittaessa päällikkökurssi myös Turussa 



 

Päällikkö- ja veneilijäkurssin todistukset seminaarissa olleille koko kurssin suorittaneille. 

1. päällikkökurssin suorittaneet (saivat myös viirin Napsilta) 
Merita Petäjä (sai postissa) 
Hanna-Mari Malmberg (sai postissa) 
Hanna Szanti (sai postissa) 
Sari Laukkanen, sai todistuksen ja viirin taputusten säestämänä (yllättynyt) 
 

2. Vuonna 2016 veneilijäkurssin suorittaneet 
Minna Leino (sai postissa) 
Minna Kontio (sai postissa) 
Kirsi Toivonen, sai todistuksen 
Hillevi Laitio, sai todistuksen 
Tiina Tuohi, sai todistuksen 
Tiina Lehtinen, sai todistuksen 
Tuija Tikkanen, sai todistuksen 
 
ABLODIT ja iloista puheen sorinaa 
 

              Muut SPV:n mallin mukaiset kurssit 

Tulossa kevään aikana: 

• Purjehtijakurssi, käytäntö ja teoria, Maarit Suomi ja Arja Manelius ovat luvanneet pitää Turun 

alueella  

• Sääkurssi, päivä tai iltakurssina, kouluttaja vielä avoin, perustuu Ilmatieteenlaitoksen julkaisemaan 

ja Sari Hartosen toimittamaan ”Vesilläliikkujan sääopas” kirjaan. Pidetään Turussa ja Hgissä. 

 

PowerPoint esityksen avulla käytiin läpi myös muita kursseja  
 

Muut veneily- ja purjehdustaitoja tukevat koulutukset Napsin tai jonkun muun toimijan 

järjestämänä 

• Dieselmoottorin huolto, Turussa päiväkurssina tammikuussa, Hgissä iltakurssi 9.10 ja toinen 

tammikuussa 

• Veneilijän pelastautumiskurssi, Meriturva, kaksi kurssia tammikuussa, ilmoittautuminen alk. 

• Ensiapukoulutukset, viikonloppukurssi tammikuussa Hangossa, ilmoittautuminen alkanut  

• Sähkökoulutukset, Turussa päiväkurssi tammikuussa, ilmoittautuminen alk., Hgissä tulossa   

• Köysien käsittely, pleissaus - ja solmukurssit, pleissaus Turussa marraskuussa 

• VHF-kurssit , tulossa, Johanna koordinoi pääkaupunkiseudulla 

• Purjeiden trimmauskurssit, Arja Manelius 

• Tutkakurssit, Åboe Maren järjestämät 

• Cevnikurssit  

• Navigaatioliiton kurssit, saaristo  ja rannikko 

• Poryn purjehtija- ja päällikkökurssit 

• Kilpailuihin liittyvät koulutukset, joita kilpailutyöryhmä koordinoi 

 



Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
• HSS : 606 ja muut kevytvenekurssit aloittelijoille ja kokeneille 

Sara kertoi näistä lisää, nämä liittyvät osittain myös kilpailutyöryhmän alueeseen 

• Muiden pursiseurojen kurssit, esim TPS 

• Pajalahden Veneilykoulun kurssit, jos näillä jää tilaa, niin ehkä voidaan päästä mukaan, Johanna 

tietää näistä enemmän 

• Purjehduksen opettajat ry (Pory) purjehduskurssit ja erilaiset manööverikurssit 

• esimerkkinä Baltic Cruisingin rantautumis –kurssit 

• Kansalaisopistot ja työväenopistot järjestävät myös veneilyyn liittyviä kursseja  

 

Kannustettiin aktiivisuuteen, itse voi myös etsiä kursseja 

 

 Kerrottiin, että Napsin www sivuille jäsenosioon on tulossa koulutuksista oma 

info-sivu, josta löytyy koulutuspolkuja ja muita vinkkejä ja linkkejä liittyen 

taitojen kehittämiseen. Hanna Kutschke työstää sivuja 

 Muistutettiin, miten sivuille pääsee 

 

30 minuuttia tuntui menevän hurauksessa, olisi ollut mukava vielä jutella ja 

vastata kysymyksiin 

 

Kirjattu 31.10.2016 RA 
 

 

 

 
 

 


