Hei kaikille PLVK:n jäsenille!
Uusi avovesikausi on kohta ovella…
Haluaisin tietää, olisiko jäsenistössä halukkuutta kurssittaa itseänsä veneen käsittelytaidoissa. Monella
saattaa olla jo vanhastaan suoritettuna saaristo- ja rannikkolaivurikursseja. Nyt olisi kuitenkin kyse liiton
laatimasta koulutusmateriaalista, joka sisältää sekä teoriakoulutusta että käytännön ajosuorituksia. Jos joku
on hakemassa ulkomailla veneen vuokraukseen käyviä papereita (kv huviveneenkuljettajankirja, ICC), olisi
tämä kurssi suora reitti sellaisen hankkimiseen. Tutkintovaatimukset nimittäin täyttyvät näillä kursseilla.

Yhdistyksellä on liiton kouluttama henkilö, jolla on oikeus ottaa vastaan veneilijän ja venepäällikön
tutkintoja. Koulutus jakautuu aluksi kahteen osaan, navigoinnin teoriaan ja veneiden tekniikkaan teoriassa.
Näistä suoritetaan kirjallinen tutkinto, minkä jälkeen voi osallistua käytännön veneilytaitokurssille ja
koneajotutkintoon. Alla on lyhyt kuvaus kurssien etenemisestä ja sisällöstä.

Veneilijäkurssi kattaa laajasti sekä moottori- ja purjeveneilijän tiedot ja käytännön taidot. Kurssiin kuuluu
A. Navigointikurssi I (Itämeri ja järvet, Navigointi 1 kirja 34 €, VHF-kirja 20 €)
B. Venetekniikka ja päällikön vastuu (Venepäällikkö kirja 40 €) sekä
C. Käytännön veneilytaitokurssi
c1. Koneajo-osuus moottori- ja purjeveneilijöille
c2. Purjehdus osuus purjeveneilijöille (Purjehdustaidot kirja 30€) .

Tutkinnon suorittaneella on riittävä kyky ja taito sekä oikea asenne:
· toimia oman moottori- ja/tai purjeveneen päällikkönä ja
· käyttää merikarttaa ja elektronisia navigointilaitteita maisemanavigoinnissa ja
· veneillä turvallisesti Suomen sisä- ja rannikkovesillä suotuisissa olosuhteissa sekä
· huoltaa ja ylläpitää veneen merikelpoisuutta vesiliikennelain edellyttämässä kunnossa

Aluksi suoritetaan siis veneilijäkurssi ja sen jälkeen on mahdollisuus jatkaa venepäällikkökurssille, jossa on
sekä teoriakoulutusta että käytännön koulutusta. Kurssi täyttää Trafin auditoiman Suomen Purjehdus- ja
Veneilyn laatujärjestelmän vaatimukset kansainvälisen huviveneen kuljettajankirjan tutkintoon.

Kurssit toteutetaan osin lähiopetuksena, mutta koronasta johtuen teoriaosuudet pääosin
verkkokoulutuksena (Microsoft Teams).
Teoriakurssin voi kuitata navigointi A-kurssin osalta myös aiemmin suoritetulla navigointiliiton kursseilla
(saaristolaivuri- ja rannikkolaivurikurssit).
On myös mahdollista opiskella omin päin ja suorittaa vain tutkinnot tai opiskella tuetusti niin, että
oppilaalla on mahdollisuus kommunikoida kouluttajan kanssa eri tavoin.
Koulutus voitaisiin aloittaa vielä tämän kevään aikana ja täydentää syksyllä ja ensi talvena.
Koska kurssiin sisältyy myös käytännön ajoharjoituksia ja kurssi jakautuu monelle kevään illalle, aiheutuu
kouluttajille jonkin verran kuluja. Kulut pitäisi saada katettua kurssimaksuin, joka riippuu lopulta
osallistujien lukumäärästä. Arviolta kurssin hinta voisi olla 100-150 € osallistujaa kohden.
Voimme järjestää myös VHF -kurssin ja ensiapukurssin, jos sellaisille löytyy riittävästi kysyntää. Jos näille
kursseille tulee ulkopuolisia kouluttajia (ea-kurssilla varmasti!), joudutaan osallistujilta perimään
jonkinlainen osallistumismaksu.
Toivoisin tähän viestiin vastauksia halukkuudesta osallistua erilaisille kursseille viimeistään 31.3.2021. Kyse
ei ole ilmoittautumisesta, vaan alustavan halukkuuden ilmoittamisesta. Jos halukkaita ilmaantuu riittävästi,
viedään asiaa eteenpäin ja selvitetään tarkemmin myös kustannukset. Sen jälkeen suunnitellaan tarkempi
aikataulu ja aletaan ottaa vastaan sitovia ilmoittautumisia.

Terveisin,

Reijo Lintula

