
 

 

Hyppää mukaan! 

Gastista hyvän sään kippariksi  
HSK veneilijän peruskurssi, kevät 2023 

 

1 Tavoite   
Kurssi on tarkoitettu veneilyharrastusta aloittavalle tai kokemusta jo hankkineelle HSK:n jäsenelle, 

jolla on vene käytettävissä. Kurssilla kartutetaan veneilyn perustaitoja ja -tietoja. Tämä Suomen 

Purjehdus- ja Veneily-liiton (SPV) Veneilijäkurssia vastaava oppimiskokonaisuus antaa valmiudet 

turvalliseen itsenäiseen harjoitteluun suojaisilla vesialueilla hyvissä olosuhteissa. Kurssi vahvistaa 

hallinnan tunnetta veneillessä. 

 

Perehdymme navigointiin, veneen turvallisuuteen, säähän ja meriteiden sääntöihin. Lähestymme 

aihetta mukavan harraustuken, käytännön tekemisen ja turvallisuuden näkökulmista. Kurssilla 

opitaan veneen käsittelyä niin laitureissa kuin väylilläkin. Lisäksi kurssi sisältää perusteet veneen 

järjestelmistä. Veneilijäkurssi sopii erinomaisesti aloittaville tai jo hieman kokemusta keränneille 

moottori- tai purjeveneilijöille. Teoriaosuus on käytännönläheinen. Vesillä harjoittelussa korostuu 

maiseman ja kartan yhteensovittamisen paikan määrityksessä.  

 

Veneilijäkurssi ei sisällä purjehdusopetusta. Jos tavoitteesi on Kansainvälinen huviveneilijän 

lupakirja, tarvitset Veneilijäkurssin lisäksi SPV:n Venepäällikkökurssin suorituksen ja ajokortin.  

https://spv.fi/matkaveneily/koulutus/
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kansainvalista-huviveneen-kuljettajan-patevyyskirjaa
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kansainvalista-huviveneen-kuljettajan-patevyyskirjaa


 

 

2 Sisältö 

Kurssi koostuu teoriaosuudesta (5 lähiopetuskertaa à 2 tuntia  + tentti), käytännön harjoituksista 

(2x3t) sekä näyttökokeesta (3t). Käytännön harjoittelu ja näytöt tehdään kurssilaisen omalla 

veneellä. Kurssiohjelma on alla liitteenä. Sää voi aiheuttaa muutoksia käytännön harjoitusten ja 

näytön ajankohtiin. 

Menestyt kurssilla osallistumalla aktiivisesti lähiopetukseen, tutustumalla kurssimateriaaliin ja 

omatoimisilla harjoituksilla. Jos veneily ja navigointi ovat sinulle aivan uuttaa, kurssille on hyvä 

varata 4t/viikko noin 10 viikon ajalle maalis- huhti- ja toukokuussa. Kurssin hyväksytty suoritus 

edellyttää 

- osallistuminen ensimmäiseen lähiopetuskertaan 

- teoriakokeen hyväksytty suoritus 

- ohjeen mukaisen reittisuunnitelman laatimisen  

- näyttökokeen hyväksytty suoritus (kokonaisuutena arvioituna toimii turvallisesti vesillä)  

3 Kouluttajat 
Vastuullisena kouluttajana toimii Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) auktorisoima kouluttaja Ville 

Syrjänen. Ville on HSK:n pitkäaikainen jäsen, koulutustoimikunnan aktiivi ja kokenut 

avomeripurjehtija. Eräitä koulutustilanteita avustavat Jesse Pellikka ja Luisa Laine, jotka ovat 

kokeneita matkapurjehtijoita. 

   
          Ville   Jesse  Luisa 

4 Materiaali 
Kurssilaiset hankkivat itse esimerkiksi SPV:n sähköisestä kaupasta kurssimateriaalit ennen 

ensimmäistä lähiopetuskertaa. Huomaa, että toimitusaika postitse on noin 5 arkipäivää.  

1. Vene, jolla on voimassa oleva venevakuutus ja johon sinulla on käyttöoikeus. Käytännön 

harjoitukset tehdään kurssilaisen veneellä.  Käytännön harjoituksissa veneen käyttöoikeuden 

omaava kurssilainen tai paikalla oleva veneen omistaja on vastuussa oleva veneen kapteeni.  

2. Tietokone ja verkkoyhteys.  On-line kurssimateriaalia ja teoriatenttiä varten tarvitset 

tietokoneen ja verkkoyhteyden, joilla päästään käyttämään SPV Campusta. SPV Campus 

edellyttää rekisteröitymistä osoitteessa www.suomisport.Fi 

3. On-line materiaali SPV:n Campuksessa.  Ilmoittautuneelle kurssimaksunsa suorittaneelle 

tulee sähköpostissa tunnusavain Campukseen sisään pääsemiseksi. 

4. Taitava venepäällikkö.  Suomen Purjehdus ja Veneily ISBN 978-952-69614-0-8 

https://campus.spv.fi/


 

 

5. Veneilijäkurssin oppimispaketti sisältäen: Navigointi 1 Itämeri ja järvet. Suomen 

navigoinninopettajat ry ISBN 978-952-69008-1-0, harjoituskartat veneilijäkurssille (Navigointi 

1), astelevy, yhdenkäden harppi  

6. Sähkö ja vene. Sähköturvallisuuskeskuksen julkaisu 

5 Paikka 
Lähiopetukset ovat HSK:n tiloissa, Vattuniemen puistotie 1, 00200 Helsinki.  

Osa teoriapuolen lähiopetuksesta voidaan toteuttaa hybridimallilla, jolloin voit osallistua etänä.  

Käytännön harjoittelua varten kokoonnumme HSK toimiston ulkopuolelle ja harjoittelemme 

kurssilaisen omalla veneellä lähivesillä.  

6 Ilmoittautuminen ja Osallistumismaksu  
Ilmoittautuminen sähköpostitse toimisto@hoski.fi  28.2.2023 mennessä.  

Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot: Veneilijäkurssi HSK-2023, nimesi, puhelin nro, harjoituksissa 

käytettävän veneen nimi ja tyyppi sekä venevakuutuksen numero. 

 

Osallistumismaksu 50€, HSK toimisto lähettää laskun. Ilmoittautuneelle kurssimaksun suorittaneelle 

toimitetaan sähköpostissa tunnusavain SPV Campukseen pääsemiseksi. 

Kurssille mahtuu korkeintaan 9 henkilöä.  

6 Kysyttävää? Ota yhteyttä   
Ville Syrjänen  040 8073904 (iltaisin klo 17-20)  ville.w.syrjanen@gmail.com 

Luisa Laine  040 752 5953 (iltaisin klo 17-20) 

 

 

https://spv.fi/tuote/veneilijakurssin-oppimispaketti/
https://stek.fi/stek-info/tilaa-julkaisuja/
mailto:toimisto@hoski.fi
mailto:ville.w.syrjanen@gmail.com


 

 

 

Harmaalla merkityt ovat valinnaisia, Veneilijäkurssia täydentäviä koulutuksia, jotka järjestää HSK:n koulutustoimikunta. 


