TAITOA VESILLE,
PUUHAA RANNALLE

Rib-vene
Lasten veneilykoulun kummi

Juniorin ensimmäinen vene on usein rib eli kumivene.
Ennen vesille lähtöä on syytä tuntea veneen eri osat.

Halusin aloittaa kilpaveneilyn jo pienenä poikana, sillä isäni oli ajanut kilpaa
80- ja 90-luvuilla. Hän sanoi aina, että se on viimeinen harrastus, jonka
aloittaisin.
Vuonna 2008 sain ensimmäisen oman veneeni. Se oli TG-Marin 15-heppaisella moottorilla. Halusin pian, että vene kulkisi entistä nopeammin ja siihen
sain apua isältäni. 2010 sain hänet ylipuhuttua antamaan minulle luvan ajaa
Loviisan kyläkisoissa. Kiinnostukseni lähti siitä käyntiin.
Kesälle 2011 hankimme uuden T-400-veneen (nykyinen GT-30) 20-heppaisella Yamaha-moottorilla. Se oli ensimmäinen oikea kilpurini. Ajoin sillä
kaikki kyläkisat Itä-Uudenmaan saaristossa vuosina 2011 ja 2012. Samalla veneellä ajoin myös ensimmäisen kauteni SM-tasolla vuonna 2013. Sain
SM-hopeaa ja viimeisessä kilpailussa otin ensimmäisen osakilpailuvoittoni.
Palkintokorokkeella seisoessani kuulin jonkun yleisössä sanovan: ”mitä pitäisi tehdä, jotta saisimme Lindholmin siirtymään F4-luokkaan?”.

Ohjaustanko, kaasu ja
hätäkatkaisija

Äyskäri
Hinausköysi

Moottori

Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2015 ajoin ensimmäisen kauteni F4-luokassa. Tulokset eivät olleet sen kummempia, mutta kolmen viimeisen kauden
aikana on mennyt tosi hyvin.
ALEXANDER LINDHOLM
F4-luokan maailmanmestari

Peräpeili
Mela
Potkuri
Kellukkeet pitävät veneen pinnalla, vaikka se
täyttyisi vedellä.
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Veneilysanastoa
ANKKURI

Köyden varassa pohjaan laskettava paino, joka pitää
veneen paikoillaan

KURSSI

Veneen kulkusuunta

LEPUUTTAJA

Veneen laidalla riippuva pehmuste

LOKIKIRJA

Aluksen päiväkirja

MERIMAILI

Vesillä matkaa mitataan merimaileissa, 1 merimaili = 1852 m

PAAPUURI

Veneen vasen puoli

PUUSKA

Yllättävä, nopeasti ohimenevä tuulenvoimistuminen

STYYRPUURI

Veneen oikea puoli

PLÄKÄ

Tyyni sää

SOLMU

Vesillä käytettävä nopeusyksikkö

VÄYLÄ

Vesireitti

SJ10-KYPÄRÄ

Moottoriliikenteeseen hyväksytty kypärä, päävärinä oranssi, 			
keltainen tai punainen

TURVAVENE,
HINAUSVENE

Toimittavat radalle jääneet veneet lähtölaituriin
tai laskupaikalle

AJOHAALARI

Kaikki raajat peittävä vaatetus

VENEEN
MITTAKIRJA

Mittakirjasta löytyy veneen, moottorin ja veneen
omistajan tiedot

KATSASTUS

Veneiden ja varusteiden turvallisuustarkastus

OHJAAJALUPA

Haetaan, kun haluat ajaa virallisia
kilpailuja esim. SJ10-sarjassa

TÄHYSTÄMINEN

Ympäristön havainnointi

LOKIKIRJA
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Etsi sokkelosta viereisellä sivulla olevat sanat.
P.S. Voit löytää myös muita sanoja.

ANKKURI

AJOHAALARI
SJ10-KYPÄRÄ

SANANSELITYSTÄ
Koeta selittää listalla olevia sanoja kaverille.
Kaverin tehtävänä on yrittää keksiä mahdollisimman
nopeasti, mistä sanasta on kyse.
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Turvallisesti vesille
Turvallisuuden takia veneessä
täytyy olla mukana tiettyjä
tavaroita. Selvitä Tyrskyn reitti
veneelle ja poimi mukaan
tärkeimmät turvallisuusvälineet:
mela, pelastusliivit pillillä,
äyskäri ja kelluke.

uimaan,
tosi hyvä
n
le
o
a
k
ssä
Vaik
a veneille
käytän ain liivejä!
pelastus

Solmuja

SOLMUTEHTÄVÄ
Etsi narunpätkä ja
ryhdy harjoittelemaan.
Millaisia solmuja
olet nähnyt veneessä?

Muutama solmu on hyvä osata ennen kuin lähtee vesille.
Hyvä solmu on kestävä ja helppo avata.

KAHDEKSIKKO
Käytetään köyden päässä.

MERIMIESSOLMU
Tällä solmulla voi kiinnittää kaksi eri köyttä toisiinsa.

PAALUSOLMU
Paalusolmulla syntyy kestävä silmukka.
Solmun avaaminen ei onnistu, kun köydessä on vetoa.

Muita tärkeitä varusteita ovat
merikartta, taskulamppu, kompassi,
sammutin, kiikarit, ankkuri ja ensiapulaukku.

KNAAPIIN KIINNITTYMINEN
Hyvä solmu, kun vene kiinnitetään laituriin.
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Ilmansuunnat

Koordinaatit

Veneilijän on syytä tuntea ilmansuunnat, jotta navigointi
kompassin avulla onnistuu.

Merikarttaan on merkitty koordinaatit, joiden avulla voit ilmoittaa tarkan
sijaintisi. Harjoittele koordinaattien käyttöä merkitsemällä alusten
sijainnit, esimerkiksi 2-B.

N= Pohjoinen 0°
NW = Luode 315°

NE = Koillinen 45°

2-B
W = Länsi 270°

E = Itä 90°

SW = Lounas 225°

SE = Kaakko 135°
Aurinko nousee idästä
ja laskee länteen.
Keskipäivällä aurinko paistaa
etelästä. Tiedätkö, mihin
ilmansuuntaan huoneesi
ikkunasta näkyy?

S = Etelä 180°

NAVIGOI OHJEIDEN MUKAAN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8

Kaksi väliä etelään
Neljä väliä länteen
Kolme väliä lounaaseen
Kolme väliä kaakkoon
Yksi väli etelään
Viisi väliä itään

ETSI KAVERIN LAIVAT -PELI
Tarvitset pelikaverin. Piirtäkää omille ruutupapereille 10x10 ruudun kokoiset ruudukot ja
merkitkää ylös kirjaimet A–J ja sivulle numerot
1–10. Piirtäkää ruudukkoihinne viisi laivaa joko
vaaka- tai pystysuoraan. Laivat voivat olla
eripituisia. Arvailkaa vuorotellen koordinaatteja ja koettakaa löytää toistenne laivat.
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Navigointi eli vesillä liikkuminen

Väritä merkit oikeilla väreillä.

Merikartassa on väyliä, joita pitkin vesillä on turvallista liikkua.
Jotta voi seurata väyliä, täytyy tuntea merkit, joilla väylät on merkitty.
KARDINAALIMERKIT

Pohjoismerkki
Väylä kulkee
merkin
pohjoispuolelta.

Etelämerkki
Väylä kulkee
merkin
eteläpuolelta.

LATERAALIMERKIT

Itämerkki
Väylä kulkee
merkin
itäpuolelta.

LINJATAULU

Länsimerkki
Väylä kulkee
merkin
länsipuolelta.

Millaisia merkkejä
olet nähnyt
vesillä?

KUMMELI
SYVYYSLUKU
•
Maa-alueet on merkitty vaaleankeltaisella.
•
Vaaleansinissä kohdissa vesi on merellä
0-10 metriä ja sisävesillä 0-6 metriä syvää.
•
Valkoisissa kohdissa on yli 10 metriä syvää.
VÄYLÄ on merkitty karttaan mustalla viivalla.

Punainen

Vihreä

Kaksi linjataulua näkyvät
allekkain, kun alus kulkee väylällä.

Opasmerkkeinä käytettäviä
kummeleita on erilaisia
(muun muassa kivikummeli
ja levykummeli).

SATAMA

TUNNUSMAJAKKA
ERILAISET KIVET KARTASSA
Vedenpäällinen kivi
Pinnassa oleva kivi
Vedenalainen kivi
10
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Vaihteleva sää

Sääsymbolit

Ennen vesille lähtöä on aina tarkistettava sääennuste, erityisesti
tuulitiedot. Tarkkaile tuulta ja arvioi, millainen keli tänään on.
Voit tarkistaa paikallisen säätilan osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi

SELKEÄÄ, AURINKOISTA
PUOLIPILVISTÄ

Vaikutus

Tuulennopeus
metriä/sekunnissa

Nimitys

0-3 m/s

Tyyni tai heikko tuuli

Vesi on tyyni tai
hyvin pieniä aaltoja.

4-7 m/s

Kohtalainen tuuli

Pientä aallokkoa. Puiden
lehdet havisevat.

8-13 m/s

Navakka tuuli

Vesi kohisee ja aallot
vaahtoavat. Puiden oksat
heiluvat.

14-20 m/s

Kova tuuli

Kohina on kovaa ja aallot
pitkiä ja korkeita. Puut
heiluvat.

Yli 21 m/s

Myrsky

Vesi pauhaa ja on vaahdosta
valkoista. Oksia katkeilee ja
puita voi kaatua.

PILVISTÄ
VESISADETTA
LUMISADETTA
UKKOSTA
SUMUA

Joskus vesillä voi joutua keskelle sakeaa sumua. Silloin täytyy yrittää ohjata
vene turvalliseen paikkaan, esimerkiksi väylän sivuun ja laskea ankkuri.
Veneessä tulisi olla sumutorvi, jolla voi töräytellä ja varoittaa muita veneilijöitä,
ettei tule törmäystä.

Matalapaine = pilvinen, sateinen ja tuulinen sää
Korkeapaine = kevyt tuuli, kirkas sää

MA

Millainen
on sinun
unelmasääsi?

SÄÄPÄIVÄKIRJA
Pidä sääpäiväkirjaa viikon ajan. Piirrä vallitsevan säätilan symboli ruutuun.
TI

KE

TO

PE

LA

SU

PÄIVÄ

ILTA
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Suojellaan vesistöjä
Pidetään yhdessä huolta ainutlaatuisesta saaristostamme, merestä,
järvistä ja kaikista niissä asuvista eläimistä.
Aaltojen mukana rantaan huuhtoutuu monenlaista roskaa: muovia,
metallin kappaleita, pahvia ja lasia. Roskat vedessä ja rannoilla
aiheuttavat ongelmia eläimille ja ihmisille.

Älä koskaan pissaa veteen. Pissan sisältämät ravintoaineet
rehevöittävät vesistöjä.
Älä pese hiuksiasi meressä tai järvessä. Pesuaineet eivät kuulu
luonnonvesiin.
Älä koskaan heitä veneestä mitään veteen, vaan vie aina roskasi
rantaan ja roskikseen.
Haasta itsesi ja ystäväsi siivoamaan rantoja. Ottakaa pussi mukaan
ja kerätkää rannoilla kulkiessanne pussiin roskia.

Lue lisää: siistibiitsi.fi

ETSI EROAVAISUUDET
Etsi kuvista 11 eroavaisuutta.
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Liput ja poijut

Väritä ylempi kypärä sääntöjen mukaan. Vinkki sivulla 4!
Alemmassa voit käyttää vapaasti mielikuvitustasi.

Lippumerkeillä kommunikoidaan kuljettajien kanssa.
Vilkaise liputuspaikoille joka kierroksella.

VIHREÄ LIPPU
Ilmoitetaan
lähtölaiturin
järjestäytyneen
starttia varten.

MUSTA LIPPU
JA VENEEN
NUMERO
Vene kutsutaan
pois radalta.

KELTAINEN LIPPU
Ilmoittaa vaarasta
radalla. Kilpailu jatkuu, mutta kuljettajien tulee huomioida vaara radalla.
Esim. pysähtynyt
vene, isoja aaltoja.

PUNAINEN LIPPU
Kertoo erän, startin
tai session välittömästä keskeytyksestä. Veneet palaavat rataa pitkin
lähtölaituriin.

RUUTULIPPU
Heilutetaan
veneiden
ylittäessä
maaliviiva.

POIJUT
Oranssit ratapoijut = käännös vasemmalle
Keltaiset ratapoijut = käännös oikealle
Väritä ratapoijut nuolien mukaan
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LASTEN
VENEILYKOULU
Lasten veneilykoulussa opit veneilyn alkeet hauskasti ja
turvallisesti. Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Seurat järjestävät Lasten veneilykoulua kursseina tai
viikkoharjoituksina.
Sopii mainiosti noin 6–12-vuotiaille.
Katso lähiseurasi ja tule mukaan!
Lue lisää: spv.fi
Nähdään Lasten
veneilykoulussa!

Taitoa vesille, puuhaa rannalle -tekijät
Tekstit ja tehtävät:
IISA JUVA on varhaiskasvatuksen
ammattilainen, perheveneilijä ja
kokenut puuha- sekä lastenkirjojen
tekijä.
Kuvitus ja taitto:
REETA EK on suunnittelija, joka
on luonut muun muassa Suomen
Purjehdus ja Veneilyn logon sekä
Yhdessä Vesille -ilmeen.

Tekstit ja tehtävät:
MIKAELA DUNDERFELT työskentelee Suomen Purjehdus ja Veneilyssä
Lasten veneilykoulun, kilpaveneilyn ja
katsastustoiminnan parissa.
Lasten veneilykoulu -logo:
MARTIN GAHMBERG on
purjehdusmaajoukkueen meteorologi
ja valmentaja, joka on suunnitellut
myös Sailing Team Finlandin logon.

Painopaikka: PunaMusta, Joensuu
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