EMK KOULUTUS
Fennoscandia Round 2016
Tiistaina 17.1.2017
klo 19:00
Haukilahden lukion auditorio,
Koulutanhua 3, 02710 Espoo Haukilahti
Suomi on saari, jonka ympäri ensimmäinen täysin suomalainen eskaaderi
purjehti viime kesänä.
Yli 4000 Nm mielenkiintoisesta matkasta kertoo eskaaderin vetäjä, sy Melinan
kippari Ilkka Liukkonen.
Esitys kestää reilun tunnin.
Ilmoittaudu: toimisto@emk.fi
ESPOON MERIKOULU

Kurssiohjelma:

www.espoonpursiseura.fi/merikoulu

VENEILIJÄKURSSI
Maanantai – Torstai 18., 19., 20. ja 21.1.2016 kello 18.21.00
Soukanlahdentie 15, Klobben / Soukan venekerho
Veneilijäkurssi on tarkoitettu vähän kokemusta omaaville veneilijöille ja sopiva
myös ”kakkoskippareille” veneilyturvallisuuden lisäämiseksi
Veneilijäkurssin tarkoituksena on antaa sellainen teoreettinen perustietous
kurssiin kuuluvan käytännön harjoittelun täydentämänä, joka luo valmiuden
toimia veneen kuljettajana tai miehistön jäsenenä. Kurssin aikana korostetaan
oikeiden asenteiden merkitystä ratkaisevan tärkeänä turvallisuustekijänä
vapaa-aikaan liittyvässä veneilyssä.
Kurssi on samalla ensimmäinen porras Suomen Purjehdus ja Veneilyliiton
kautta hankittavaan kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirjaan.
Kurssi järjestetään neljänä peräkkäisenä arki-iltana ja kevään aikana on
kahtena eri iltana mahdollisuus suorittaa teoriatutkinnon koe.
Kurssiin sisältyvässä käytännön opetuksessa harjoitellaan keskeisiä veneen
käsittelyyn liittyviä taitoja. Käytännön osion aikataulusta sovitaan
koulutettavan ryhmän kanssa kurssin aikana.
Tässä osiossa toimii kouluttajan oman kerhon veneilykouluttaja.
Kurssin hinta on 50 euroa, johon sisältyy kahvitarjoilut kurssi-iltoina.
Käytännön harjoituksen hinta on 30 euroa ja sen maksamiseen annetaan
ohjeet ennen harjoitusta.
Veneilijä oppikirjan hinta on 25 euroa ja sen voi ostaa kurssipaikalta tai
Soukan venekerhon toimistolta sen aukioloaikoina tai SPV:n toimistolta.
Kurssi järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15.
Kurssimaksut tulee suorittaa Soukan venekerhon tilille FI58 1411 3000 0505
88 viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutusmaksu on 10 euroa
maksetusta kurssimaksusta. Kirjaa viestikenttään kurssin nimen lisäksi
maksusi eriteltynä teoria/käytäntö/kirja
Ilmoittautumiset 8.1. mennessä ja lisätiedot ari.aronniemi@kolumbus.fi

VENEILYKURSSIN SISÄLTÖ
· Meriteiden säännöt, lait ja asetukset
· Maisemanavigointi
· Paikanmääritys merellä
· Reittisuunnittelu ja merkinnänpito
· Virta, sorto ja rajoitettunäkyvyys
· Hyvät veneilytavat ja asenteet
· Vene ja sen turvallisuusjärjestelmät
· Veneen- kiinnitysvälineet ja järjestelmät
· Veneen käsittely moottoria käyttäen
· Toiminta hankalissa ja vaarallisissa tilanteissa (MOB)
· Ankkurointi
· Säätietoutta
· Veneen voimalaitteet

VENEPÄÄLLIKKÖKURSSI (kansainvälisen huviveneenkuljettajan kirja)
Maanantai > Keskiviikko 1., 2. ja 3.2.2016 kello 18.00 – 21.00
Soukanlahdentie 15, Klobben / Soukan venekerho
Kurssi on tarkoitettu jo enemmän veneilykokemusta omaavalle ja keskittyy
venepäällikkyyden edellyttämiin tietoihin ja taitoihin.
Kurssin hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus kurssin järjestäjän anomana
saada kansainvälisen huviveneen kuljettajakirja.
Kurssi järjestetään kolmena peräkkäisenä arki-iltana. Kevään aikana on kahtena
eri iltana mahdollisuus suorittaa teoriatutkinnon koe. Katso päivät toisaalta tässä
kalenterissa
Kurssiin sisältyvässä käytännön opetuksessa harjoitellaan keskeisiä
venepäällikkyyteen liittyviä asioita veneen käsittelytaitojen lisäksi. Käytännön
osion aikataulusta sovitaan koulutettavan ryhmän kanssa kurssin aikana.
Tässä osiossa toimii kouluttajana oman kerhon kouluttaja.
Kurssin hinta on 40 euroa, johon sisältyy kahvitarjoilut kurssi-iltoina. Käytännön
harjoituksen hinta on 30 euroa ja sen maksamiseen annetaan ohjeet ennen
harjoitusta.
Venepäällikkö oppikirjan hinta on 23 euroa ja sen voi ostaa kurssipaikalta tai
Soukan venekerhon toimistolta sen aukioloaikoina tai SPV:n toimistolta.
Kurssi järjestetään mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15.
Kurssimaksut tulee suorittaa Soukan venekerhon tilille FI58 1411 3000 0505 88
viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Peruutusmaksu on 10 euroa
maksetusta kurssimaksusta. Kirjaa viestikenttään kurssin nimen lisäksi maksusi
eriteltynä teoria/käytäntö/kirja
Ilmoittautumiset 22.1. mennessä ja lisätiedot ari.aronniemi@kolumbus.fi

VENEPÄÄLLIKKÖKURSSIN SISÄLTÖ
·
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Päällikön vastuu
Meripelastus
Suoja-alueet
Veneen rekisteröinti
Paikan määritys
Matkasuunnittelu
Rajoitettunäkyvyys ja yöpurjehdus
Virta ja sorto
Vuorovesi
Veneeb huolto ja kunnossapito
Kansainvälinen veneily
Veneily ympäristö
Venetodistksia
Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja

TUTKINTOPÄIVÄ: VENEILIJÄ-, VENEPÄÄLLIKKÖ ja CEVNI
Maanantaina 15.2. 2016 klo 18.00 -21.00
Paikka: Soukan venekerho, Soukanlahdentie 15
Yhteinen tutkintopäivä kaikkien kolmen kurssin teoriaosuudelle..
Veneilijä ja venepäällikkö tutkintojen aika on kolme tuntia ja kurssin oppikirja saa
olla mukana.
Mukana tulee olla myös omat karttanavigoinnin välineet (harppi, astelevy,
viivain, lyijykynä ja kumi)
Cevni -tutkinnon aika on 45 minuuttia ja oppikirja saa olla mukana.
Tutkintojen hinnat sisältyvät kurssimaksuun.
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä ja lisätiedot ari.aronniemi@kolumbus.fi

Espoon Merikouluun kuuluvat seuraavat seurat:
EMK Espoon Merenkävijät
EPS Espoon Pursiseura
KLV Kivenlahden Venekerho
LVK Laurilahden Venekerho
SVK Soukan Venekerho

www.emk.fi
www.espoonpursiseura.fi
www.kivenlahdenvenekerho.fi
www.laurinlahdenvenekerho.fi
www.soukanvenekerho.fi

Espoon Merikoulun tavoitteena on järjestää siihen kuuluvien seurojen jäsenille
tasokasta veneilyn perus- ja jatkokoulutusta
EMK on osa Espoon Merikoulua, joten kaikkien merikoulun jäsenseurojen
koulutukset ovat myös EMK:n jäsenten käytettävissä ja vastaavasti koulutustilaisuuksissamme tapaamme muiden seurojen jäseniä.
Jotkut kursseista voivat olla maksullisia.
Tarkista, pitääkö koulutustapahtumaan ennakkoilmoittautua.

Näistä koulutustapahtumista saat tietoa Espoon Merikoulun
tapahtumakalenterista klikkaamalla www.espoonpursiseura.fi/merikoulu
Huomioi myös, että koulutusohjelmiin voi tulla muutoksia.

