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Lauri Polón

TEKEMÄLLÄ OPPII

”

Monivaiheinen prosessi

Vene-lehti käynnistää tässä koko lukijakuntaa
koskettavan, kaikkien yhteisen, ison prosessin. Ota
kantaa näihin ”Hyvä veneilytapa” -juttuihin, niitä
tulee ainakin kahdeksan. Kommentoi, painota, kritisoi, esitä lisäyksiä. Hyvä veneilytapa ei ole mikään
ylhäältä saneltu ohje-, käsky- ja kieltokokoelma,
vaan meidän kaikkien yhteinen asia, joka koskettelee vesilläliikkumisen logiikkaa, turvallisuutta, toisten huomioonottamista, merimiestaitoja, hyviksi
koettuja käytäntöjä jne. Osallistu keräykseen!!! Palautetta voit lähettää kirjeitse osoitteella Vene-lehti/Hyvä veneilytapa, Esterinportti 1, 00015 Kuvalehdet, sähköpostilla vene@kuvalehdet.fi tai faxilla
(09) 1566 6210.
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Hy vän veneilytavan perusteet

eneilijöille ei ole tarjolla yhtenäistä
kirjallista ohjeistoa, joka kattaisi tärkeimmät
hyvään meritapaan sisältyvät toimet. Julkisen
vallan säätämät lait, asetukset ja ns.
Meriteiden säännöt ovat tähän aivan liian
kapea-alaisia ja lisäksi teoreettisia.
Eivät käytäntöihin paneutuvia.
Korjaamme puutetta julkaisemalla helposti
sulatettavassa muodossa juttusarjan hyvästä
veneilytavasta. Se tarjoaa käytännön tietoa miten
veneillä niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin
asian harrastajille, niin purjehtijoille,
moottoriveneilijöille, soutajille kuin melojillekin

erimiestaidot lienee
käsitteenä tuttu asia.
Useimmille se samaistuu erilaisten solmujen
ja pujosten eli pleissien tekemiseen. Myös hyvä meritapa, jonka
englanninkielinen nimike on
good seamanship, lienee käsitteenä useimmille tuttu, vaikka
olisikin sisällöltään etäisempi. Se
johtuu siitä yksinkertaisesta
syystä, että hyvän meritavan
sääntöjä, kieltoja ja käytäntöjä ei
kokonaisuutena ole missään eikä koskaan paperille painettu.
Oletetaan, että jokaisen merenkulkijan tulee tuntea sisimmässään, mikä milloinkin on hyvän
meritavan mukaista tehdä ja mikä sen vastaista, aivan samalla
tapaa kuin oletetaan, että jokaisen suomalaisen tulee tuntea
Suomen Laki ainakin perusteiltaan. Eihän käräjillä voi puolustautua sanomalla, että rikkoi lakia tietämättään.
Hyvä meritapa ei kata veneilyä, koska käsite liittyy lähinnä
ammattimaiseen
merenkulkuun. Purjehdus, soutaminen,
melominen ja moottoriveneily
ovat harrasteita, joiden moninaisuus edellyttää omat sääntönsä, tapansa ja ehtonsa, paljon tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat. Kun Suomeen pitkän ja
suojaisan rannikon, lukemattomien järvien ja sisävesireittien
vuoksi on siunaantunut satoja
tuhansia veneitä ja kun meillä
veneilyonnettomuudet
ovat
huolestuttavasti olleet yleistymässä, paljolti myös taitamattomuuden vuoksi, on tullut aika
koota kaikkien asianharrastajien
luettavaksi yhtenäinen tiedosto
siitä, mitä hyvä veneilytapa sisältää, mitä se edellyttää ja mikä on
sen vastaista.

M

Mitä se on
Hyvä veneilytapa on perusteiltaan perinnetietoa eli kokemuksia, joita aktiiviset ja taitavat veneilijät ovat aikojen alusta kokemusperäisesti omaksuneet ja
oppineet yrittämisen ja erehtymisten kautta.
Hyvä veneilytapa on pääasiallisesti logiikkaa, jonka tulisi sijaita korviemme välissä, siis alitajunnassa. Se on viisautta, joka
monipuolistuu ja jota oppii aina
vain lisää aktiivisten veneilyvuosien karttuessa. Parhaimmillaan kokemusvarasto johtaa
vaistonvaraiseen ja oikeaoppiseen toimintaan kussakin pulmatilanteessa.

”

Viisas veneilijä
 perehtyy hyvän veneilytavan ehtoihin
 ei luovuta alaikäisten lastensa käsiin suuria konetehoja

eikä nopeakulkuisia veneitä
 liittyy pursi-, veneily-, melonta-, vesipartio-

tai navigaatioseuraan
 ei lähde vesille kylmiltään ilman edeltävää

harjoitustuntumaa
 hankkii veneilytaidot "tyvestä puuhun"-menetelmällä,

alussa kokeneempiin tukeutuen
 hyödyntää tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia
 hioo taitojaan ahkerasti vesillä harjoittelemalla
 varautuu aina siihen, että säätila muuttuu rajustikin.

Mitä aktiivisemmin veneilyä
harrastaa, sitä enemmän oppii.
Ja kääntäen: taidot ruostuvat, ellei niitä harjoita. Jo muutaman
vuoden tauko veneilyssä tylsistyttää reaktioitamme, kun emme
arkipäivän askareissa juuri joudu
verestämään
käytännöllisyyttämme. Vajoamme nopeasti
epäkäytännöllisiksi ja se on
myrkkyä venehommissa.
Ehkäpä erikoisinta näiden tietojen ja taitojen oppimisprosessissa on se, että sen minkä itse
keksii omasta kokemuksesta hyväksi menettelytavaksi, osoittautuukin monessa tapauksessa
yleispäteväksi jutuksi, jota kokeneemmat ovat noudattaneet jo
sukupolvien ajan.
Tähän juttusarjaan dokumentoitu, Suomen olosuhteisiin sovitettu hyvä veneilytapa on kokoelma asenteita, selviä kieltoja ja
suosituksia, ehtoja ja edellytyksiä, merimiestaitoja, yleisiä toimintamalleja ja keskeisimpiä

Veneilijän on osattava
ennakoida hyvin monenlaisia tilanteita erilaisissa
olosuhteissa.
Yritys ja erehdys on varmin oppimismenetelmä,
mutta veneilijäksi aikovalle siinä on riskinsä.
Sukupolvien mittaan opit
ja veneilijälle soveltuvimmat käytännöt oppii
nopeimmin hakeutumalla koulutukseen.

”

Mitä aktiivisemmin
veneilyä harrastaa, sitä
enemmän oppii. Ja kääntäen:
taidot ruostuvat, ellei niitä
harjoita.
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Tulipalo syttyi
tässä tapauksessa
telakalla.
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kunkin veneilylajin hallintaehtoja. Sen periaatteiden tuntemus
kuuluu veneilijän yleissivistykseen. Niinpä asennevaatimukset,
kipparin tai miehistön ohjeet,
merimiestaidot ja osa perusehdoista sekä selvät kiellot koskevat kaikkia. Lopuista purjehtijat,
moottoriveneilijät, melojat ja
soutajat poimivat soveltuvin
osin, logiikkaansa käyttäen viitteitä ja ohjeita itselleen.
Huomattakoon kuitenkin, että
vesillä liikkumisen käytäntöjen
osaaminen ja viisas toiminta kussakin tilanteessa on hyvin henkilökohtaista, sirpaleista ja kapeaalaista tietoa, jota kaikkea tähän
koottu hyvä veneilytapa ei kata.
Se, mikä koskee yhtä venetyyppiä, ei nimittäin välttämättä sovellu toiseen, ja se, mikä pätee
joissakin olosuhteissa, ei mitenkään käy toisiin. Siksi kaiken kattavan yhtenäisen teknisen ohjeiston laatiminen on mahdotonta.

Suomalainen
erityisongelma
Kesäinen luontomme on mihin
tahansa muuhun maapallon alueeseen verrattuna poikkeuksellisen leppoisa. Sen ja kymmenien
tuhansien järvien sekä pitkän tiheän saariston suojaaman rannikkomme vuoksi Suomi on kesäkuukausina todellinen veneilykeidas EU:n kartalla.
Mutta kun yhdessäkään EU:n
alueen merenkulkuvaltiossa tavallisen maakravun päähän ei
pälkähtäisi mennä juhannuksena soutelemaan avoimelle Pohjanmerelle, Atlantille, Biskajalle
tai Välimerelle selvin päin, saatikka pienessä pöhnässä, meillä
moni on kärkäs tunkemaan vesille, vaikka henkilökohtaisia edellytyksiä siihen ei olisi. Kun perinteisissä
merenkulkuvaltioissa
roolijako on kirkkaan selvä,
maakravut pysytelkööt tukevasti
tantereella, vain kokeneiden me-

renkulkijoiden sopii kyntää meriä, meidän kulttuuristamme tällainen perusasenne puuttuu.
Meiltä näyttää edellä mainituista syistä puuttuvan terve
kunnioitus vesielementtiä ja
luonnonvoimia kohtaan. Juuri
tämä on se perisuomalainen erityisongelma, jonka seurauksena
hukkuminen ja vakavat veneilyonnettomuudet ovat niin yleisiä.
Ongelman surullisia seurauksia
on lisännyt 80-luvulta alkanut
kasvava uusien veneilijöiden virta erityisesti siksi, että heidän
joukossaan on valitettavan paljon varmaankin tietämättään
asennevammaisia ihmisiä, joilla
ei ole käsitystä siitä, mitä hyvä
veneilytapa edellyttää.
Lehtitietojen mukaan on
moottoriveneilijöitä, jotka navigointitaitojen puuttuessa suunnistavat Tukholman suuntaan
seuraamalla ruotsinlauttoja. On
kerrottu kipparista, joka ei tuntenut kompassin toimintaa sen

Hanki perusta itsenäiselle veneilyopettelulle

”

Moottoriveneilyn aloituskynnys on matala. Siitä huolimatta, ellei ole tarkoitus ajaa
pienitehoisella perämoottoriveneellä aamukalaan, uusveneilijä toimii viisaasti hankkiessaan ensin perustiedot ja taidot joko käymällä aloituskurssin vesillä tai aloittamalla ensiaskeleet kokeneen veneilijän ohjauksessa. Ennen itsenäistä ajoharjoittelua moottoriveneen
kuljettajan tulisi hallita seuraavat asiat:
 Solmuista jalussolmun ja siansorkan tekeminen, köyden päättäminen rihmoksella.
 Veneen tekniikkaan tutustuminen niin, ettei sormi mene suuhun, kun jotain tapahtuu.
 Perehtyminen järjestykseen veneessä, mitä missäkin pidetään pysyvästi.
 Perehtyminen siihen, miten vene kuormataan.
 Veneen kiinnitystekniikka laituriin.
 Laiturista lähtö, laituriin tulo, ankkurointi ja perusasiat satamaetiketistä.
 Veneen hallinta ahtaalla satama-alueella, tuulen ottaminen huomioon operaatioissa.
 Ohjailu kompassin ja linjamerkkien mukaan väylällä päiväsaikaan ja yöllä.
 Liikenteen huomioiminen, merkinnänpito kartalla, reimareiden tunnistus.
 Ratkaisut tilanteissa, kun moottori pysähtyy, paikka on epäselvä,

syntyy vakava vuoto ja mies putoaa yli laidan.
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vertaa, että ajoi länteen, kun oli
pyrkimässä Hangosta Helsinkiin.
Ja toistuvasti olemme saaneet
lukea venekunnista, jotka lähivesillään joutuvat merihätään kesäisen ukkospuuskan sattuessa
kohdalle. Näillä ihmisillä ei ole ollut käsitystä siitä, miten nopeasti
olosuhteet voivat muuttua. Lisäksi he olettavat oikeudekseen
hälyttää GSM-kännykällään pelastustoimet käyntiin, kun bensa
loppuu tai laidan yli tulee hiukkasen vettä.
Liian usein näkee, miten piittaamattomasti ns. muskeliveneillä jylistään ahtailla väylillä
pienempien veneiden seassa
kiinnittämättä huomiota esimerkiksi vanaveteen, siihen, millaista
tuhoa veneen peräaallot aiheuttavat. Vaikka väistämissäännöt
tunnettaisiinkin vakuutusyhtiöiden ohjetarroista, väistämistekniikassa on yleisesti paljon toivomisen varaa. Myös monet vesiskoottereilla ajavat osoittavat
henkistä vammaisuutta huristamalla esimerkiksi uimarantojen
lähistöllä päättömästi.

Kielteisiä trendejä
Useita suoranaisia veneilyturvallisuuden kannalta vaarallisia
trendejä on syntynyt, joista olisi
päästävä eroon. Sellaisia edustavat mm:
• Noviisit muskeliveneiden ratissa. Kuka tahansa ilman mitään
ennakoivaa veneilykokemusta
voi ostaa miten tahansa kookkaita ja erittäin nopeita moottoriveneitä ja sujauttaa sitten kylmiltään muun veneliikenteen sekaan aiheuttamaan vaaratilanteita itselleen ja etenkin muille.
• Mahtavilla moottoreilla suuret nopeudet lasten ja nuorten
käsissä. Neljäkymmentä solmua
ja sitä nopeammat veneet sopivat vain aikuisten ja heistäkin nimenomaan käytännön kokemusta omaavien aikuisten ajettaviksi. 30 solmua on jo hurja nopeus pienessä veneessä 16 vuotta täyttäneelle. Vastaavasti suureen veneeseen, joka kulkee 20
solmua, tarvitaan aikuinen kippari, jolla on arvostelukykyä ja
kokemusta.
• Lapsiperheiden seikkaileminen ilman liivejä ja asianmukaisia varusteita vieläpä ylikuorma-
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kö meillä siihen riittävästi harrastusta ilman, että valtio rahastaisi,
alistaisi ja poliittisesti nöyryyttäisi veneilijöitä? Niillä keinoillahan
ei asenteita ole muillakaan aloilla
saatu käännettyä.

Vain tekemällä oppii,
mutta hallitusti

Luonto voi olla arvaamaton
ja kokeneinkin veneilijä voi
erehtyä. Kun erehdys sattuu
väärässä paikassa tai luonto
oikuttelee väärään aikaan, voi
miehistö joutua vaaraan tai
ainakin aineelliset vahingot
nousta melkoisiksi. Mitä
enemmän rutiinia, sitä vähemmän erehdyksiä.

tuilla avoveneillä. Tällaisilla vanhemmilta puuttuu harkinta ja
veneilyn edellyttämä pätevyys.
• Lähtö avomerireissulle esimerkiksi Suomenlahden tai Pohjanlahden poikki ilman tarpeellisia tietoja ja kokemusta.
Huolestuttavaa on myös yhä
voimakkaampien perämoottorien yleistyminen. Ostajat näyttävät uskovan, että nautinto kas-
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vaa vesillä suorassa suhteessa
nopeuden lisääntymiseen. Sitä ei
kaupantekohetkellä tajuta, miten epämukava ja kova elementti vesi on esimerkiksi vasta-aallokossa. Vene näyttää monelle olevan statussymboli. Motiivina sen
hankkimiseen pitäisi kuitenkin
aina olla harrastus, jolla rentoutua luonnossa. Silloin asennoituminen luontoon ja veneilemiseen on terveellä pohjalla.
Huolestuttavien trendien lista
jatkuu uimataidon puutteella.
Peräti kolmasosa suomalaisista
on uimataidottomia, jos ja kun
uimataidon kriteerinä on kyky uida 200 metriä. Mitä pahinta, peruskoulun määrärahoja on karsittu niin, että 21 % ala-asteen ja
30 % yläasteen kouluista ei anna
uimaopetusta. Uimataidottomille vesi jää tuntemattomaksi elementiksi. Kylmässä vedessä aal-

tojen joukossa uineella on omakohtaista tietoa siitä, mistä on
kyse.
Mitä voidaan tehdä kielteisten
trendien ja yksittäisten tapausten kitkemiseksi? Tuskin mitään
nopeasti. Pakollinen veneajokortti ei toimisi. Se lisäisi byrokratiaa, eikä viranomaisilla kuitenkaan riittäisi resursseja kattavaan
valvontaan. Sitäpaitsi suomalainen ei hyväksy vapautensa riistoa vesillä. Ja mitä auttaisi teoreettisten tietojen tuputtaminen
asennevammaisille, kun kysyntää olisi lähinnä käytännöllisen
osaamisen saralla.
Tehokas valistus ja nimenomaan oikein kohdistettu täsmävalistus lienee se keino, jolla
hitaasti mutta varmemmin voitaisiin nostaa veneilykulttuuriamme tasolle, millä se esimerkiksi Ruotsissa on. Mutta löytyy-

Kirjekurssilla ei opi purjehtimaan, melomaan, soutamaan eikä hallitsemaan moottorivenettä. Ainoa tehokas menetelmä on
tarttua toimeen, harjoitella itsenäisesti vesillä alusta pitäen. Se
tarkoittaa, että ihminen oppii
näitä käytännöllisiä taitoja pääsääntöisesti vain yrittämisen ja
erehtymisen kautta.
Joidenkin maakrapujen mielestä saattaa olla vastuutonta kehottaa noviiseja itsenäisesti seikkailemaan vesille oppia ja kokemuksia hakemaan. Mutta niin se
on, että lapsi oppii kävelemään
vain itse yrittämällä, kaatumalla
ja aina vain uudestaan yrittämällä kunnes oppii jaloillaan tasapainoilemaan. Niin uimataidottomatkin oppivat, sitkeästi yrittäen ensin kelluntavälineen
kanssa tai käsipohjaa ja sitten uskaltautuen kellumaan. Pyöräilemäänkin opimme vain huojuvasta ohjaustangosta pusertaen, välillä kaatuillen.
Hyvään veneilytapaan siis todella kuuluu tekemällä oppiminen, mutta prosessille on paljon
reunaehtoja. Niistä ensimmäinen on, että harjoittelu aloitetaan suojaisella vesialueella, jossa ei ole liikennettä eikä vaaraa

쐌쐌쐌

Hinnat alk.

30,50

Marinepool
Champion Classic
PE, 50N, CEhyväksytty - EN
393. Miellyttävä
vetoketjulla
varustettu
käyttöliivi.
Erittäin mukava
myös istuttaessa.
Keltainen/
vaaleanharmaa.

20,30

Yhdenkoon lippis, jossa
varmistushihna. Väri navy,
luonnonvalk. ja punainen.

Marinepool Champion
Classic II, 50N, CEhyväksytty,EN 393.

SOPHIE
Erityisesti
naisille
suunniteltu

Hinnat alk.

46,-

malli.

on jaettu vyötärön
kohdalla istuvuuden
parantamiseksi.
Heijastinnauhat.
Punainen/valkoinen/
sininen.

33,90

XS -XL.

automaattilaukaistava ilmatäytteinen
pelastusliivi. >40 kg. Väri sininen.

Kelluntaliivi
koirille ja
kissoille.
Oranssi.
S-XL
(0-40++ kg).

Kelluntaliivi
Marinepool Champion
Classic PE, 50 N, CEhyväksytty - EN 393.
Miellyttävä
vetoketjulla varustettu
käyttöliivi. Erittäin
mukava myös
istuttaessa.
Sininen/punainen.

Hinnat alk.

22,50

30,50
136,71,-

Kysy muita malleja.

vene_0104_marinepool 1

Myynti hyvin varustetut
venetarvikeliikkeet kautta maan.
Hinnat ovat suositushintoja.

94,-

LIVORNO -takki
Edullinen, vedenpitävä,
kevyt, verkkovuorella
varustettu takki. Hihansuissa
säädettävät PU-laminoidut
kalvosimet. Kauluksen sisälle
taivutettava säädettävä
huppu. Fleecevuoratut
lämmittelytaskut ja
kaulus. Väri punainen ja
navy. Takkiin saatavissa
yhteensopivat jolla-, tai
vyötäröhousut. XXS-XXL.

Maahantuoja:
Oy Maritim Ab
Puh. 09-681 631
www.martim.ﬁ

M.E.N.Oy 0104

94,-

MATCHRACE takki ja housut
Ripstop kankaasta. Takissa
hengittävä verkkovuori,
säädettävät hihansuut ja
kauluksen alle taittuva
säädettävä, lipallinen huppu.
Housuissa vahvikkeet
takamuksessa. Vinotaskut,
säädettävä vyötärövyö ja
vetoketjut lahkeissa.
Navy. Koot: XS-XXL.

SUN BERMUDA SORTSIT
Kevyet puuvilla sortsit. Markiisikankaasta.
Kaksi etu- ja reisitaskua, napilliset takataskut.
Navy (XS-XXL)ja luonnonvalk (S-XXL).

16.1.2004, 10:04:37
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siitä, että aiheutuisi vahinkoa
muille veneille. Ensimmäisen
harjoitusveneen tulee olla kooltaan kohtuullinen, pienehkö ja
helposti hallittava. Mukaan ei pidä ottaa muita noviiseja eikä uimataidottomia. Opettajaksi kannattaa ainakin aluksi pyytää kokenut veneilijä.
Hyvän veneilytavan mukaista
on perinteisesti ollut "nousta tyvestä puuhun". Eli oppiminen
aloitetaan soutamisesta ja sen
jälkeen edetään valitussa veneilyhaarassa pienemmästä venekoosta asteittain aina suurempaan ja vaativampaan. Vesialueissakin edetään asteittain
suojaisilta lähivesiltä isommille
ulapoille sitä mukaa kuin niiden
ja alustyyppien edellyttämät
oheistaidot on hankittu. Tämän
oppimiskaaren lisäetuna on, että
oppilaaseen juurtuu kokemustensa kautta kunnioittava asenne luonnonvoimia kohtaan.

Vakuutusyhtiöillä on
tapana jakaa asiakkailleen viittatarroja. Veneilyuran alkuvuosina
ne ovat asiallinen lisä
ohjaamoon hetkellisten
varmistusten tukena.

Kouluun
Tyvestä puuhun -menetelmä soveltuu erityisesti nuorina veneilyyn tutustuville. Kaikilla venealan liitoilla on ohjelmassaan juniorikoulutusta nuorisolle. Mutta
aikuisena ensimmäisen veneensä hankkineet tarvitsevat oikotien aluksensa hallitsemiseen.
Vaihtoehtoina on silloin kokeneeseen oppimestariin tukeutuminen kesän tai parin ajaksi
ja/tai alkeiden opiskelu jossakin
käytännön venekoulussa. Eri
puolilla maatamme toimii esimerkiksi useita päteviä Suomen
Purjehtijaliiton
auktorisoimia
purjehduskouluja, jotka tarjoavat eriasteisia käytännön opetusjaksoja. Kun purjehtimisen
aloituskynnys on korkea, purjehduskoulun käynti on erittäin suositeltavaa koko perheelle. Jos ei
muuta niin perusjakson läpikäynti antaa hyvät valmiudet itsenäiseen ja turvalliseen harjoitteluun vesillä.
Purjehduskoulun käynti ei
edellytä purjeveneen omistamista. Itse asiassa purjehduskoulun
kurssin käynyt omaa paljon tietoa siitä, millaista purjehtiminen
on ja voi siten paremmin eväin
ratkaista, millaisen veneen mahdollisesti haluaa hankkia. Yhteydet purjehduskouluihin löytyvät
opettajien palvelusivuilta www.
purjehduksenopettajat-pory.fi.
Melonnan opetus on Suomessa myös erittäin hyvin organi-
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soitua. Suomen Kanoottiliiton jäsenseurat eri puolilla maata kouluttavat vesillä vuosittain suuren
joukon melojia alkeista hankaliin
olosuhteisiin. Yhteydet melontakurssien järjestäjiin löytyvät Suomen Kanoottiliiton palvelusivuilta www.kanoottiliitto.fi.
Moottoriveneen
hallintaan
valmiuksia antava käytännön
koulutus on Suomessa vielä alkutaipaleellaan.
Joissakin Suomen Navigaatioliiton jäsenseuroissa on käynnistetty lyhytkestoisia moottoriveneen hallintaan käytännössä
tutustuttavia koulutustilaisuuksia, mutta niitä ei toistaiseksi ole
julkisesti markkinoitu. Sen sijaan
Suomen Navigaatioliiton piirissä
on puoli vuosisataa annettu teoreettista oheiskoulutusta sekä
nykyään myös mm. käytännöllispitoisempaa elektronisen navigoimisen opetusta. Yhteyksiä
järjestäjiin löytyy sivuilta www.
suomennavigaatioliitto.com.
Suomen Veneilyliitolla on ohjelma pitkäkestoisesta kansimies- ja päällikkökoulutuksesta,
mutta käytännön pikaopetus
moottoriveneen hallinnan perusteisiin on vielä harkinnassa.
Pitäisikö opetusministeriön tehdä jotain tällä saralla? Tarvetta
olisi.

Olenko pätevä?
Mistä sitten tietää, koska omaa
riittävästi tietoja ja taitoja itsenäiseen veneilyyn tietyllä vesialueella ja alustyypillä sen koon
ja nopeuden huomioon ottaen?
Tähän on vastauksena hyvän veneilytavan kantava periaate, että
muuttuivatpa olosuhteet miten
tahansa, omin eväin on selvittävä apua pyytämättä.
Joka kokemustensa kautta
tuntee ja tietää, että selviää veneellä ja sen miehistöllä aiotusta
retkestä, on kypsä siihen. Irti laiturista ja menoksi! Kuljettajakirjoja ei tähän tarvita, elleivät kohdemaan viranomaiset niitä vaadi. Riittävän vahva sisäinen vakaumus, joka perustuu omiin
edeltäviin kokemuksiin, on se,
mitä tarvitaan.
On kuitenkin syytä muistaa,
että vesillä liikkuminen on aina
seikkailemista. Turhia ja kohtuuttomia riskejä ei pidä koskaan ottaa ja ongelmatilanteisiin pitää
aina varautua. Pelin henkeen
kuuluu, että veneilijä, olipa hän
sitten meloja, moottoriveneilijä
tai purjehtija, suuntaa aina katseensa kohti uusia ulapoita, eli
tekemään sellaista, mitä ei ennen ole tehnyt. Se kuuluu asiaan.
Se on kohtuullista riskinottoa. Se
vahvistaa kokemusta ja se antaa

elämäämme jännitystä, josta
nautimme. Saamme hyvänolon
tunteen siitä, että jälleen selvisimme vesillä kunniakkaasti.

Veneesi tunnistaminen
Hyvä meritapa edellyttää, että
kulussa olevan aluksen kotimaa
on tunnistettavissa lipusta ja satamassa sen kyljestä tai perästä
on luettavissa sen nimi ja kotipaikka. Samat periaatteet sisältyvät hyvään veneilytapaan. Niinpä esimerkkinä purjeista on luettavissa rekisterimaa, veneen luokitus eli tyyppi ja purjenumero,
jonka perusteella veneen nimi ja
omistaja löytyvät. Lisäksi veneet
kantavat perälippua. Jos perälippuna on purjehdus- tai veneseuran lippu, se merkitsee, että
vene on katsastettu.
Kun veneet Suomessa yleensä
kiinnitetään keulastaan maihin,
hyvä veneilytapa edellyttää, että
veneen nimi ja kotipaikka tai seura on nähtävissä ja luettavissa
kiinnityspaikaltaan maista tai laiturilta käsin. Tunnistetiedot pelkästään peräpeilissä eivät riitä. 쐍

