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Juniorille
Purjehdus ja veneily ovat hienoja lajeja harrastaa. Kivaa, että olet lähtenyt mukaan!
Tämä on sinun harjoituskirjasi, johon voit kerätä tietoa harrastuksesi edetessä. Harjoituskirjasta löytyy
oma kirjaamiskohta pelisäännöille, joita voitte pohtia yhdessä harjoitusryhmäsi kanssa. Voit myös
seurata omaa harjoitteluasi ja oppimistasi taitomerkkien avulla. Lisää tietoa taitomerkkien
suorittamisesta löydät harjoituskirjasta ”taitomerkit” -kohdasta.

Tsemppiä harjoitteluun!
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Turvallisuus
Veneily on vesiliikuntalaji. Vesillä liikuttaessa on aina mahdollista joutua veden varaan. Uimataito ja
veneilyliivit pitävät veneilijän pinnalla. Molemmat ovat ehdottoman tärkeitä vesillä liikuttaessa.

Uimataito

Uimataito on yksi veneilijän perustaidoista. Kun osaat seuraavat asiat, voit aloittaa veneilytaitojen
harjoittelun.
Osaan ja jaksan uida vähintään 50m.
Uskallan kastaa pääni veden alla.

Veneilyliivit

Veneilijä tarvitsee veneilyyn sopivat aina vesillä oltaessa.
Varmistathan ohjaajaltasi, että liivisi ovat turvalliset ja sopivat juuri sinulle. Liiveissä ei saisi olla kaulusta,
niiden tulee olla sopivan kokoiset ja niiden kanssa tulee pystyä liikkumaan.
Liivit on hyvä kokeilla ennen käyttöönottoa uimalla liivit päällä.
Tiedän millaiset ovat turvalliset veneilyliivit.
Tiedän, miten veneilyliivit puetaan päälle oikein.
Osaan uida veneilyliivitliivit päällä.
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Pelisäännöt
Harjoituskauden alkaessa on hyvä laatia harjoitusryhmällenne yhteiset pelisäännöt. Pelisäännöt tulee tehdä
yhdessä koko harjoitusryhmän kanssa, jolloin kaikki pääsevät vaikuttamaan tehtyihin sääntöihin.
Miettikää yhdessä, miksi pelisääntöjä on hyvä kirjata ylös ja mitkä pelisäännöt ovat hyviä juuri teidän
harjoitusryhmälle. Pohtikaa myös, miten toimitaan, jos pelisääntöjä ei noudateta.
Kirjoita sovitut pelisäännöt harjoituskirjaasi ja sitoudu noudattamaan niitä. Näytä sovitut pelisäännöt myös
vanhemmillesi, jotta hekin tietävät mitä sääntöjä harjoitusryhmäsi on sitoutunut noudattamaan.
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PELISÄÄNNÖT
OLEMME YHDESSÄ SOPINEET, ETTÄ NOUDATAMME SEURAAVIA
PELISÄÄNTÖJÄ HARJOITUSRYHMÄMME TOIMINNASSA:

_____________________________________________________
harjoitusryhmä ja seura

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Haluan noudattaa harjoitusryhmämme yhteisiä pelisääntöjä.

________________________
allekirjoitus
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Taitomerkit

Vihreä merkki
STARTTI
Vihreän tason veneilijä tarvitsee vielä paljon ohjaajan avustusta kaikissa harjoituksissa.
Starttiveneilijä tarvitsee aina suunnan, jota kohti mennään, eikä häntä voi jättää yksin vesille
ilman tehtävää tai rataa. Harjoituksia tehdään ainoastaan kevyessä (1-5m/s) tuulessa.
Starttitasolla taidot opetetaan siinä järjestyksessä, missä ne ovat harjoituskirjaan merkitty,
edeten helposta vaikeampaan. Kuivaharjoittelulla on tärkeä merkitys starttitasolla.
TSEMPPI
Vihreän tsemppitason veneilijä osaa käsitellä tuttua venettä itse, ilman ohjaajan jatkuvia
neuvoja. Ohjaajan läsnäolo on koko ajan kuitenkin välttämätöntä. Tsemppiveneilijä osaan
huomioida muita vesillä liikkujia

Sininen merkki
SPURTTI
Sinisellä tasolla veneilijä pärjää jo osan ajasta itsenäisesti, ilman ohjaajan jatkuvaa valvontaa.
Spurttiveneilijällä on kuitenkin vielä paljon uusia taitoja opittavana, joita hänen tulee opetella
ohjaajan valvonnassa. Veneilyharjoituksia tehdään myös keskituulessa (6-8m/s), tällöin veneilijä
tarvitsevat enemmän neuvoa ja valvontaa.
SPORTTI
Sporttitason veneilijä osaa käsitellä venettä jo melko taitavasti ja itsenäisesti kevyessä ja
keskituulessa. Hän osaa ohjata venettä ja tiedät miten vene reagoi erilaisiin olosuhteisiin.
Sporttitason veneilijä osaa arvioida omia taitojaan, kuten missä olosuhteissa hän pystyy
hallitsemaan venettä sekä osaa reagoida yllättäviin tilanteisiin. Sporttitason veneilijä osaa ajaa
venettä väylällä merimerkkien mukaan.

Punainen merkki
TAITURI
Punaisen tason taituri on jo taitava veneen käsittelijä ja hallitset veneen kevyestä keskituuleen.
Taituritason veneilijä harjoittelee myös kovalla (yli 8 m/s) tuulella, mutta kovassa tuulessa taituri
tarvitsee ohjaajan läsnäoloa. Punaisen tason veneilijä on teknisesti taitava, mutta taidot
tarvitsevat hienosäätöä ja paljon toistoja. Teknisten taitojen lisäksi taituriveneilijä osaa myös
viestiä vesillä sekä toimia mies yli laidan -tilanteessa.
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Taitomerkkien suoritus
Voit merkitä vihkoosi taidon kohdalle päivämäärän tai rastin aina silloin, kun olet harjoitellut taitoa. Muista,
että taitojen oppiminen vaatii usean harjoituskerran. Taitomerkkejä suorittaessa onkin hyvä muistaa
kerrata myös jo harjoiteltuja taitoja. Kun olet harjoitellut riittävästi ja koet osaavasi taidon, voit merkitä
rastin myös ympyrään.
Taitomerkkien avulla voit seurata omaa harjoitteluasi ja oppimistasi. Tämän harjoituskirjan avulla voit
suorittaa kolme taitomerkkiä, ensin vihreän, sitten sinisen ja viimeisenä punaisen. Alkuun harjoiteltavia
taitoja on paljon, joten vihreä ja sininen merkki on jaettu kahteen osaan. Taitomerkin suorittamiseen
vaaditaan molempien osioiden hallinta. Jokaisen taitomerkin suorittamiseen valmistaudutaan
harjoittelemalla merkin taitoja harjoituksissa.

Kun kunkin tason taidot osataan riittävän hyvin, valmentajasi antaa sinulle luvan suorittaa
taitomerkkikokeen. Valmentaja merkitsee harjoituskirjaasi taitomerkkikokeeseen osaamasi taidot ja, kun
hallitset kaikki suoritettavan taitomerkin taidot, saat itsellesi taitomerkin. Taitomerkin suoritettua siirrytään
harjoittelussa seuraavan taitotason harjoitteisiin. Muistathan kuitenkin välissä palata harjoittelemaan myös
suorittamasi taitoja.
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VIHREÄ MERKKI – STARTTI

RANNASSA

OLEN HARJOITELLUT

OSAAN

Oikeiden varusteiden valinta
Tuulensuunnan katsominen linta
Tuulen voimakkuuden havainnointi
Tärkeimmän veneen osat
Varusteiden käsittely
8- ja merimiessolmu

VENEESSÄ LAITURILLA
Veneessä tasapainoilu
Veneessä liikkuminen
Veneen tyhjentäminen äyskärillä
Hinausköyden kiinnittäminen
Moottorin hätäkatkaisin
Polttoaineen määrän tarkistaminen
Ankkurin kiinnittäminen
VESILLÄ
Soutaminen veneellä
Irrottautuminen laiturista ja kiinnitysköysien kiinnitys
Liikkeelle lähteminen ja pysäytys
Ohjaaminen maamerkkiä tai pojua kohti
Laituriin tulo keula edellä
Veneen ohjaaminen pojun ympäri
Veneen peruuttaminen
Tilannenopeuden huomiointi
Muun vesiliikenteen havainnointi
Merimerkkien tunnistaminen
Veneilyliivit päällä kelluminen ja uiminen
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VIHREÄ MERKKI – TSEMPPI

RANNASSA
Veneen käyttökuntoon laittaminen

OLEN HARJOITELLUT

OSAAN
AN

Väistämissäännöt kohdatessa
Merimerkit
Paalusolmu, siansorkka ja ulkosorkka
Veneen kiinnittäminen laituriin
Maisemanavigointi
Toimiminen vedenvaraan jouduttaessa

VESILLÄ
Suoraan ajaminen tuuli ja aallokko huomioiden
Kaarroksen ajaminen
Aallokossa ajaminen
Maisemanavigointi ajaessa
Muun vesiliikenteen huomiointi
Veden varaan joutuneen auttaminen
MUISTIINPANOJA
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TAITOMERKKIKOE – VIHREÄ

OLEN HARJOITELLUT JA OSAAN
1. Pukea veneilyliivit oikein päälleni
2. Nimetä veneen tärkeimmät osat
3. Valmistella veneen veneilykuntoon ohjaajan avustuksella
4. Osaan kiinnittää hätäkatkaisimen ja tiedän kuinka se toimii
5. 8-, merimies- ja paalusolmun sekä ulko- ja siansorkan
6. Lähteä laiturista ja tulla laituriin keula edellä
7. Veneillä kevyessä kelissä ja huomioida tilannenopeuden
8. Kulkea väylällä merimerkkien mukaan
9. Pysäyttää veneen ja lähteä uudelleen liikkeelle peräaallon
huomioiden
10. Väistää toista venettä
11. Tiedän mitä teen, jos joudun veden varaan
12. Kiinnittää veneen ankkuriin ja sammuttaa moottorin
Ohjaajan/valmentajan kommentit:

Merkin suorituspäivä:
Merkin hyväksyjä:
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SININEN MERKKI – SPURTTI

RANNASSA
Olosuhteiden huomioiminen reittivalinnassa

OLEN HARJOITELLUT

OSAAN
AN

Merikartan lukemisen alkeet
Reittisuunnitelman tekeminen kartan avulla
Polttoaineen määrän tarkistaminen ja lisääminen
Öljyn määrän tarkistaminen ja lisääminen

VESILLÄ
Lähtö laiturista kylkikiinnityksellä
Tulo laituriin kylkikiinnitykseen
Jyrkkien käännösten tekeminen
Nopea pysähtyminen
Voimakas kiihdytys
Liu’ussa ajaminen
Navigointi suunnitellulla reitillä
Rannalle tulo ja lähteminen rannasta
Toisen veneen kylkeen kiinnittäytyminen ja lähteminen

10

SININEN MERKKI – SPORTTI

RANNASSA
Yleisimmät sääilmiöt

OLEN HARJOITELLUT

OSAAN
AN

Merisään tarkistaminen
Merikartan lukeminen
Väistämissäännöt
Lokikirjan täyttäminen
Mies yli laidan -tilanteessa toimiminen

VESILLÄ
Aaltojen ottaminen
Matka-ajo, navigointi ja tähystäminen
Vauhdin säätely ajon aikana
Väistäminen
Ahtaissa paikoissa veneily
Satama-alueella ajaminen
Mies yli laidan -tilanteessa toimiminen
Moottorin korkeuden säätäminen

MUISTIINPANOJA
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TAITOMERKKIKOE – SININEN

OLEN HARJOITELLUT JA OSAAN
1. Lähteä laiturista kylkikiinnityksellä
2. Tulla laituriin kylkikiinnitykseen
3. Suunnitella reitin merikarttaan
4. Ajaa venettä tehdyn reittisuunnitelman mukaan
5. Säätää vauhdin olosuhteet huomioon ottaen
6. Toimia mies yli laidan -tilanteessa
7. Veneillä satama-alueella
8. Väistää ja huomioida muut vesillä liikkujat
9. Toisen veneen kylkeen kiinnittäytyminen
10. Rannalle tuleminen ja lähteminen rannasta

Ohjaajan/valmentajan kommentit:

Merkin suorituspäivä:
Merkin hyväksyjä:
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PUNAINEN MERKKI – TAITURI

RANNASSA
Kompassin käyttäminen
Viestiliput ja niiden merkitys
Valo – ja äänimerkit vesillä liikkuessa
Hämärässä ja pimeässä navigointi ja veneily
Veneen katsastaminen
Navigointivalojen käyttäminen
Verkko- ja huomiolippujen käyttö ja merkitys

VESILLÄ
Erilaiset laiturista lähdöt ja laituriin tulot
Kiinnittyminen poijuun
Ankkurointi
Veneily kovassa tuulessa ja isossa aallokossa
Toisen veneen hinaaminen
Hämärässä navigointi ja veneily
Kompassin käyttäminen navigoinnissa

N

E

W

S
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TAITOMERKKIKOE – PUNAINEN

OLEN HARJOITELLUT JA OSAAN
1. Veneillä itsenäisesti kovassa kelissä
2. Osaan kertoa veneen katsatusjärjestelmästä
3. Tiedän viestiliput ja niiden merkitykset
4. Tiedän mitä äänimerkit vesillä tarkoittavat
5. Pitää veneen paikoillaan
6. Ankkuroida pitävästi
7. Käyttää kompassia
8. Hinata toista venettä
9. Navigoida hämärässä
10. Olen nyt osaava veneilijä. Osaan käyttäytyä vesillä esimerkillisesti,
auttaa ja huomioida muita sekä noudattaa hyviä merimiestapoja.
Ohjaajan/valmentajan kommentit:

Merkin suorituspäivä:
Merkin hyväksyjä:
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