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Meri-VHF -kurssi, 11.–12.3.2017  
 
 
 
 
 
Aikataulu  
 

 
 
 
Kouluttaja  

 
Naantalin Purjehdusseura järjestää rannikkolaivurin radiokurssin 

viikonloppukurssina.  

 
Lauantai 11.3. klo. 09:00-16:00  

Sunnuntai 12.3. klo. 09:00-15:00 (Viestintäviraston järjestämä tutkinto n. klo  

14:00-15:00)  

 
Ari Virrankoski  

 

Kurssipaikka  Kurssipaikkana on Maijamäen koulun kirjasto (osoite: Kristofferinkatu 1,  

Naantali ).  

 
Kurssimaksu  Kurssimaksu on 40 euroa ja se tulee maksaa seuran tilille ennen kurssia.  

Tilinumero: FI30 4309 0010 4715 22  

Saaja: Naantalin Purjehdusseura  

Viesti/viite: VHF-kurssi ja osallistujan nimi  

 
Kurssimateriaalin hankinta: 

  

Osallistujan tulee itse hankkia kurssimateriaali etukäteen. Kurssimateriaalina on  

'Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas', minkä voi tilata kirjapainotuotteena 15 €:n 

hintaan Viestintäviraston asiakaspalvelusta puh: 0295 390 242 tai tilata  

sähköpostitse osoitteesta: radiotaajuudet@ficora.fi  
 
Materiaalin voi myös tulostaa Viestintäviraston internetsivuilta maksutta (108  

sivua) tai tallentaa omalle tietokoneelle (linkki alla). Jos tallennat oppaan  

tietokoneellesi, niin kurssin ajaksi riittää, että otat vain muistiinpanovälineet 

mukaasi. Kurssilla oppaita ei ole myytävänä.  

 
'Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas' löytyy Viestintäviraston internetsivulta 

osoitteesta:https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Rannikkolaivurin_radi  

oliikenneopas.pdf  

 
Vinkki  Kannattaa opetella kansainväliset tavausaakkoset (Alfa, Bravo... jne.) ennen  

kurssia esimerkiksi oppaan viimeiseltä sivulta. Muu itseopiskelu ei ole 

välttämätöntä.  

 
Tutkinnossa tarvittavat välineet:  

1 kpl passivalokuva (mustavalko- tai värikuva käy) - 

kuulakärkikynä sekä lyijykynä ja pyyhekumi.  

 
Muut kustannukset:  

Viestintävirasto laskuttaa pätevyyskirjamaksun 89,15 € (sis. tutkinto- ja  

todistusmaksun) n. kolme viikkoa tutkinnon jälkeen pätevyyskirjan postituksen 

yhteydessä.  

 
Ilmoittautuminen:  

Ilmoittautuminen osoitteeseen: esa.vahtera@nps.fi  
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Purjehduksen kilpapurjehdussäännöt 2017-2020  

 
Käydään läpi purjehduksen kilpailusäännöt ja pääpaino perusasioissa ja  

muutoksissa. Ilta on tarkoitettu kaikille kilpapurjehdusta vähänkin harrastaville,  

kilpapurjehduksen järjestäjille sekä asiasta kiinnostuneille.  
 

 
Aikataulu  Tiistai 21.3. 18:00 - 20:00  

 
Kouluttajat  Jari Saarinen ja Esa Vahtera  

 
Kurssipaikka Lammasluodon saunan takkahuone  
 

 
Kurssimaksu 0 €  

 
Kurssimateriaalin hankinta:  

Purjehduksen kilpailusäännöt: 

http://www.spv.fi/documents/10644/0/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%

B6t+2017-2020+o/899bb52e-b587-4528-a91f-4cf841608f23 

  

Englanninkieliset säännöt löytyvät Word Sailing:n sivuilta (entinen ISAF)  

http://www.sailing.org/documents/racingrules/   
 

 
 

Sääntöklinikka  

 
Käydään läpi sääntöjä case:n kautta ja pyritään vastaamaan esitettyihin  

case:hin. Ilta on tarkoitettu kaikille kilpapurjehdusta vähänkin harrastaville,  

kilpapurjehduksen järjestäjille sekä asiasta kiinnostuneille.  
 

Aikataulu  Keskiviikko 29.3. 18:00 - 20:00  

 
Kouluttajat  Jari Saarinen ja Esa Vahtera  

 
Kurssipaikka Lammasluodon saunan takkahuone  
 

 
Kurssimaksu 0 €  

 
Kurssimateriaalin hankinta:  

Purjehduksen kilpailusäännöt 2017-2020: 
http://www.spv.fi/documents/10644/0/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%

B6t+2017-2020+o/899bb52e-b587-4528-a91f-4cf841608f23 

 
Englannin kieliset säännöt löytyvät Word Sailing:n sivuilta (entinen ISAF)  

http://www.sailing.org/documents/racingrules/  

http://www.spv.fi/documents/10644/0/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2017-2020+o/899bb52e-b587-4528-a91f-4cf841608f23
http://www.spv.fi/documents/10644/0/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2017-2020+o/899bb52e-b587-4528-a91f-4cf841608f23
http://www.sailing.org/documents/racingrules/
http://www.spv.fi/documents/10644/0/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2017-2020+o/899bb52e-b587-4528-a91f-4cf841608f23
http://www.spv.fi/documents/10644/0/Kilpapurjehduss%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t+2017-2020+o/899bb52e-b587-4528-a91f-4cf841608f23
http://www.sailing.org/documents/racingrules/
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PURJEHDUSKOULU AIKUISILLE  
 

Kolmen illan kokonaisuus, jossa pääpaino on purjehduksen perusasioissa, sekä 

MOB-harjoituksissa. Illat ovat tarkoitettu miehistössä toimiville ja/tai 

purjehduksesta kiinnostuneille. Kurssin tavoitteena on että, osallistujat 

pystyvät hallitsemaan purjevenettä helpoissa ja yksinkertaisissa tilanteissa.  
 

 
Aikataulu  Maanantai  12.6 klo 18:00 - 21:00  

Tiistai   13.6. klo 18:00 - 21:00  

Keskiviikko  14.6. klo 18:00 - 21:00  

 
Kouluttajat  Jari Saarinen ja Esa Vahtera  

 
Kurssipaikka  12.6. aloitetaan Lammasluodossa ja muina iltoina mahdollisesti Kailon sillalta  

 
Kurssimaksu  120 €/hlö, sisältäen pienet tarjoilut ja kurssimateriaalin. Kurssimaksu tullaan  

laskuttamaan erikseen ilmoittautuneilta.  

 
Ilmoittautuminen:  

Ilmoittautuminen osoitteeseen: esa.vahtera@nps.fi  


