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SILMÄT AUKI

Ollos huoleton, SPV valveill’ on!
Nykyiset elektroniset apuvälineet (gps/navigaattorit,
elektroniset merikartat, AIS jne.) tekevät veneilystä liian
helppoa ja se tärkein — ympäristön havainnointi — jää monella taka-alalle. Yllä kuvattu voi tapahtua kenelle vain koska
tahansa. Hidaskulkuisella purjeveneellä ei ole mitään mahdollisuutta väistää, jos nopeampi vene on tulossa päälle.
Veneilijän vastuun korostaminen kaikissa mahdollisissa
vaiheissa venekaupasta lainsäätäjään tulee olla itsestäänselvyys. Koulutuksen lisääminen on SPV:n työlistalla kärkipäässä. Tiedon lisääminen toivottavasti vähentää kuvattua
uhkaa merkittävästi.
Pidetään siis silmät auki veneillessä.
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uomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) yksi tärkeistä rooleista on varmistaa, että veneilyllä on toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa. Se tarkoittaa toisaalta tiivistä
yhteistyötä eri viranomaisten kanssa väylä- ja lakiasioiden
parissa, mutta myös ”oman pesän” kehittämistä koulutuksen
saralla.
Hyvät suhteet viranomaisiin helpottavat veneilijöiden
kannan esilletuomista tehokkaasti ja mahdollistavat aidon
keskustelun kaikkien kannalta parhaan ratkaisun löytämisestä kulloisessakin haasteessa. Lausuntoja on annettu eri
hankkeissa, yhtenä tuoreimmista veneverokäsittelyssä, jossa
yhteistyössä venealan toimijoiden kanssa päästiin haluttuun
lopputulokseen.
Veneilijöiden osaamistaso on Suomessa maailmanlaajuisesti mitaten hyvä. Nykyinen veneilevä suurluokka (yli
5-kymppiset) on saanut perusopit äidinmaidossa eikä oppimista ainakaan ole hidastanut se tosiasia, että 95 % maailman
merimerkeistä ja oletettavasti myös kivistä on Suomessa. Jos
niitä on oppinut väistämään, pärjää maailmalla mainiosti ja
sen tunnustavat auliisti ulkomaiset venevuokraamot. Silti
kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja vaaditaan useimmissa paikoissa venettä vuokrattaessa.
SPV:n koulutusjärjestelmä mahdollistaa kokeneille veneilijöille kyseisen lupakirjan saamisen suhteellisen helposti. Osaamisen osoittaminen ja tentti riittävät — kursseilla ei
tarvitse istua. Lähin SPV:n jäsenseura auttaa tässä. Nuoremmat uusveneilijät voivat suorittaa veneilijä- ja sen jälkeen
venepäällikkökurssit myös omassa seurassaan, eli seuraan
liittyminen kannattaa.
Veneilyssä on muutama tärkeä perusperiaate, joita noudattamalla pärjää pitkälle: Älä putoa, älä ole toisten tiellä, äläkä
törmää mihinkään. Kun sen lisäksi tiedät koko ajan, missä
olet, niin veneilysi on suhteellisen turvallista. Tuon kolmannen periaatteen noudattamisessa on viime aikoina ollut havaittavissa suuria puutteita. Tähystämisen laiminlyönti on
aiheuttanut useita läheltä-piti-tilanteita ja ainakin yhden
vakavan onnettomuuden, jossa täysillä purjeilla myötätuuleen väylän oikeassa reunassa etenevän purjeveneen yli ajoi
oman kulkusuuntansa vasemmassa reunassa vastaantuleva
moottorivene. Vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin kuin
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ihmeen kaupalla, mutta tapaus saa pohtimaan tähystyksen korostaa veneilijän
merkitystä syvällisemmin.
vastuuta.

