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Venematkaa harkittaessa…
Perusolemus

Pitkän venematkan perusolemus on siinä,
että lyhyen ajan sisällä venettä käytetään
useata normaalia veneilykautta vastaava määrä.
Tämä asia on huomioitava kaikkien asioiden suhteen. Se heijastuu veneen toimintaan
ja kestävyyteen, kustannuksiin ja ennen kaikkea miehistön suorituskykyyn. Jos veneen
vuotuinen normaali käyttömäärä on 50 tuntia, saavutetaan tämä jo ennen kuin Ruotsin
saaristo on sivuutettu.
Veneen tulee olla sellaisessa kunnossa ja huoltotilassa, että usean kesän ajomäärä voidaan ajaa loman aikana. Talouden tulee kestää matkasta seuraavat käyttökustannukset.
Mutta ennen kaikkea tulee henkilöstön olla motivoitunut ja tavoitteen taakse sitoutunutta, että matka myös toteutuu.
Pitkä venematka ei ole sankarillista (eikä raukkamaista) meren tai sääolojen uhmaamista. Sen suorittaminen ei myöskään kuvasta tekijänsä muista poikkeavaa varallisuutta tai veneen poikkeuksellisen hienoa laatua tai varustelua.
Kyseessä ei ole yleisölaji, sivulliset eivät kannusta eikä kunta anna tonttia palkaksi.
Kaikki, minkä matkaveneilyllä voi saavuttaa, saadaan henkilökohtaisena kokemuksena ja onnistumisen ilona tavalla, jota vain itse voi arvostaa. Jos oma arvostus puuttuu,
ei laji ole sinua varten.

Matkakohteen valinta
Kohde on usein haasteellinen määränpää, jossa käymisellä ei sinänsä ole suurta merkitystä. Jokaiseen paikkaan pääsee sekä nopeammin, helpommin, että halvemmalla jollain muulla kulkuneuvolla kuin veneellä. Veneilijälle on tärkeintä matkan suoritus.
Jos määränpää on täysin avoin, on matkoilla kuitenkin tapana typistyä. Pieni itsensä
kirittäminen voi olla eduksi, mutta moni on luhistunut raudanlujan “täytyy -tavoitteen”
edessä.

Millaisella miehistöllä?
Mikä on miehistön minimikoko ja pätevyys? Voiko mukaan ottaa matkustajia, lapsia,
sellaisia, jotka eivät osaa ajaa venettä? Ehdotonta vastausta kysymykseen ei ole.
Pitkiä matkoja on tehty suurilla porukoilla ja yksin. Yleinen miehistön kokoonpano on
perhe tai pariskunta, mutta lukuisia muita kombinaatioita on tavattu sekä onnistuneiden, että niiden muiden joukosta. Miehityskysymys perustuu muihin asioihin, kuin
merenkululliseen pätevyyteen tai muuhun osaamiseen.
Usean viikon asuminen yhdessä ahtaissa oloissa kysyy ihmisiltä eniten kestävyyttä.
Tämän asian tulee olla kunnossa sillä asia tuskin paranee matkan aikana. Se, miksi
asia onnistuu, ei ole yksiselitteinen ja onnistunut lopputulos voidaan saavuttaa useasta
eri lähtökohdasta. Avioliitto ei muodosta immuniteettia epäonnistumiselle.
Yleinen miehistön kokoonpano on perhe tai pariskunta, mutta lukuisia muita kombinaatioita on tavattu sekä onnistuneiden, että niiden muiden joukosta. Oleellisinta on
osallistujien halu ottaa osaa matkaan eikä niinkään itse kunkin mahdollinen panos
matkan suorituksessa.
Miehityskysymys perustuu pääosin muihin asioihin, kuin merenkululliseen pätevyyteen tai osaamiseen.
Yksin veneilevän vastaava haaste on tulla toimeen itsensä kanssa. Vaikka fyysinen
suoritus onnistuukin, ei aina ole varmaa, että yksinäinen ihminen hallitsee yksinäisyytensä, joka kasvaa erakkomaisiin mittoihin pitkillä venematkoilla.
Merenkulullinen pätevyys on luonnollisesti tarpeen. Merenkulun perusteiden hallinta
samoin kuin sääntöjen tuntemus tarvitaan. Ilman niitä on turhaa edes yrittää. Osaamisen tasoksi riittää kuitenkin sama, millä kyetään liikkumaan vaikeissa oloissa omilla
vesillämme käyttäen aikaisemmin kokemattomia väyliä ja ylittäen avoimia selkävesiä
ilman kiintomerkkejä. Liikenne on eräillä alueilla vilkasta josta syytä on meriteiden
sääntöjen aktiivinen hallinta tärkeätä.
Veneen käsittelytaitoa tarvitaan normaalin satamatoiminnan ja vastaavan tarpeisiin.
Ylimääräistä miehistöä ei tarvita kannelle sen vuoksi, että ollaan vierailla vesillä. Mutta omalla miehistöllä olisi asioiden syytä sujua matkalla kuten kotonakin.
Teknistä ymmärrystä tarvitaan etenkin siinä vaiheessa, jos jokin ei toimi kuten pitäisi.
Useimmissa ongelmatilanteissa selvitään eteenpäin omin voimin tehdyn korjauksen tai
tilapäiskorjauksen voimin. Pitkä ajomatka saattaa synnyttää tällaisia tilanteita ja niihin
on kyettävä vastaamaan.

Aina ollaan kotivesillä
Pitkälläkin venematkalla kuljetaan aina jonkun kotivesillä - näin ainakin Euroopan
alueella. Joka paikassa on satamia, joissa on veneilijöitä, jotka pitävät juuri näitä vesiä
muita vesiä parempina - kuten sinä itsekin omia kotivesiäsi. Käsitys siitä, että muualla
olisi veneily ylipääsemättömän vaikeata tai vaarallista ei pidä paikkansa. Mutta vieraat
vedet ovat erilaisia ja niihin pitää suhtautua kunnioituksella. Normaali hyvä veneilytapa, varovaisuus ja sääolojen kunnioitus riittää oudoillakin seuduilla.
Veneilytavat ovat eri paikoissa erilaisia. Tämä syntyy luonnonolojen ja yhteiskunnan
erilaisuudesta. Mm loppuu veneiden kiinnittäminen perä ankkurissa ja keula maihin
jossain Itämeren puolivälissä. Siitä eteenpäin kiinnitetään vene satamassa olevaan laituriin – joskus jopa kyljittäin useampi vene vierekkäin. Vain saaristossa voidaan käyttää luonnonsatamia.
On usein viisasta kysellä satamissa neuvoja seuraavan päivän etappia varten - etenkin
jos sää alkaa heiketä.

Veneistä
Eri alueilla käytetään hieman erilaisia veneitä. Tämä ei tarkoita, etteikö vieraalla voisi
olla omalle alueelleen tyypillinen vene, kunhan ottaa huomioon veneen rajoitukset.

Saaristomaissa käytetään usein kevyempiä ja nopeampia veneitä kuin avoimilla rannoilla.
Veneen ei tarvitse olla poikkeuksellisen suuri eikä kallis – komeasta puhumattakaan.
Mutta sen tulee olla kunnossa.

Matkasuunnitelma ja kartat
Kuukauden matkaa ei voi suunnitella etukäteen - se syntyy tehdessä. Matkan päälinjat
ja tavoite varasuunnitelmineen tulee kuitenkin selvittää köysien irrottamiseen mennessä. Tuulen ja mielihalujen mukaan ajelehtimalla ei matka toteudu.
On kuitenkin tarpeetonta tehdä etukäteen tarkkoja tulevan loman etappisuunnitelmia ja
aikatauluja. Yksikin kovatuulisempi päivä tai muu hidaste kaataa koko suunnitelman.
Tulee sitä vastoin perehdyttää itsensä tulevan loman veneily-ympäristöön mm karttojen, satamakirjojen, matkakertomusten ja vastaavien avulla. On parempi perehtyä kokonaisuuksiin ja yleistietoon kuin laskea kompassisuunnat tai reittipisteet valmiiksi
matkareitille, joka todennäköisesti ei kuitenkaan toteudu juuri sillä tavalla.
Merikartta on nykyaikaisen merenkulun perusta ja välttämättömyys. Periaatteessa ei
ole pakollista ostaa kaikki kartat kotoa, vaan niitä voi hankkia myös matkan varrelta.
Satamien karttamyynneissä ei kuitenkaan välttämättä ole muita karttoja kuin se paikallinen ja matkaveneilijä joutuu näin ollen tukeutumaan alan harvoihin erikoisliikkeisiin
myös matkalla. Parhaiten löytää karttoja suurista satamakaupungeista ja suurten laivojen kulkupaikoista kuten Kielin kanavan suulta.
Karttojen ostamisessa ennen lähtöä on sekin hyöty, että niihin voi tutustua etukäteen.
Ostettiinpa kartat mistä hyvänsä, ei vierailla vesillä tule kulkea metriäkään ilman, että
veneessä on kyseisen alueen kartta.
Karttojen lisäksi on eduksi hankkia satamakirja tai muita satamien sisääntuloja kuvaavia oppaita. Varsinkin pienten satamien sisääntulo käy huonosti ilmi suurimittakaavaisesta merikartasta ja hommaan saattaa liittyä tarkasti otettavia mutkia.
On myös tarjolla kaupallisia satamaoppaita ja vastaavia. Näiden ensisijainen tavoite
on mainostaa maksullisia palvelusatamia ja monesti niiden anti sataman sisäänajon
suhteen on rajallinen. Oppaista voi olla hyötyä arvioitaessa eri satamien palvelutasoa
ja jopa maksuja.

Saariston suoja ja sen loppuminen
Suomen ja Ruotsin rannikot ovat osittain saariston suojaamia. Muualla on avoin rannikko, joka muuttaa veneilyn luonteeltaan erilaiseksi. Se ei tee veneilystä mahdotonta,
mutta edellyttää toisenlaista suhtautumista asiaan.
Eteneminen on etenemistä satamasta toiseen. Välille ei voi pysähtyä sillä suojapaikkoja ei ole. Tämä on suuri ero suomalaiseen veneilyyn, mutta vähäinen ero yleismaailmalliseen.
Saaristo vapaine kiinnityspaikkoineen loppuu Öölannin tasalla. Tämän jälkeen on pääsääntöisesti avointa rannikkoa vaikka Oskarshamnin ja Karlskronan alueilla onkin
omat saaristovyöhykkeensä.
Rannikolla on merkitystä sillä mistä suunnasta rantaan nähden tuulee. Myös vähäinen
virta vaikuttaa aallokkoon yhdessä tuulen kanssa.
Mereltä tuleva aallokko jyrkkenee pahaksi juuri ennen rantaa. On viisaampaa kulkea
ulompana ja saada aallokko loivempana. Etäisyyttä tarvitaan muutama maili. Maatuulella on aallokko suojaista vain 1 – 2 mailia rannasta. Tällä etäisyydellä voi olla matalaa, joten aina ei tätä voida käyttää hyväksi.

Vieraat satamat
Satamapaikka on useimmiten maksullinen. Hintaan kuuluu sitä vastoin yleensä satamarauha, pesutilat ja eräitä muita palveluja. Sähkö on joskus maksullista. Tuulipäivänä maksaa pelkästä kivimuuristakin ihan mielellään. Ahtaus on sen sijaan aina kylkiäi-

senä, sillä ruoppaamalla tehdyt ja aallonmurtajalla suojatut satamat eivät ole liian suuria.
Matkakassaan kannattaa budjetoida vaikkapa 20 € jokaista yöpymistä varten. Hinnat
vaihtelevat silti aika tavalla.
Satamaan menoa ei tarvitse pelätä. Vastaanotto on yleensä hyvin ystävällistä ja palvelevaa oltiinpa missä maassa tahansa.

Kielitaito
Ei tietenkään olisi pahasta osata kaikkia matkan varrelle sattuvia kieliä, mutta kohtalaisella tai edes auttavalla ruotsilla tai englannilla pärjää käytännössä oikein hyvin.
Tiedetään jopa täysin ummikkojen suomalaisten käyneen Saksassa saakka. Kyllä asiat
tulevat selviksi jos kaksi ihmistä haluaa ymmärtää toisiaan.

Onko muualla aina myrsky?
Ei ole. Jos olisi, ei siellä veneiltäisi. Kesällä on keli kesäinen koko Itämeren alueella.
Muistettava on kuitenkin se, että saariston puuttuminen tekee rannikosta suojattomamman. Täällä noudatettuja tuulirajoja kannattaa merkittävästi alentaa. Käytännössä on
yli 10 m/s jo melkoinen tuuli veneelle kuin veneelle ja vastaa ankaruudeltaan ehkäpä
15 m/s saaristossamme. Tuulipäivinä ollaan satamassa kiinni ja tutustutaan paikkakuntaan. Tämä on nöyrästi opeteltava taito.
Säätiedot saa satamista, VHF:llä ja tavallisella radiolla. Ainakin länsi- ja etelärannan
sääpalvelu kestää hyvin vertailun Suomen kanssa. Lisäksi se on ilmaista!
Joka tapauksessa tulee aikatauluun jättää selvästi varapäiviä sääolojen varalta. Avoimilla rannoilla ei niin vain “luiskahdeta” suojasta suojaan.

Merirosvot
Näitä voi olla satamissa, mutta ei Itämerellä. Satamissa on rosvon kohtaamisen todennäköisyys sitä suurempi, mitä “yllyttävämmin” itse esiintyy. Tilanne ei siis ole sen
kummempi kuin Suomessakaan. Vene kannattaa kuitenkin lukita ennen poistumista,
vaikka ainakin länsimaissa ovat veneilijät yhtä lojaaleja toistensa omaisuuden suhteen
kuin Suomessakin.

Päätelmä
Pitkän venematkan suorittaminen on vaativa teko, mutta useimmille veneilijöille täysin mahdollinen. Se edellyttää panostusta asiaan, mutta onnistuu niin tahdottaessa.

Matka on veneilijästä – ei veneestä kiinni.
*
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Viralliset asiat
Passi
Vaikka Schengen -sopimus mahdollistaa matkustamisen ilman passia, on oikean passin mukana pitäminen kuitenkin hyvin suositeltavaa jo Ruotsista alkaen. Jollei siitä ole muuta hyötyä,
voi sitä näyttää pankissa rahaa nostettaessa ja vastaavissa paikoissa.
Rajaviranomaisten kädessä on aito passi aina kovaa valuuttaa ja saattaa nopeuttaa muodollisuuksia silloinkin, kun passia ei välttämättä vaadittaisi.

Pätevyyskirjat
Käytännössä ei veneilijän pätevyyskirjoja ole paljoa kyselty. Aika on myös muuttumassa ja
asiaan kannattaa varautua. Lait edellyttävät, että veneen kuljettajalla on tarvittava pätevyys ja
eräissä maissa vaaditaan jopa ajokortti. Suomalaisen veneilijän on hyvä kyetä osoittamaan pätevyytensä vaikka oman maamme laki ei ajokorttia vaadi.

CEVNI
CEVNI –sopimus määrittää Euroopan sisävesillä noudatettavat liikennesäännöt. Siinä olevat
määräykset ja ohjeet koskevat myös huviveneitä. Liikennesäännöt CEVNI – alueella poikkeavat jonkin verran meriteiden säännöistä joten veneilijän on hallittava myös nämä säännöt. On
myös tiedettävä milloin liikutaan CEVNI – alueella.
CEVNI ei ole voimassa kaikissa Euroopan maissa kuten ei Suomessa eikä Ruotsissa. Saksassa
ja siitä eteenpäin on CEVNI sen sijaan jo voimassa ja myös Venäjän on uumoiltu tulevaisuudessa vaativan CEVNI – asiakirjoja Saimaan kanavana liikenteeltä.
Oleellista säännöissä on, että veneen päälliköltä edellytetään kurssi ja suoritettu tutkinto. Suomessa veneilijöiden koulutus- ja tutkintotoiminta on veneilyliittojen hoidossa ja alan kursseja
järjestetään ajoittain. Lähdettäessä matkalle CEVNI –alueelle on siis hyvissä ajoin syytä hankkia tarvittavat taidot ja pätevyyskirja.

Rokotukset ja viralliset terveysasiat
Seuraa asiasta annettuja yleisiä ohjeita. Itämeren alueella ei yleensä ole ollut tarvetta erityisiin
toimiin eikä pakollisia rokotuksia tai terveystarkastuksia ole vaadittu. Tilanteen muuttuessa
saattaa asia muuttua. Mikäli alueella puhkeaa vakava kulkutauti tai vastaava on veneliikenne
vähintään samoissa vaikeuksissa kuin muu matkustus.

Radioliikenne
VHF kuuntelu rajan lähellä ja muutenkin rannikolla liikuttaessa on tarpeen. Viranomaisilla
saattaa olla tarpeita kysellä kulkijan asioita ja kysymyksiin kannattaa vastata. Viranomaisten
kiinnostus on myös turvallisuutta, joten tässä suhteessa on kyse yhteisestä edusta.

Itämeren alueella ei yleensä ole tarpeen veneen ilmoittautua satamaan ennen saapumista. Veneily Ruotsissa ja Tanskassa on tässä suhteessa samanlaista kuin Suomessa. Kuitenkin voi
joskus olla eduksi tiedustella etukäteen veneelle paikkaa tai sataman käyttömahdollisuutta vallitsevassa säässä. Mm. monet Bornholmin satamat sulkevat porttinsa tuulen yltyessä eikä uusille veneille enää avata porttia kelioloista huolimatta. VHF on oivallinen väline selvittää sataman tilanne etukäteen ja saada tarvittaessa suositus muuhun satamaan hakeutumiseksi.
Suuriin Baltian kauppa-alussatamiin voi kuitenkin ilmoittautua ja saada vaikkapa neuvoja siitä, minne mennä. Itämeren ulkopuolella kuten Brittein saarilla, on satamaan ilmoittautuminen
yleisempää ja joskus jopa pakollisenomaistakin.
Huonon näkyvyyden vallitessa tai muusta poikkeussyystä johtuen voi venekin kutsua lähistöllä olevaa laivaa ja sopia väistämisestä ja muusta. Myös luotsit ja satamat vastaavat kutsuun.
Avattavien siltojen ja sulkujen vartijoilla on usein VHF –päivystys. Kartasta tai oppaasta käy
ilmi kanava, mitä kuunnellaan, mutta alkuun pääsee yleensä myös kanavalla 16. Eräiden siltojen ja sulkujen avaaminen on sovittava erikseen, mutta yleensä niillä on vakioajat, milloin huviveneet päästetään läpi. Monen sillan altakin pääsee ja vallitsevan alituskorkeuden voi kysyä
VHF:llä.

Rajan ylitys
Periaatteessa aluksen tulee ilmoittautua maasta lähdön ja saapumisen yhteydessä. Schengensopimus muutti asian poistamalla ilmoittautumisvelvollisuuden rajan ylityksessä. Rajan saa
myös ylittää merenkulullisesti sopivaksi katsomassaan paikassa. Viranomaiset valvovat rajan
ylitystä muilla keinoilla, joihin kuuluu mm. pistokokeita ja teknistä valvontaa. Näihin täytyy
olla valmiit.
Baltiassa kirjataan edelleen satamaan tulleet ja lähteneet veneet ylös satamakapteenin toimesta. Tämä kannattaa huomioida eikä esimerkiksi lähteä ilmoittautumatta.
Viranomaistoiminta ei merkittävästi ole haitannut matkaveneilyä ja eduksi on tietenkin luettava viranomaisten läsnäolosta syntyvä turvallisuus. Maailmanrauhan kehittyminen voi kuitenkin johtaa muutoksiin myös veneilyn osalta ja tähän on meidän vain suhtauduttava.
Erityisesti on huomautettava, että kaikilla henkilöillä veneessä on oltava tarvittavat matkustusasiakirjat ylitettäessä EU:n sisärajoja Schengen sopimuksen suomin helpotuksin. Epäselvissä tapauksissa on parempi ilmoittautua rajaviranomaisille.
Ylitettäessä EU:n ulkoraja on aina ilmoittauduttava rajaselvitystä varten. Ota selvää, missä on
kyseeseen tuleva ilmoittautumispaikka (lähellä rajaa, ensimmäinen satama jne…). VHF:llä
annettu ennakkoilmoittautuminen on aina eduksi, mikäli menettely ei ole täysin selvää.

Miehistöluettelo
Eräissä tapauksissa vaaditaan veneestä miehistöluettelo. Tämä on päällikön allekirjoittama
luettelo veneessä olevista henkilöistä passin numeroineen. Tyhjiä tai osittain esitäytettyjä kaavakkeita on syytä olla mukana ja mm. Venäjälle mentäessä sellaiset tulee leimata ulosselvityksessä Suomessa.
Miehistöluetteloita on kysytty mm. Saksassa 2003. Marineriyhdistyksellä on ollut jaossa oma
miehistöluettelokaavakkeensa, joka sähköisessä muodossa sopii hyvin venekunnan esitäyttöön
ja tulostukseen. Kaavakkeen saa myös netistä Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Tulli
Huvivene ja siinä kulkevat ihmiset noudattavat yleisiä tullimääräyksiä ja on myös tullin tarkastusten kohteena. Se, mikä on sallittua vaikkapa laivamatkustajalle, pätee myös kansainväliseen veneilyyn.
Schengen –sopimus tai EU ei vapauta tullimääräysten noudattamisesta. Ota selvää voimassaolevista määräyksistä ja noudata niitä.
Erityinen ongelma voi muodostua tuontirajoitteisten tuotteiden osalta EU –maiden ulkopuo-

lelle suuntautuvilla matkoilla. Varmin tapa on säilyttää veneessä ostokuitit EU maista ostetuista tuotteista jolloin voi osoittaa, että niitä ei ole tuotu EU:n ulkopuolelta. Huomaa, että rajoitukset koskevat muutakin kuin perinteisiä nautinta-aineita!

Lipun käyttö
Suomalainen vene käyttää kotimaansa perälippua aina kulkiessaan ulkomailla ja kansainvälisillä vesillä. Perälipuksi käy mainiosti veneily-yhdistyksen lippu, mutta toki saa käyttää tavallistakin Suomen lippua.
Lisäksi käytetään veneen oikealla puolella kohteliaisuuslippuna sen valtion pienoislippua, jonka alueella ollaan.
Satamassa oltaessa lippu nostetaan ja lasketaan vallitsevan tavan mukaisesti. Samalla nostetaan ja lasketaan vieraan valtion pienoislippu, sillä suomalaisessa aluksessa vieraan maan lippu ei liehu milloinkaan yksin.
Lipun käytöstä on keskusteltu paljon viime aikoina. Mitä enemmän matkaa on veneellä ehtinyt tehdä, sitä vähemmän kiinnostaa aiheeseen liittyvä viisastelu ja sitä luonnollisempaa on lipun sujuva käyttö vallitsevan kulttuurin ja tavan mukaisesti.

Tarkastukset matkan aikana
Veneliikennettä valvotaan viranomaisten toimesta. Poliisi, rajavartiolaitos (vast.), tulli ja
maasta riippuen muutkin viranomaiset saattavat pysäyttää veneen ja suorittaa tarkastuksia.
Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista eikä johda vaikeuksiin jos veneessä asiat ovat kunnossa.
Puhtaalla omallatunnolla liikkuvalla ei ole syytä huoleen ainakaan Pohjois-Euroopan alueella.
Huomautettakoon Saksassa jo pitkään toimineesta ympäristönsuojeluviranomaisesta, joka
mm. valvoo, ettei veneiden tankkauksessa veteen pääse polttoainetta. Seurauksena voi olla
sakko, joka yleensä ei koidu huoltoaseman maksettavaksi.

Sotilastoiminta
Tämän kanssa joutuu nykyään hyvin harvoin tekemisiin. Yksittäisen sotalaivan kohtaaminen
on päivän tai koko viikon kohokohta eikä aiheuta ongelmia.
Avomerellä ja rannikon tuntumassa voi kohdata vartio- tai hävittäjälentokoneen, joka tunnistaa veneen. Samoin saattaa nähdä laivasto-osaston liikkeellä. Tällainen on viime vuosina kovasti vähentynyt eikä ennenkään ole aiheuttanut todellista haittaa veneelle.

Sääntöjen noudattaminen
Monessa maassa, kuten Saksassa noudatetaan sääntöjä tiukemmin kuin Pohjoismaissa. Niinpä
pidetään ankkuripalloa jopa ongella olevassa jollassa ja ankkurivalo on itsestään selvyys. Matkailijan kannattaa jättää totunnaiset sääntöjen oikomiset väliin ja tehdä kuten kirjoissa sanotaan.

Vakuutus
Tarkasta vakuutuksesi voimassaolo ennen lähtöä. Eri yhtiöiden vakuutukset ulottuvat eri
alueille ja omavastuissa tai muissa seikoissa voi olla yhtiökohtaisia eroja. Ilman vastuuvakuutusta voi vahingon sattuessa joutua tosi kovaan tilanteeseen
Veneessä kannattaa pitää laajaa vakuutusta, sillä pelkkä vastuuvakuutus ei tuo rikkinäistä venettä eikä aina sen matkustajiakaan takaisin kotiin.
Veneen nostamistapahtuma on vakuutusturvan piirissä vain, jos vakuutus on voimassa myös
maissa siinä maassa, jossa vahinko syntyi. Huomioi tämä, jos vaikkapa joudut ottamaan veneesi ylös Saksassa. Vakuutuksen raja saattaa kulkea laiturin reunan kohdalla.
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Matkan teon taktiikasta
Kun olemme päättäneet määränpäämme ja sitoutuneet sen saavuttamiseksi tulee
meidän ponnistella asian puolesta. Seuraavat ajatukset on esitetty pelkästään tässä
mielessä.
Pitkän venematkan suorittaminen ei ole sama asia kuin viikonlopun retkeily
lähisaareen. Se poikkeaa myös loman mittaisesta oleilusta Saaristomerellä siinä, että
lähdettäessä on asetettu tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää aktiivista ja
pitkäaikaista suorittamista. Tarvitaan siis suunnitelmallisuutta ja taktiikkaa tavoitteen
saavuttamiseksi.
Pidä tavoite mielessä ja seuraa matkan edistymistä.
Etene silloin kun voit
Lepää silloin kun et voi edetä

Matkan suunnittelu ja seuranta
•
•
•
•
•

•

On tarpeen pitää mielessä, että tällä lomalla ollaan menossa kaukaiseen
tavoitteeseen ja että matkan varren kohteet jäävät nyt väliin paremman
kohteen tieltä.
Koko matka jaetaan päivämatkan mittaisiin osiin. Matkatavoitteen
suuruusluokka on tyypillisesti 100 mpk, mutta sitä ei voida
suunnitteluvaiheessa lyödä kiinni.
Viikon aikana varaudutaan pitämään 1 - 2 lepopäivää. Nämä ovat myös
huoltopäiviä. Niiden ajoitusta ei kannata suunnitella, vaan ne muovautuvat
matkan aikana sään ja muun tilanteen mukaan.
Näin laskien saadaan karkea hahmotelma siitä, miten matka etenee.
Päivämatkan kertymistä seurataan päivän aikana. Tavoite pitäisi saada
täyteen, mutta jos olosuhteet mahdollistavat, voidaan se tietenkin ylittää.
Tällöin jää maileja säästöön myöhemmin syntyvää lyhyempää päivää varten.
Menetelmä saattaa tuntua masokistiselta, mutta se on toimiva ja hyväksi
koettu.
Tarkastele etenemää kohti määränpäätä. Joskus joutuu siirtymään
sivusuunnassa ilman, että määränpää lähestyy mutta samalla saatetaan päästä
sään tai muun seikan suhteen parempiin asemiin. Näin erityisesti kun
saariston suojasta haetaan tulevalle tuulelle suotuisia reittejä.

Säätaktiikka
Itämeren alueella on kesällä kesäinen sää, mutta se voi keskeytyä lyhytaikaisen
huonon sään johdosta. Vaikka kuinka tuulee, on hyvä muistaa, että pian on jälleen
kauniimpaa. Sää ei ole matkan kokonaisuuden kannalta este, mutta se on otettava
huomioon päivittäisessä matkan teossa.
•

•
•
•
•
•
•
•

Hyödynnä sääikkunat. Varsinkin Ruotsissa annetaan alueellisesti tarkkaan
rajattuja säätiedotuksia VHF -taajuudella. Näiden ja muiden säätiedotusten
avulla on mahdollista sovittaa suurempien aukkojen ylitykset suotuisiin
aikoihin ja valita reitti suojaisemmasta paikasta kovemman tuulen aikaan.
Nouseva tuuli nostaa aallon korkeutta vähitellen ajan kanssa, mutta aallot
ovat aluksi jyrkkiä.
Laskevan tuulen aikana aallokko pyöristyy eikä kasva korkeutta. Odottamalla
jonkin aikaa päästään etenemään pyöreässä, vanhassa allokossa.
Suurten salmien (esim. Kalmarsund) keskellä on rauhallisempi aallokko kuin
vähänkään lähellä rantoja. Kun tuulee kovasti - mene keskelle.
Kesällä on tuuli yleensä hiljaisempaa yöllä kuin päivällä. Jos päivällä
eteneminen on vaikeata, lepää päivällä ja liiku yöllä. Näin voit päästä ajoissa
kotiin jos sää alkaa rakentaa paluulle esteitä.
Aavalta mereltä kohti sataman aallonmurtajaa puhaltava tuuli nostaa jyrkän
aallokon sataman eteen. Jos kestät 2 mpk vasta-aallokkoon, on keli
pyöreämpää ja voit kääntää rannan suuntaiselle kurssille. (vrt. Simrishamn).
Käytä hyväksi laskevaa myötätuulta ja sen jättämää aallokkoa. Raskas
myötäaallokko teettää ohjailutöitä, mutta surffit ovat nautittavia ja vievät
venettä mahtavasti.
Kovassa vastatuulessa voi suurempi vene antaa suojaa kevyemmälle.
Välittömästi perän takana on suvanto, missä aaltokuvio pysyy paikallaan.
Nopeilla veneillä voi beesaavan veneen potkuri kuitenkin kärsiä
kavitaatiosyöpymästä.

Valon suhteen kannattaa ottaa huomioon vuorokauden aika (valon määrä) ja valon
suunta. Mikäli mahdollista, ajoitetaan kulku vaikeassa paikassa ja outoon satamaan
tulo siten, että emme joudu ajamaan vastavaloon matalalla olevaa aurinkoa vastaan
emmekä pimeässä. Tämä ei aina ole mahdollista valita, mutta mahdollisuudet
kannattaa käyttää hyväksi.

Vahdin pito ja ajopäivän rytmitys
Pitkällä taipaleella on veneen ajaminen yhdelle henkilölle raskasta. On eduksi, jos
veneessä on kaksi tai useampi ajamaan pätevä jolloin ajaminen voidaan jakaa
vahteihin (ajovuorot). Jo se, että joku muu kuin päällikkö voi toimia ruorissa ja
vapauttaa päällikön hetkeksi muuhun tai levolle, on eduksi. Toisaalta, veneillään sitä
paljon yksinkin eikä matkustajan mukanaolo siihen verrattuna ole haitaksi.
Ammattimerenkulussa ovat vahdit 4 tai jopa 6 tunnin mittaiset. Tämä on
venematkalla liikaa ja on syytä käyttää lyhyempää ja joustavampaa vahtien pituutta.
Monesti vaihdetaan vahtia lyhytaikaisestikin esimerkiksi ruokailun tai muun syyn
ajaksi. Pääasia on, että vahtiajo toteutuu jos siihen on edellytyksiä.
Yksin voi suoriutua 15 - 20 tunnin ajomatkasta ja kaksin saattaa hieman pitempi olla
mahdollinen. Käytännössä ollaan perhepiirissä tyytyväisiä 10 - 12 tunnin päivään nopeassa veneessä paljon lyhyempäänkin.
Mikäli veneellä halutaan liikkua useamman vuorokauden ympäri, tulee siinä olla
kolme täysin pätevää vahtia. Näin on harvoin tilanne huviveneissä ja siksi huviveneet

myös pitkillä matkoilla pysähtyvät lepoa varten.
Vahtijako huviveneessä on aina kompromissi- ja tapauskohtainen kysymys. Eri
henkilöt omaavat erilaisen pätevyyden eikä ketään - ainakaan perheestä - voida jättää
rannalle sen vuoksi, ettei ole kykenevä ajamaan venettä. Mutta jokaiselle tulee löytyä
oma toiminta-alueensa ja lähes jokaisesta voi olla oikeasti hyötyä matkan etenemisen
kannalta. Aihepiiri saattaa vaihdella, mutta kaikilla tulee olla jotain tekemistä. Vaikka
edes ajanvietettä. Tehtävät voi myös jakaa muulla tavalla, esimerkiksi
karttanavigoinnin ja ajamisen tehtävien välillä. Erityisesti nopealla veneellä
vilkkaalla alueella liikuttaessa on tarpeen olla eri henkilö kartalla ja puikoissa.
Jos ajomiehistön pätevyys vaihtelee, kannattaa vähemmän pätevä laitaa vahtiin
helpompien etappien aikana kuten avomeriosuuksilla ja suurilla selillä kauniilla
ilmalla. Tällöin ei erityisestikään ole syytä noudattaa orjallisesti vahtien aikajakoa
vaan sovittaa asiat tilanteen mukaan.
Vahtijako jakaa siis veneen ajamisen taakkaa useamman henkilön kesken. Samalla se
antaa useammalle henkilölle tekemistä matkan ajaksi. Vapaavahdissa oleva voi
vuorostaan tehdä muita asioita, joko yhteiseksi hyväksi tai omaksi ilokseen.
Nukkuminenkaan ei ole kiellettyä vaan päinvastoin suositeltavaa aina välillä.
Aamulla voi lähteä liikkeelle "ilman herätystä" eli ilman normaaleja aamutoimia ja
aamupalaa. Nämä hoidetaan aikanaan veneen jo ollessa kulussa. Tällä tavalla alkaa
matkan eteneminen välittömästi.
Melko pitkälle voi tällä tavalla tehdä yksinkin liikuttaessa kunhan edellisenä iltana
valmistelee seuraavan päivän asettaen esille sen, mitä päivän mittaan tarvitsee.

Jämähtäminen
Matkalla tulee vastoinkäymisiä ja raskaitakin hetkiä. Matkaväsymys, oudot
elinolosuhteet, koetut kokemukset ja monet muut syyt kasvattavat halua luopua.
Matkan varrella löytyy lukemattomia kauniita tai muuten mielenkiintoisia
käyntikohteita, jotka vetävät puoleensa. Muut tavat viettää lomaansa pyrkivät
ottamaan ylivallan.
Tällöin tulee matkaveneilijän tiedostaa asia ja asettua matkatavoitteen taakse. Tavoite
on kaukana edessä - näille paikoille voimme palata toiste.
Myös sääolot saattavat pakottaa pysähtymään. Ja kun satamassa on maattu riittävän
kauan alkaa jokainen tuulen henkäys tuntua "myrskyltä" jota vielä jäädään
pitelemään. Kun on alettu pitää tuulta, on joskus vaikeata lopettaa tuulen pitäminen.
Kaikki tällaiset pysähtymisen syyt voivat johtaa jämähtämiseen. Matkan jatkamisen
motivaatio katoaa ja liike pysähtyy. Jämähtämistä voi parhaiten torjua tiedostamalla
asia ja "ottamalla itseä niskasta kiinni".

Uupumuksen torjunta
Tavanomainen unen puute on vain yksi syy, miksi matkaaja voi uupua. Se on
todellinen syy ja ainoa keino sen torjumiseksi on huolehtia siitä, että matkalla myös
nukutaan ja levätään. Jos innostuu liikaa tavoittelemaan määränpäätä, voi tulla
uupuminen vastaan joko kliinisesti tai henkisesti. Aika, minkä viettää kunnolla
nukkuen, tulee takaisin matkan tavoitteessa. Ja onhan lisäksi kysymys vapaa-ajan
vietosta ja rentoutumisesta, mikä kannatta kuitenkin aina pitää mielessä.
Kesäaikaan voi virkistää itseään käymällä hetken uimassa. Tämä edellyttää veneen
pysäyttämistä, mutta näin menetetty lyhyt aika saadaan takaisin parempana
jaksamisena.
Uupumus voi syntyä myös siitä, että matka koetaan liian rasittavaksi tai jopa
pelottavaksi. Tässä kohdassa voi päällikkö tehdä kohtalokkaita virheitä. Vaikka
itsellä olisi pelottomuutta ja urheilumieltä, tulee miehistön kokema ottaa huomioon

ratkaisuissa. On älytöntä saattaa miehistö pelon, ylirasituksen tai yksitoikkoisen
tylsistymisenkään tilaan. Seuraukset näkyvät viimeistään tulevissa venematkoissa
jolleivät jo seuraavassa satamassa.
Hyvään venematkan rytmitykseen kuuluu siis toimeliaisuutta jokaiselle matkan
aikana, lepoa, uupumuksen tarkkailua ja ajoittain vietetyt virkistystauot
satamakäynteineen.
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Riittävätkö rahat
ja tekeekö mieli maksaa?
Matkalle on syytä laatia budjetti ja huolehtia siitä, että tarvittavat varat ovat matkan
aikana saatavilla. Budjetointi tarvitaan matkan suunniteluun ja se varmistaa, että
voimat riittävät kotiin saakka. Budjetti tehdään ennen lähtöä jotta voitaisiin varata
sopivasti rahaa mukaan.
Matkan aikana seurataan budjettia ja valvotaan, että rahaa ei kulu enempää kuin oli
suunniteltu. Ota huomioon, että tämä ei ole matkatoimiston myymä pakettimatka!
Olet itse vastuussa matkan taloudellisesta onnistumisesta.
Takaisin on syytä kääntyä ennen kuin puolet käytettävissä olevista rahoista on
kulutettu.

Budjetti sisältää seuraavat pääkohdat:
• Polttoaine
• Satamamaksut
• Muonitus
• Muut talouskulut
• Huoltokulut
sekä luonnollisesti muut matkailuun ja elämiseen liittyvät kulut.
Budjetissa on myös huomioitava omat henkilökohtaiset erityistarpeet kuten erityinen
terveydenhoito, erityisruokavalio sekä tietenkin myös mieltymyksen mukaiset asiat.
Huomioi, että ollaan lomalla ja lomailuun on myös varattava rahaa.

Polttoaineen kulutus
Polttoaine on yksittäisistä menoeristä suurin. Polttoaineeseen tarvittava raha
arvioidaan seuraavasti:
Veneen polttoaineen kulutus lasketaan muodossa litraa/meripeninkulma.
Tuntikulutuksella ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Kulutus on selvitettävä

etukäteen tankkauksesta tankkaukseen.
Näin havaittuun kulutukseen tulee lisätä n.10 % suuremmasta kuormasta johtuen.
Polttoaineen hinta eri maissa on etukäteen vaikeasti selvitettävissä sillä veneasemien
hinnat vaihtelevat ja ovat eri suuret kuin maa-asemilla. Käypäsen arvion saa, kun
lisää maa-asemien hintatasoon 10 %.

Esimerkkilaskelma:
1) Polttoaineen hinta
Länsirannikkoa pitkin suuntautuvalla matkalla Korppoosta Saksaan ja takaisin
kulutetaan polttoaineesta 70 – 80 % Ruotsin hinnoilla ja loput Tanskassa ja Saksassa.
Netistä saamme arvioitus laskennallisiksi hinnoiksi:
Ruotsi:
Tanska:
Saksa:

11,50 SEK/l / 11,2 = 1,03 €/l
8,50 DKK/l / 7,3 = 1,16 €/l
1,07 €/l

MUISTA TARKASTAA HINTA-ARVIOT JUURI ENNEN MATKAA, sillä hinnat
eivät ole vakaita.
2) Kulutus matka-ajossa
Normaalikulutus on 1,2 l/mpk
Lisätään 10 % ja lasketaan 1,32 l/mpk mukaan.
3) Litrat
Matkaa Korppoosta Korppooseen on noin 1000 mpk eli tarvitaan polttoainetta:
1000 x 1,32 = 1320 l
4)Tarvitaan rahaa
Ruotsissa:
0,7 x 1320 x 11,50 = 10 626 SEK = noin 950 €
Tanskassa
0,15 x 1320 x 8,50 = 1 683 DKK = noin 230 €
Saksassa:
0,15 x 1320 x 1,07 = 212 €
= noin 210 €
YHTEENSÄ
1 390 €
Laskelman perusteella tulee polttoainetta varten varata rahaa noin 1 500 €.

Satamamaksut
Satamamaksut vaihtelevat suuresti eri satamien välillä. Satamaoppaista saa viitteitä
hintatasosta, mutta eräissä tapauksissa voi olla vaikeata valita satama muuten kuin
sataman sijainnin perusteella.
Yläkanttinen arvio on, että satamamaksu on noin 25 €/yö. Tämä voi kuitenkin
vaihdella ollen monesti halvempikin.
Maksullisuus alkaa 2 – 3 yötä Suomesta lähdön jälkeen eli tarvitaan noin 20
satamamaksua. Näistä puolet on Ruotsissa ja loput Tanskassa ja Saksassa. Maksuissa
voi säästää valitsemalla satamansa ja käyttämällä (rajoitettuja) luonnonsatamia ja
ankkurointimahdollisuuksia.

Esimerkkilaskelma:
Noin kuukauden esimerkkimatkalla tarvitaan satamamaksuihin rahaa 20 - 25 yötä
varten. Tämä tarkoittaa 500 - 625 €.

Muonitus
Ei tee kovin suurta virhettä, jos länsi- ja etelärannikolla arvio käyttävänsä ruokaan
saman verran rahaa kuin normaalistikin Suomessa. Ota siis huomioon, että
matkakuukausi on myös ruoka kuukausi. Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdolliset
lomaan liittyvät ”koristeellisemmat” ateriat ja vastaavat.
Lämpimissä oloissa lisääntyy juomien tarve. Veneen tankissa oleva vesi ei
välttämättä sovellu janojuomaksi, joten normaalia suurempaan virvoitusjuomien ja
pakatun veden kulutukseen on varauduttava.
Itärannikolla on ruoka ollut edullisempaa samoin kuin muut olemisen kulutkin. EU:n
laajeneminen vähentää kuitenkin tätä etua.
Muonituskuluissa on myös huomioitava elintarvikkeiden suurempi hävikki
veneoloissa ja se, että joskus joutuu ostamaan normaalia kalliimmasta kaupasta.

Muut talouskulut
On hyvä ottaa huomioon erinäisiä lisäkuluja matkalla tarvittavia tarpeita varten. Voi
joutua uusimaan vaatteita (alennusmyynnistä riippumatta), ostamaan pesuaineita,
kosmetiikkaa astioita jne. Matkalla on myös varauduttava siihen, että jotain on
unohtunut tai puuttuu muuten ja on siis hankittava matkan jatkuvuuden tai
viihtyvyyden vuoksi.
Taloushuolto vie pienen määrän rahaa pesukoneisiin yms. Lisäksi on tietenkin aina
oltava mukana rahaa ottaa osaa mielen mukaisiin huvituksiin ja vastaaviin.
Erityisesti tietenkin käynnit nähtävyyskohteissa, kiertoajelut ja muut pääsyliput.

Huoltokulut
Veneen ja muun kaluston huollon tulee olla kunnossa lähdettäessä. Matkalla voidaan
kuitenkin tehdä myös huoltoja, esimerkiksi öljyn vaihtoja yms. Veneeseen voi tulla
pienempiä korjaustarpeita kuten tiivistyksiä, ruuvien uusimisia, letkurikkoja ja
vastaavia, joiden korjaamiseen on hyvä varautua käteisellä.
Suurempia yllätyksiä varten kannattaa järjestää rahoitusmahdollisuus esimerkiksi
luottokortin tai pankin avulla. Yleensä tällaisia maksuja ei tule ja jos tulee, on
yleensä myös aikaa suoriutua niistä, sillä korjaus vie aikansa ja sinä aikana ehtii
järjestää maksuvarat paikalle.

Maksuvälineet
Käteinen
Polttoaineen ostaminen etelässä on pääsääntöisesti käteiskauppaa joko pikkusataman
tankista tai seteliautomaatista. Samoin maksetaan satamamaksut käteisellä
satamakapteenille.
Kyseisen maan käteinen raha kelpaa aina. Vieraan maan valuutta saattaa joskus kelvata,
mutta aina huonoon kurssiin. Rahan vaihtamisesta syntyy vaivaa ja kuluja, mutta
mikään ei korvaa maksukykyistä lompakkoa.
Valuutta
Huomioi, että eurot eivät virallisesti kelpaa matkalla ennen Saksaa. On siis
vaihdettava valuuttaa kuten ennen euroaikaa. Suuremmista kaupungeista saa

nostettua käteistä kansainvälisillä luottokorteilla ainakin lännessä ja etelässä.
Luottokortit
Suomalainen pankkikortti kelpaa Suomessa. Kansainväliset luottokortit kelpaavat
periaatteessa kaikissa kohdemaissa, mutta pienillä paikkakunnilla on varauduttava
maksamaan käteisrahalla. On eri asia maksaa pienessä kalastussatamassa kuin maan
pääkaupungin shoppauskadun myymälässä.
Muut maat ovat yllättävän erilaiset Suomeen verrattuna muovikorttirahan suhteen ja
tämä tulee erityisesti esille niissä paikoissa, missä veneellä liikutaan. Eräät kauppiaat
karsastavat myös korttikauppaan liittyvää luottoyhtiön veloitusta ja suosivat sen
vuoksi käteistä.
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Lähtövalmistelut
Matkalle ei lähdetä pelkästään köydet eräänä päivänä irrottamalla. Lukuisia asioita on
hoidettava ensin, joista vähiten tärkeitä eivät ole kotiasiat ja miten ne hoituvat poissaolon aikana. On huolehdittava kukkien kastelusta, postin keruusta, sosiaalisia suhteita,
lehden peruutuksista ja monesta muusta asiasta. Nämä ovat kuitenkin yhteiset mille
hyvänsä matkalle lähdettäessä. Epäonnistumien näissä asioissa saattaa pilata veneloman ja jopa keskeyttää sen. Kun elämän tausta-asiat ovat kunnossa, on matkalle irrottautuminen helppoa eivätkä kotiasiat tee mutkaa matkaan.
On myös huolehdittava itse pelivälineestä eli veneestä.. Ennen lähtöä se laitetaan
moitteettomaan kuntoon. Tämä varmistaa matkan sujuvuuden tekniseltä kannalta.

Katsastus
Veneseuralaisilla on käytössä mainio apuneuvo: Kerhon katsastaja. Hänen kanssaan
kannattaa keskustella matkasta ja esittää, että hän nyt kiinnittäisi erityistä huomiota
veneen katsastukseen. On varmaan mahdollista pyytää jopa ylimääräinen rungon katsastuskin keväällä kun edessä on normaalia pitempi matka. Katsastuksessa ei kannata
mennä riman läheltä vaan miettiä, mitä voisi tehdä veneen luotettavuuden parantamiseksi.

Osien uusimiset
Veneessä ja moottorissa on kulutusosia, joita uusitaan huoltojen yhteydessä. Ennen
pitkää matkaa kannattaa näitä osia uusia vaikka niiden aika ei ihan vielä olisikaan tullut täyteen. Näin parannetaan veneen luotettavuutta ja vaikutetaan siihen, ettei osia
tarvitse vaihtaa matkan aikana. Kyseeseen tulevia osia ovat mm:
- kiilahihnat
- vesipumpun siipipyörä
- suodattimet
- letkut ja klemmarit
- tuulilasin pyyhkimen sulat

Koeajot ja – käytöt
Hyvissä ajoin ennen lähtöä tulee vene huolella koeajaa ja kaikki laitteet kokeilla. Koeajossa rasitetaan moottoria suurella teholla jonkin aikaa ja seurataan ääntä, värinää, savutusta, lämpötilaa, paineita ja yleensä kaikkia käyntiarvoja. Moottoria ja muuta koneistoa seurataan katsomalla ja havainnoidaan vuodot ja muut ongelmakohdat. Kokeillaan moottorin käyttäminen kaikista tankeista (jos on enemmän kuin yksi tankki).

Merenkulkulaiteet kokeillaan ja niiden kalibrointi (kompassi ja loki) tarkastetaan.
Kokeile ankkurointi ja tarkasta samalla ankkurin ja ketjun/köyden kunto.
Kokeile lippujen, viirien ja merkkikuvioiden käyttö.
Aikaisempien tankkausten yhteydessä varmistetaan polttoainemittarin toiminta. Samalla kokeillaan veneen tankkaaminen aivan täyteen. Katso, että tankki ei vuoda piripinnassakaan.
Veneen muutkin laitteet kokeillaan.

Rakennetarkastus
Veneen tulee tietenkin olla ehjä. Vaatimuksia tyylille, viimeistelylle tai ulkonäölle ei
ole.
Tarkasta moottorin, tankkien, akkujen ja muiden suurten osien kiinnitys. Tarkasta akselin ja ohjauslaitteiden kiinnitys ja toiminta.
Kiristä pultit ja mutterit.
Tarkasta ovien ja luukkujen tiivisteet, kiristimet ja toiminta. Pitkällä matkalla on tiiviydelle suuremmat vaatimukset. Voidaan kokeilla voimakkaalla vesisuihkulla.
Tarkastetaan polttoaineen täyttökansien tiivisteet ja tankin yleinen tiiveys.
Puhdistetaan makeavesitankki etikalla tai desinfiointiaineella. vaihdetaan puhdas vesi.

Varustetarkastus
Veneen varusteet – etenkin turvavälineet – tarkastetaan jokainen erikseen ja todetaan
niiden olevan kunnossa. Tehdään katsastusta vastaava tarkastus mutta laajennetaan se
koskemaan kaikkia veneen toimintoja ja osia.
Käy läpi veneen varaosat, työkalut ja mukana kuljetettavat käyttöaineet kuten öljyt ja
jäähdytysneste.
Huomaa, että vene tulee voida sulkea lukitsemalla ja että viihtyvyyden kannalta ikkunaverhot tai vastaavat ovat ahtaissa satamissa mitä toivottavimpia.
Tarkasta, että kaikki ohjekirjat ovat mukana.
Tarkasta veneen kartat – niin sähköiset kuin paperille painetutkin.

Siivous ja puhdistus
Hyvä hygienian lähtökohta saadaan aikaan sillä, että vene siivotaan ja puhdistetaan
perusteellisesti.
*
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Veneen pakkaaminen
Veneen pakkaaminen aloitetaan tyhjentämällä vene
Oli vene kuinka suuri tahansa se on aina tilavuudeltaan ja kantavuudeltaan rajoitettu.
Lisäksi asiaan kuulumattomat ja käyttöön huonosti sopivat tavarat ovat tiellä ja voivat
haitata veneen tehokasta ja mukavaa käyttöä. Matkavarustelun ensimmäinen tehtävä
on tarpeettoman tavaran vieminen pois.
Työt voidaan selkeästi tehdä siten, että vene (tai osa siitä) kerta kaikkiaan
tyhjennetään laiturille. Kerääntyneestä tavaramäärästä valitaan mukaan tarvittavat ja
loput viedään pois. Pois vietävä tavara ei välttämättä ole kelvotonta, se vain ei ole
tarpeellista tai ei sovellu edessä olevalle matkalle. Pelkkä tilakohtainenkin läpikäynti
jossa päätetään jokaisen esineen kohdalla mitä tehdään, on riittävää. Vuosia käytössä
olleeseen veneeseen kertyy uskomaton määrä tavaraa, jonka paras paikka pitkällä
matkalla ei ole olla veneessä mukana.
Jos matka suuntautuu keskikesällä etelään, voidaan vähänkin paksummat vaatteet,
huovat, makuupussit ja lämpimät jalkineet huoletta poistaa. Kerrastoja, takkeja,
villapaitoja, pilkkihaalareita ja vastaavaa kertyy veneeseen uskomaton määrä. Riittää,
jos mukana on yksi kevyt tapa pukeutua hieman kesäistä lämpimämmin. Mikäli
venettä ajetaan ulkoa, tarvitaan luonnollisesti viimanpitävät puvut ajopuvuiksi, mutta
katettu vene on pikemminkin liian kuuma kuin kylmä myös silloin, kun keskikesällä
ulkona on ”koleata”. Oman 25 vuotta jatkuneen matkaveneilyurani aikana en
esimerkiksi muista tilannetta, missä ei olisi pärjätty ilman kumisaappaita.
Telttailuun ei ole suurempia mahdollisuuksia eikä teltta tällaisella matkalla tule
kyseeseen edes lisämajoituksen muodossa. Satamissa on yleensä valmiita
istumapaikkoja ilman, että telttatuoleja ja varsinkaan maissa käytettäviä pöytiä
tarvitaan mukana. Kevyet istuma-alustat vievät vähemmän tilaa kuin tuolit ja yleensä
ne riittävät niitä kertoja varten, kun halutaan ja voidaan istua maissa vaikkapa
aallonmurtajan kivetyksellä.
Kirves ja pokasaha lienevät hyviä saariston tulisijoilla, mutta etelän satamissa saa
sakot jos tekee tulet, puihin kajoamisesta puhumattakaan. Grilli, savustin, hiilet, purut
yms. saattavat olla mukavia jonkun yksittäisen kerran myös pitkällä matkalla, mutta
käytännössä niiden käyttö ahtaissa satamissa on lähes kyseenalaista. Ja vallan hyvin
tulee toimeen ilman niitä, joten suurikokoisina ne voidaan huoletta jättää kotiin.
Veneeseen kertyy myös harrastevälineitä, joilla ei ole käyttöä. Venematka ei ole
kalamatka, joten useimmat kalastusvälineet voidaan jättää. Kiintoisaahan se

kalamiehelle joskus on muilla vesillä kokeilla, mutta ainakin verkot ja vastaavat ovat
kotivesien kalustoa.
Jos veneessä kuljettaa jollaa, tulee sen olla omalla paikallaan kannella tai taaveteissa.
Perässä hinaaminen ei ole turvallista pitkillä avomeriosuuksilla, joissa aallokko saattaa
nousta huomattavaksi. Satamissa tulee hinattavan apuveneen kanssa ongelmia mennen
tullen. Kumivene, perämoottori ja bensatankki vievät yllättävän paljon tilaa. Pitkiä
matkoja ei jollalla kuitenkaan tehtäisi, joten ainakin moottorin voi jättää. Ja koska
perillä tukeudutaan rakennettuihin satamiin, olisi kumiveneestä ylipäätään kovin
vähän iloa haittaansa nähden. Sillä voisi etupäässä soudella aallonmurtajan
sisäpuolella, aukon ulkopuolella tarvitaan jo isoa venettä. Kannattaa muistaa, että
tosioloissa jollasta ei ole pelastusveneeksi – ajatus on silmänlumetta ja itsensä
pettämistä!

Mitä mukaan?
Ennustaminen on vaikeata. Emme milloinkaan voi tarkasti ennakkoon tietää, mitä
tulemme tarvitsemaan. Jos varautuisimme ihan kaikkeen, emme enää itse mahtuisi
veneeseen. Eri ihmisten mieltymykset ja elämäntavat johtavat myös erilaisiin
tarpeisiin tavaran suhteen. Näitä ei voi yleistää.
Hyvä yleisohje mukaan otettavasta tavarasta on keskittyä sellaiseen, jota käytetään
veneen reunalistan sisäpuolella. Koska etelässä liikutaan asutuilla alueilla, on maissa
tarvittavia tavaroita usein mahdollista saada paikan päältä käyttöön. Tavaroita on joko
vapaasti käytettävissä, myytävänä tai vuokrattavana. Tästä esimerkkinä vaikkapa
polkupyörä, jollaisia vuokrataan lähes jokaisessa vierassatamassa. Oma polkupyörä ei
siis ole täysin välttämätön, vaikka pyörän käytöstä satamissa on selvää iloa ja
hyötyäkin – esimerkiksi kauppamatkoilla ja aluetta kierrettäessä.
Ihminen sokeutuu omalle kokemukselleen. Kerran hyödylliseksi koettu tavara saattaa
syöpyä mieliin ehdottoman välttämättömänä, vaikka poikkeuksellinen tarve tuli eteen
vain kerran. On vaikeata arvioida, mitä tavaraa joskus on tarvinnut sattumalta ja mikä
tavara on sellaista, minkä tarve on jatkuva tai todennäköinen. Arvovaltaisissa ohjeissa
ja oppikirjoissa saatetaan ”syyllistyä” tähän samaan hätävarjeluun. Tämä selittää eri
veneilijöiden kirjavat näkemykset tarvittavista tavaroista ja sen, miksi moni vene on
puolillaan jo paikoilleen unohtunutta tavaraa. Oma lukunsa on tavarat, joiden tarve ja
jopa käyttökelpoisuus jo ajat sitten ovat poistuneet, mutta tavara makaa veneessä yhä.
Näitä löytää jopa ruuveilla kiinnitettyinä…
Tavaran mukaan otettaessa kannattaa huomioida kuinka usein tavaraa tarvitaan ja
millaiset ovat seuraukset siitä, jos tavaraa ei ole. Esimerkiksi ruokailuvälineitä
tarvitaan useampi kerta päivässä, vaikka ilmankin tulisi jotenkin toimeen. Vastaavasti
sammutinta tuskin tarvitsee kertaakaan koko elinaikanaan, mutta jos se puuttuu kun
tuli on irti, ollaan tosi pahassa paikassa. Tällaisten ääritapausten välillä löytyy
tavaroita, joita harvoin tarvitaan ja joiden puute ei johda suuriin ikävyyksiin. Niistä
karsitaan.

Älä unohda ihmistä
Venematka ei ole konematka. Sen tekevät ihmiset eikä suinkaan veneen moottori tai
muu laite. Varaa ihmisille riittävästi tilaa ja tavaroita.
Pitkällä matkalla tulee väkisin välipäiviä, jolloin veneellä ei liikuta. Tuulipäivät ja
lepoajat menevät mukavammin, jos käytössä on oman mielen mukaista lukemista, tai
muuta tekemistä. Kohtuullinen määrä itseä kiinnostavaa tavaraa on hyvä ottaa
mukaan. Myös matkalta voi hankkia lukemista ja tekemistä, mutta kotoa otettuna voi

olla varma siitä, että odottelupäivinä ei ole tylsää. Tärkeintä on, että veneessä on
muutakin tekemistä kuin pelkkä matkan teko.

Voiteluöljyä ja ohjekirjoja mukaan
Voiteluöljyn kuvittelisi olevan yhtä helppo asia kuin polttoainekin, vaan näin ei
välttämättä ole. Vierassatamat ovat usein eri paikassa kuin kunnolliset öljyn
myyntipisteet. On eduksi pitää mukanaan yhden öljynvaihdon verran öljyä myös
taipaleenaikaisena varaöljynä. Jos matkalle sattuu öljyn vaihto, tarvitaan mukaan
toinen mokoma ja suodin.
Huoltoa ja korjausta saadaan ainakin länsipuolella kohtalaisesti, mutta jostain syystä
on venefirmoilla kesäloma samaan aikaan kun sinullakin. Satamatoimisto ja
paikalliset veneilijät voivat parhaiten auttaa alkuun jos matkalla ollaan pulassa.
Tilanne on tässä suhteessa samankaltainen kuin kotimaassakin.
Moottorin, vaihteen ja muiden tärkeiden komponenttien ohjekirjat ja
huoltopisteluettelot on hyvä pitää veneessä mukana. Siitä huolimatta on selvää, että
kaiken tulee olla hyvässä kunnossa kun lähdetään.

Varaosat ja työkalut
Vaurio- tai käyntihäiriötilanteessa tarvitaan usein varaosa. Yleisimmin tarvittavia
varaosia tulee olla veneessä mukana. Suositukset löytyvät mm. katsastusohjeista ja
moottorin valmistajan ohjekirjasta. Pidemmällä matkalla ei osien määrästä kannata
paljoa tinkiä, sillä vaikka osia olisikin matkan varrella myytävänä, on oma osa
kuitenkin nopeimmin käsillä. Varsinaisten varaosien lisäksi tarvitaan tarveaineita
kuten tiivistemassaa, liimaa, eristysnauhaa, sähköjohtoja itse vulkanoivaa teippiä,
rautalankaa ja paljon muuta.
Varaosista ei ole iloa, jollei ole työkaluja millä osan vaihtaa. Monet viat on
korjattavissa pelkästään työkaluilla. Vaikka itse ei olisikaan mestari työkalujen
kanssa, ei kukaan muukaan pystyauttamaan paljain käsin.
Ajatuksia mukaan otettavista varaosista ia tarveaineista:
•Raakavesipumpun siipipyörä ja tiivisteet
•Kiilahihnasarja
•Polttoainesuodinsarja
•Öljyn suodin (jos vaihto on edessä)
•Voiteluöljyä 1 - 2 vaihdon verran
•Vaihteistoöljyä
•Hydrauliöljyä
•Lasin pyyhkimen sulka
•Varapotkuri
•Potkurin mutteri ja osat
•Polttoaineletkua
•Vesiletkua
•Letkusiteitä
•Sulakkeita
•Sähköjohtoa
•Varapolttimoita
•Sähköliitinvalikoima
•Polttoaineen siirtopumpun korjaussarja

•Tiivistysmassaa (silikoni)
Mahdolliset murtosokat eri kohteisiin (mm. keulapotkuri)
•Tiivistetahnaa
•Sähköteippiä
•Välineet moottorin varaohjauksen toteuttamiseksi
•Kierreteippiä (teflon)
•Ilmastointiteippiä
•Itsevulkanoituvaa teippiä
•Rautalankaa
•Ruuveja, muttereita ja prikkoja
•Epoksiliimaa
•Täytemassaa (Plastic Padding)
•Kosteudenpoistosuihke (CRC)
Työkaluja:
•Avaimet kaikkia käytössä olevia kokoja varten (2 kpl/koko)
•Uppokanta-avaimia tarpeen mukaan
•Ruuvimeisseleitä
•Puristuspihtejä 1-2 kpl
•Vesipumppupihdit
•Katkaisupihtejä (sivuleikkurit)
•Pieni vasara
•Pieni rautasaha
•Klemmarityökalu
•Puukko
•Purjeneula (karkea)
•Purjelankaa (vahattua)
•Sähkökoetin tai yleismittari
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Eskaaderi – mitä se on?
Eskaaderilla tarkoitetaan usean veneen yhdessä suorittamaa venematkaa. Matka tapahtuu johdetusti ja sillä on yhteinen tavoite. Pääsääntöisesti kulkevat veneet koko matkan toistensa läheisyydessä, mutta tämä ei ole täysin välttämätöntä. Eskaaderilla tavoitetaan paitsi sosiaalista yhdessäoloa ja yhteistä matkan tekoa, myös matkaan liittyvää
turvallisuutta ja muita etuja.

Mitä eskaaderi ei kata?
Vaikka matka suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ja eskaaderilla on johtaja, on jokainen silti yksin vastuussa omasta kulkemisestaan ja turvallisuudestaan. Tätä vastuuta ei
voi jakaa. Seuraavassa on mainittu asioita, joista jokaisen tulee vastata itse:

Kustannukset
Jokainen vastaa omista kustannuksistaan. Matkalle tulee varata riittävä matkabudjetti
ja veneen vakuutusten tulee olla kunnossa. Toisessa esityksessä käydään budjettiasiaa
tarkemmin läpi.

Turvallisuus
Jokainen vastaa omasta ja oman veneensä turvallisuudesta. veneen tulee olla siinä
kunnossa ja siten varustettu, kuin mitä tarvittaisiin jos matka tehtäisiin yksin.
Turvallisuusasioita on myös seurattava matkan aikana eikä ole mahdollista alentaa
omaa valppautta tai muuta turvallisuustasoa sen perusteella, että kuljetaan eskaaderissa.
Pulmatilanteissa saadaan toisiin yhteys VHF:llä ja apu on varsinkin avomerellä verrattomasti lähempänä kuin jos kuljettaisiin yksin.
Eskaaderi ei lisää pelastusvelvoitetta siitä, mitä laki jo ennestään määrittää. Ei voi lisätä, sillä ihmishengen pelastaminen on joka tapauksessa velvollisuus oltiin eskaaderissa
tai ei. Usean veneen paikallaolo antaa kuitenkin paremmat mahdollisuudet auttaa pulassa olevaa.

Navigointivastuu
Jokainen osallistuja on itse vastuussa omasta navigoinnista. Eskaaderi ei korvaa omaa
suunnistusta eikä vastuuta siitä, miten matka merenkulullisesti onnistuu. Valmistele
siis jokainen etappi kuten olisit yksin liikkeellä ja navigoi matkan ajan samalla periaatteella.
Matkan aikana tulee huolehtia normaalista merkinnän pidosta ja tilanteen seuraamisesta. Poikkeamat suunniteltuun sekä tietenkin havaitut ongelmat ilmoitetaan välittömästi muille VHF:llä.

Huolto
Jokainen on itse vastuussa omasta huollostaan, koskee tämä sitten kaluston teknistä
huoltoa tai miehistön munitusta ja muuta yleishuoltoa. Eskaaderi antaa kuitenkin paljon etuja huollon suorittamiseksi.
Veneiden huollot ja pikku korjauksetkin saattavat sujua kätevämmin eskaaderiporukassa ja tarpeen mukaan päätetään eskaaderille huoltopäivä tai -aika. Tämän puitteissa
laitetaan veneet kerralla kulkukuntoon niin tekniikan kuin asumisviihtyvyydenkin
osalta.
Muonitushuolto saa mukavia lisäpiirteitä yhteisistä makkaranpaistoista, ravintolaruokailuista ja vastaavista, joita tilanne synnyttää matkan aikana.

Vauriot ja haverit
Todennäköisesti emme kohtaa tämän suuntaisia ongelmia. Ne ovat yleisesti ottaen
harvinaisia, mutta toki mahdollisia. Eskaaderissa säilyy periaate, että kaveria ei jätetä.
Yhdessä koetamme auttaa asiaa siten, että ongelmat saadaan ratkaistuksi tai ainakin
saadaan haveristi toimitettua sellaiseen turvaan, missä ihmisten hyvinvointi on turvattu ja veneelle saadaan asianmukainen jälkihoito.

Ajamisesta eskaaderissa
Samaa matkaa kulkevat veneet voivat kulkea tiukasti yhdessä tai omalla aikataulullaan
tavaten toisensa esimerkiksi vain yöpymispaikoilla ja leposatamissa.
Ajettaessa samaa matkaa ei yleensä ole eduksi ajaa tiukkana helminauhana. Muu liikenne ja väyläolot on otettava huomioon. Hyväksi käytännöksi on muodostunut seuraava:
• Satamissa tai ahtaissa paikoissa kuljetaan helminauhana, mikäli tämä on käytännöllistä. Yhteinen lähtöpaikka voidaan myös sopia vaikkapa sataman edustalta jonne jokainen saapuu omaan tahtiin.
• Väylillä kuljetaan väljässä rivissä siten, että muu liikenne pääsee kulkemaan
eskaaderin lomitse.
• Avoimilla vesillä levittäydytään siten, että veneet eivät kulje toistensa aallokossa.
• Huonossa näkyvyydessä tiivistyy muoto siten, että näköyhteys säilyy. Jokaisen
tehtävä on seurata muiden veneiden mukana pysymistä. Tutkalla varustetut veneet sijoitetaan keulille ja perään. Tiiviimpi yhteyden pito VHF:llä.
Varoitetaan ajamasta nopealla veneellä välittömästi edellä kulkevan veneen potkurivanassa. Tämä kuluttaa perässä tulevan veneen potkuria.

Yhteyden pito
VHF on eskaaderin perusviestiväline. Eskaaderin puitteissa sovitaan käytettävästä kanavasta, jota kuunnellaan rinnan 16 kanssa. Oltaessa lähietäisyydellä asetetaan lähetys
alhaiselle (1 W) teholle eikä täyttä tehoa käytetä, jollei yhteys katkea.
Kaukana toisistaan olevat eskaaderin osat pitävät yhteyttä matkapuhelimella sikäli kun
ovat kentän piirissä. Tekstiviesti on edullisempi ja varmempi kuin puhelu. Pyritään
käyttämään lyhyttä ja jäsenneltyä kieltä.
Lähietäisyyksillä on menestyksellä käytetty myös LA puhelimia. Kanavat ovat nykyään lähes käyttämättömiä ja mahdollistavat tuntienkin mittaisen jutustelun yksitoikkoisen ajon virkistykseksi. LA on valitettavasti kovin harvinainen enää nykyisin.

Päällikkökokous
Eskaaderiin kuuluu päällikkökokous, jossa sovitaan kunkin etapin asiat ja eskaaderin
yleiset asiat. Kokouksia pyritään järjestämään päivittäin.

Tehtävän jako
Eri osallistujille voidaan määrittää omia tehtäviä. Tyypillinen tehtävä on sääpalvelu eli
sääraportin hankkiminen eri lähteistä ja toimittaminen eskaaderin käyttöön. Nopeille
veneille soveltuu mm. luonnonsatamien ja muiden satamapaikkojen tiedustelu ja valmistelu pääjoukkoa varten.
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Satamista ja satamapaikoista
Veneily tarvitsee satamapaikkoja määränpääksi ja matkan aikaisiksi lepo- ja
huoltopaikoiksi. Jokaista yöpymistä ei kuitenkaan tarvitse suunnitella sataman
tarjoamien palvelujen tai ilojen mukaan, sillä pitkällä etapilla yövytään myös
pelkästään levon takia. Veneen omavaraisuus pääsee tällöin oikeuksiinsa.
Hyviä vierassatamia on mukava käyttää ja niissä saa levon lisäksi myös virkistystä ja
huoltoa. Levon voi tarjota yöpyminen pääankkurissa tai kiinnittyminen
luonnonsatamaan.
Jokamiehenoikeus luonnonsatamiin on voimassa ainakin Ruotsissa ja osin Norjassa.
Tanskassa lienee vain yksi tai kaksi rantaa, mihin keulan ylipäätään voi kiinnittää eikä
jokamiehenoikeus ole meidän tasollamme. Pääankkurointi voidaan monesti silti tehdä
rannalla olevaa asutusta häiritsemättä. Ongelmana on suojaisten lahtien puuttuminen.
Tanskassa, Saksassa ja muualla etelässä ja itärannalla joutuu ankkuroimaan
”englantilaisittain” eli aavan rannan eteen säätiedotus huomioiden.
Maasta riippumatta pääsee hyvin selvyyteen siitä, mikä on mahdollista kun kyselee
paikallisilta veneilijöiltä. Siellä, missä on vene, on myös veneilijä, jolta voi kysyä.

Saariston suoja ja sen loppuminen
Suomen, Ruotsin ja osin Norjan rannikot ovat suurilta alueiltaan saariston suojaamia.
Muualla on avoin rannikko, joka muuttaa veneilyn luonteeltaan erilaiseksi. Se ei tee
veneilystä mahdotonta, mutta edellyttää toisenlaista suhtautumista asiaan.
Eteneminen on etenemistä satamasta toiseen. Välille ei voi pysähtyä sillä
suojapaikkoja ei ole. Tämä on suuri ero suomalaiseen veneilyyn, mutta vähäinen ero
yleismaailmalliseen.
Saaristo vapaine kiinnityspaikkoineen loppuu Öölannin tasalla. Tämän jälkeen on
pääsääntöisesti avointa rannikkoa vaikka Oskarshamnin ja Karlskronan alueilla onkin
omat saaristovyöhykkeensä. Rannikolla on merkitystä sillä mistä suunnasta rantaan
nähden tuulee. Myös vähäinen virta vaikuttaa aallokkoon yhdessä tuulen kanssa.
Mereltä tuleva aallokko jyrkkenee pahaksi juuri ennen rantaa. On viisaampaa kulkea
ulompana ja saada aallokko loivempana. Etäisyyttä tarvitaan muutama maili.
Maatuulella aallokko on vuorostaan suojaista vain 1 – 2 mailia rannasta. Tällä
etäisyydellä voi olla matalaa, joten aina ei tätä voida käyttää hyväksi.

Itämeri ja sen alueella olevat saaristoalueet.

Vieraat satamat
Satamapaikka on useimmiten maksullinen. Hintaan kuuluu sitä vastoin yleensä
satamarauha, pesutilat ja eräitä muita palveluja. Sähkö on joskus maksullista.
Tuulipäivänä maksaa pelkästä kivimuuristakin ihan mielellään. Ahtaus on sen sijaan
aina kylkiäisenä, sillä ruoppaamalla tehdyt ja aallonmurtajalla suojatut satamat eivät
ole liian suuria.
Satamaan menoa ei tarvitse pelätä. Vastaanotto on yleensä hyvin ystävällistä ja
palvelevaa oltiinpa missä maassa tahansa.

Toiminta satamassa
Vieraspaikat osoitetaan selvillä kilvillä laitureiden päässä ja vastaavissa paikoissa.
Jollei muuta opastusta ole, kiinnitetään vene sopivaksi katsottavaan paikkaan.
Monessa satamassa ei ole erillisiä vieraspaikkoja. Lomalle lähtenyt veneilijä merkitsee
paikkansa vapaaksi vihreällä kilvellä ja vierailija voi sitä käyttää. Paikka on silti
maksullinen.
Kiinnitystapa on usein normaali keula laituriin kiinnitys ja perä poijuun tai tolppiin.
Aisapaikkoja esiintyy myös ja niihin kiinnittämistä kannattaa opetella. Peräköydet
tulevat keulaan päin ja keulaköydet perään päin – toisin sanoen päinvastoin kuin
tavallisesti.
Ahtaammissa satamissa on kylkikiinnitys siten, että seuraava vene kiinnittää edellisen
kylkeen. Näin veneistä muodostuu satamaa täyttävä lautta ja kulku veneille tapahtuu
muiden veneiden yli. On kohteliasta ottaa huomioon se, kummassa päässä venettä
naapuri viettää aikaansa ja kulkea mahdollisimman vähän häiriten muiden yli.

Illalla sovitaan mihin aikaan itse kukin aamulla on lähdössä. Veneen päästäminen
muiden välistä vaatii kaikkien yhteistyötä ja yhteisymmärrystä.

Sataman viimeiset paikat saattavat löytyä ammattialusten ulkosivulta.

Satamamaksu
Satamamaksu kerätään usein tiettynä kellonaikana, jolloin vahti tai satamakapteeni
tekee kierroksen. Satamatoimistoon voi maksaa muuna aikana. On myös satamia,
joissa maksu on aina hoidettava itse. Matkakassaan kannattaa budjetoida vaikkapa 25
€ jokaista yöpymistä varten. Hinnat vaihtelevat silti aika tavalla.
Satamatoimisto ja satamakapteeni ovat tärkeä tiedonlähde kun tulee kysymyksiä
sataman ja kaupungin palveluista yms. Satamatoimistosta saa myös tuoreen
säätiedotuksen joko ilmoitustaululta tai ikkunassa olevalta monitorilta.
Satamakapteeni on monesti myös avainhenkilö toimitettaessa veneeseen polttoainetta.

Sähkön käyttö
Sähköjännite satamissa on 230 V / 50 Hz kuten meilläkin. Pistorasioiden standardit
saattavat vaihdella.
Meillä yleisesti käytössä oleva Shuko käy monessa paikassa Ruotsissa, Saksassa ja
Baltiassa. Toinen yleistyvä vaihtoehto on CEE – pistoke, jollaiseen ollaan siirtymässä
koko EU:ssa. Tanskassa shuko sen sijaan ei ole lainkaan käytössä ja heillä on siellä
vanhastaan oma maadoitettu pistokkeensa. Tämä on meille vaarallinen, sillä siihen
käy tavallinen 2 – napainen maadoittamaton pistotulppa ja shukokin, mutta suojamaa
ei kytkeydy. Vene muuttuu vaaralliseksi.
Mukaan kannattaa ottaa adaptereita, joilla selviää sekä tanskalaisesta pistorasiasta, että
uuden standardin mukaisesta CE – pistorasiasta.
Laitureilla on sähkörasioista puute. On hyvä ottaa mukaan ulkokäyttöön sopivia
haarottimia ja jatkojohtoja.
Koska monella muullakin on omia johtoja ja haarottimia kannattaa omat merkitä
veneen nimellä. Saa omansa mukaansa kun lähtee.

Oman aggregaatin käyttöä ei yleensä sallita satamissa. Myös tuuligeneraattori
saatetaan katsoa kiusalliseksi.

Tulen teko, iltamat…
Yleispiirteenä voidaan todeta, että ahtaissa satamissa osataan kunnioittaa naapureita
mutta silti itse nauttia veneilystä. Paikasta riippuen voi satama olla täysin ”Jet Set” –
tasoinen ajanvietepaikka tai idyllinen kylä- tai kalastama. Odotukset satamarauhalle
vaihtelevat tilanteen mukaan.
Oman grillin käytölle kannattaa satamassa kysyä lupa. Se saatetaan kieltää viihtyvyystai paloturvasyistä. Ahtaassa satamassa tämä täytyy ymmärtää. Joskus satamissa on
valmiita pöytiä ja tuoleja ”ulkona syömistä” ja muuta ajanviettoa varten.
Luonnonsatamissa tulee toimia terveen järjen ja muiden antaman esimerkin
mukaisesti.
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Hannele Naatula:

Matkalla pikkulasten kanssa
moottoriveneessä
Harrastamista ei tarvitse lasten vuoksi mitenkään rajoittaa, päinvastoin: Veneily suo
perheelle monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja on lapsiperheelle oikeastaan tavallistakin
antoisampaa. Veneily on mielestäni kaikkein paras perheharrastus! Lapset viihtyvät
luonnostaan hyvin yhdessä vanhempiensa kanssa veneen ahtaissakin tiloissa. Maalaisjärjellä
selviää kaikista tilanteista, mutta matkanteko on syytä tehdä lasten ehdoilla. Lasten kanssa
mielenkiintoista on se, että koska lapset kasvavat ja kehittyvät kaiken aikaa, joka vuosi
ollaan uuden tilanteen edessä. Itselläni on kokemusta 0-, 1-, 2-, 3- ja 4-vuotiaan lapsen
kanssa veneilystä. Jatkossa kokemus laajenee…

LIIVIT
• Pelastusliivit ovat uimataidottoman lapsen tärkein turvallisuusvaruste.
• Meillä sääntö sanoo, että liivejä pidetään aina veneen ulkotiloissa. Säännöstä voidaan
tehdä poikkeus esimerkiksi takakannella kylvettäessä, mutta poikkeustapauksista on
sovittava aina erikseen.
• Lapsi hyväksyy liivien käytön nopeasti, eikä sen jälkeen purnaa.
• On tärkeää, että liivit ovat 1) oikean kokoiset. Keväällä tarkistettava liivien painoraja, joka
on talven aikana saattanut ylittyä. Vaatteet lisäävät painoa! 2) oikein päälle puettu. Jos
liivejä ei ole kunnolla puettu, ja hihnat eivät ole kiinni, ei liiveistä ole tositilanteessa mitään
hyötyä.
• Merkillä ei ole väliä, mutta käyttömukavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.
• Liivien kanssa kellumista voi harjoitella talvellakin uimahallissa. Uimahallissa käyminen
ja
uimakoulut ovat muutenkin tärkeitä, sillä uimataito on veneilevän lapsen paras
henkivakuutus.
• Huom. Vaippa kelluttaa ja voi kääntää vauvan ylösalaisin vedessä.

VAIPAT
• Kertakäyttövaipat ovat veneilijälle ainoa järkevä vaihtoehto. Ekologisten kestovaippojen
kanssa lutraamisen voi jättää kotioloihin
• Vaippoja kannattaa varata riittävä reservi, sillä saariston kaupoista niitä ei välttämättä
saa. Ei ole hassua varata lähtiessä vaippoja mukaan koko loman ajaksi, jos säilytystila
sen saallii. Baltiassa niitä ei edes myydä muuta kuin isoimmissa kaupungeissa.

• Vaippojen kulutus on 4-5 vaippaa / päivä.

RUOKAILUT
• Pikkulapsen ei voi antaa odottaa ruokaa nälän yllättäessä, joten ruokaa pitää olla valmis
tarjoamaan milloin vain, myös matkan aikana.
• Yli 2 vuotias lapsi ruokailee aikuisen tavoin, sitä nuorempi tarvitsee erityisjärjestelyjä.
• Imeväisikäisen ruoka kulkee äidin mukana aina tuoreena ja sopivan lämpöisenä. Silti
kannattaa varata mukaan joitakin tetroja äidinmaidonkorviketta ja hörpyttelymuki tai
tuttipullo kaiken varalta. Rintamaidon lisäksi on tarjottava vesilisää helteellä.
• Jo kiinteää ruokaa syövälle tarjotaan purkkiruokaa: Bona, Piltti, Semper. Purkit säilyvät
avaamattomina lämpimässä. Lastenruokasäilykkeitä on saatavana tietyin rajoituksin koko
Itämeren piiristä
• 1-2 vuotiaskaan ei pysty vielä syömään esim. voileipää tai karkeaa ”aikuisten ruokaa”,
joten purkkiruokaa on varattava. Kannattaa huomata, että lastenruokia ei myydä Baltian
ruokakaupoissa, ei myyty ainakaan vielä pari kesää sitten. Purkkiruokakulutukseksi voi
laskea on 2 purkkia/päivä, sen lisäksi tulee puurot, sekä tuoreet hedelmät, kasvikset jne.
ja ruokavalio muodostuu riittävän monipuoliseksi
• Purkkiruuan voi vallan hyvin tarjota lapselle lämmittämättä n. 20-asteisena. On aikuisten
hömpötyksiä, että ruoka pitäisi välttämättä lämmittää. Haluttaessa lämmitys vesihauteessa liedellä tai mikrouunissa.
• 1 vuoden täyttänyt voi jo syödä ulkona esim. pasta-annokset ovat sopivia.

PYYKKIHUOLTO
• Vaikka sanotaan, että kesäsäissä selvitään ns. vähin vaattein, lapsiperhe varaa mukaan
reilusti vaatteita, liinavaatteita ja pyyhkeitä, säilytystilan ehdoilla tottakai.
• Lasten vaatteiden kanssa sellainen ongelma, että koska lapsi kasvaa nopeasti, kulloinkin
sopivaa kokoa olevia vaatteita ei kannata hankkia koko kuukauden varastoa.
• Lisäksi lapselle voi joutua vaihtamaan usean vaatekerran päivässä siinä missä aikuinen
käyttää t-paidan/päivä... pyykkäysväli lyhenee
• Pyykit kannattaa lajitella siten, että pakataan vauvan ja pikkulasten pyykit erikseen,
nopeuttaa pyykille lähtöä, kun sopiva tilaisuus koittaa.
• Itämeren länsipuolen vierassatamissa pyykkitupia riittämiin. Baltiassa pesulat edullisia.

PESEYTYMINEN
• Lämmin painevesi helpottaa pesupuuhia. Oma suihku on jo loistavaa ylellisyyttä.
• Vierassatamien pesutilat voivat olla siisteydeltään ja kunnoltaan mitä sattuu, eikä niissä
juuri ole huomioitu pikkuasiakkaiden tarpeita - Suomessakaan.
• Vierassatamien pesutiloissa on yleensä naisten ja miesten osastot erikseen, joten koko
perhe ei voi peseytyä yhdessä.
• Muoviset suihkusandaalit kannattaa varata mukaan myös vierassatamien suihkuissa
käyville lapsille, sillä jalkasieni ei ole kiva matkamuisto.
• Oma muoviamme pakataan pikkulapselle mukaan. Siinä on mukava kylpeä vaikka
ulkosalla.

ASUMINEN JA OLESKELU VENEESSÄ
• Pikkulapselle maistuu uni matkan aikana. Kun koneet käynnistetään, lapsi nukahtaa. Näin
käy helposti vielä koululaisellekin.

• Vauva matkustaa turvallisesti vaununkopassa, auton turvakaukalossa tai sitterissä, joka
on tuettu paikalleen niin, ettei se pääse merenkäynnissäkään kaatumaan tai siirtymään
paikaltaan.
• Kuulosuojaimia kannattaa käyttää, mikäli melutaso ylittää 80 dB.
Maatalouskaupoista/rautakaupoista saa lasten kuppisuojaimia. Meillä meluongelma
poistui veneen vaihdon myötä.
• Liian pitkät päivämatkat kannattaa unohtaa, ettei lapsi kyllästy matkantekoon. Satamissa
on lapselle huomattavasti enemmän aktiviteettia tarjolla kuin liikkuvassa veneessä,
varsinkin jos on kohtalainen keli.
• Aktiivi-ikäisten kanssa sadepäivät voivat olla vaikeita. Lapsi turhautuu pienissä tiloissa
tekemisen puutteessa. Sadepäiviä kannattaa ennakoida varaamalla mukaan ovat pcpelejä, elokuvia, kirjoja… joita kannattaa varata riittävästi mukaan jo kotoa. Suomen
ulkopuolella liikuttaessa on turha etsiä kaupoista suomenkielistä lasten- ja
nuortenkirjallisuutta. Viime kesän eskaaderilla huomattiin, että lukemista harrastavalle
koululaiselle kirjoja pitää varata mukaan kokonainen kirjasto: jopa 1-2 kirjaa/päivä.
Kuukauden pituista matkaa varten tarvitaan aika monta kirjaa.
• Piristävä sadepäivän puuha on myös kylpyläkäynti.
• Lapsille kannattaa tehdä etukäteen ja hyvissä ajoin selväksi pelisäännöt veneessä eri
tilanteissa, erityisesti rantauduttaessa. Silloin pikkulapset istuvat paikoillaan ja odottavat
rauhassa, että kiinnitytään.
• Vaikein ikä ½ - 1 vuotias konttaava ja vasta kävelemään oppinut lapsi: erikseen esim
makuukajuuttaan järjestettävä turvallinen leikkikehätyyppinen oleskelupaikka, josta lapsi
ei pääse pois,
• Jo 1-vuotias oppii liikkumaan veneen sisätiloissa omin avuin, muksahtelee ensin jonkin
aikaa…
• Vesillä ja satamissa viihdytään paljon ulkotiloissa. Vauva eli alle 1 vuotias on suojattava
kokonaan auringolta. Leikki-ikäiselle on voideltava kunnon suojakertoimet lasten omilla
auringonsuojavoiteilla, rasvaa lisättävä päivän mittaan.
• Alle 1-vuotiaan lämmönsäätely kehittymätöntä, helteellä voi lasta voi viilentää laittamalla
kostean sideharson paljaalle iholle.
• Itkuhälytin vapauttaa vanhemmat iltanuotion äärelle, kun lapset ovat nukahtaneet. Ovet ja
luukut muistettava lukita siten, että lapset eivät pääse ulos, jos sattuvat heräämään.

LIIKKUMINEN MAISSA
• Rintareppu/rinkka. Valjaat talutettavalle 1-2 vuotiaalle, kätevät laiturilla ja kaupungilla.
Vaunut/rattaat mukaan. Polkupyörä + turvaistuin/peräkärry myös ostosten kuljettamiseen.

LEIKKI-IKÄISEN AKTIVITEETIT
• Vesileikit ykkönen! Omassa puhallettavassa uima-altaassa tai rannalla. Uima-allas
kätevä, sillä lapsille sopivia matalia hiekkarantoja ei luonnonsatamissa välttämättä ole…
• Haavileikit n. 4 vuodesta eteenpäin. Myöhemmin kumiveneellä ajelut, vesihiihto,
snorklaus jne.
• Keinut, kiipeilytelineet, hiekkalaatikot. Jo yksi yksinkertainen leikkiväline / satama tarjoaa
viihdykettä pikkulapselle pitkäksi aikaa
• Ulko-/hiekkalelut mukaan. Ylipäätään kannattaa suosia uppoamattomia leluja, tulee poru,
kun suosikkipikkuauto uppoaa satama-altaan pohjaan
• Matka-ajoiksi ja sadepäiviksi kirjoja, myös lintu- ja kalakirjat, matkakohteista kertovat
kirjat
• Muovailuvahat, askarteluvälineet (liimaa, sakset, leikekirja), piirustusvälineet, lasten
musiikki-CD:itä/kasetteja, peliromppuja, DVD:itä/videoita, lapsen oma lokikirja…

•
•
•
•
•

Luonnon ihmeitä on mukava seurailla. Satamissa linnut; kotieläimet: hevoset, lampaat
Elämykselliset matkakohteet: majakat, vesitornit, sulut, tuulivoimalat
Puuhamaat ja huvipuistot.
Kurjalla ja kylmällä säällä kylpylät ja uimahallit. 1 vuotta täyttäneen voi viedä kylpylään.
Veneilypuuhiin osallistuminen: Ankkurin nosto ja lasku, iskän kanssa ajaminen jne.

VENEAPTEEKKI
• D-vitamiinilisä alle 2-vuotiaille: Jekovit-tipat säilyvät lämpimässä.
• Mukaan otettavaa: Vauvan ja pikkulapsen kuumelääkkeet (supot ja nestemäiset), kyypakkaus myös ampiaisten pistoihin, haavanpuhdistustuotteet, palovammavoiteet, laastarit
jne.

MUUTA
• Tarkista passit ja matkavakuutukset.
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Pulmatilanteet
Kaikista varotoimista ja varovaisuudesta huolimatta voidaan toki joutua pulmia
teknisen syyn johdosta. Tämä ei ole katastrofi, mutta se aiheuttaa oman viiveensä
matkaan. Hyvä lähtökohta on se, että kykenee itse suoriutumaan veneen ja koneen
tavanomaisista pulmista. Tähän tarvitaan työkalua, varaosia, tarveaineita, ohjekirjoja
ja sopivasti taitoa.
Oma osaaminen on vaikeasti korvattavissa millään rahalla ja pitkällä matkalla tämä
tulee poikkeuksellisen selvästi esille. Rutinoitunut koneasennustaito ei ole
välttämättömyys, mutta pelkkä luottokortin käyttötaito ei pulmatilanteessa pitkälle
auta, sillä ongelma saattaa syntyä kesken matkan paikassa, mistä pitää ensin päästä
pois. Hyvä veneilijän osaamisen taso on aivan riittävä.

Huolto ja korjaus
Huoltoa ja korjausta saadaan ainakin länsipuolella riittävästi. Suuret moottorimerkit
ovat hyvin edustettuina eikä pieniäkään merkkejä yleensä katsota karsaasti.
Poikkeuksia toki esiintyy, sillä moottoreiden valtamerkit ovat joskus linnoittautuneet
varaosamyyntiin niin lujasti, että sopivan yleisosankin ostaminen voi olla vaikeata - ja
kallista.
Baltiassa on suuremmilla paikkakunnilla alan liikkeitä ja pienissä satamapaikoissa on
yleensä avuliaita ja omatoimisuuteen tottuneita veneilijöitä ja kalastajia. Apu ei jää
saamatta, mutta se saattaa olla erilaista mihin on totuttu.
Veneen runkoa osataan ja huoltaa ja korjata myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kesäloman yhteen sattuminen
Jostain syystä on venefirmoilla kesäloma samaan aikaan kun sinullakin. Tämä voi
aiheuttaa merkittäviä viivytyksiä asioiden hoidossa.
Satamatoimisto ja paikalliset veneilijät voivat parhaiten auttaa alkuun jos matkalla
ollaan pulassa. Tilanne on tässä suhteessa samankaltainen kuin kotimaassakin.

Entä jos pitää nostaa vene ylös?
Veneen saa tarvittaessa telakoitua lähes kaikissa satamissa. Suurten veneiden
nostomahdollisuudet paranevat etelään päin mentäessä koska siellä on pitkälle
kehittynyt kalastuselinkeino.
Muutaman tonnin nostavia mobiilinostureita saa tilattua kaikkialle myös itärannalla.
Nostoasioissa auttaa mm. satamakapteeni löytämään alan huoltoliikkeen.
Pohjoismaiden ulkopuolella nostettaessa on syytä ensin selvittää oman vakuutuksen

kattavuus. Vakuutuksen raja saattaa kulkea laiturin reunan kohdalla. Nosturin
vakuutus ei kata veneen arvoa - jos ylipäätään mitään.

Varaosat
Varaosia on matkan varrella saatavana siinä, missä Suomessakin. Toisin sanoen
maista saa mitä vain mutta merellä ei mitään...
Suomen mallin mukainen Matkahuolto puuttuu muista maista ja varaosan nopea
perille saanti voi tulla kalliiksi tai sitä joutuu odottelemaan useita päiviä. Tekninen
ongelma ei ole katastrofi, mutta viivyttää matkaa. Moottorin, vaihteen ohjekirjat ja
muiden tärkeiden komponenttien ja huoltopisteluettelot on hyvä pitää veneessä
mukana. Vian korjaus aloitetaan usein niiden avulla.

Meripelastus
Itämeren länsi- ja eteläranta on varustettu samantasoisella meripelastusjärjestelmällä
kuin Suomikin. Itäranta on laadullisesti vaihtelevampaa, mutta käytännössä sekin on
osoittautunut tehokkaaksi.
Suomalainen Meripelastusseuran Trossi -jäsenyys antaa vastaavat edut myös
Pohjoismaissa.
Jokamiehen auttaminen ei muissa maissa ole samanlaista kuin kotona. Konevikaisen
hinaamisesta peritään usein sellainen maksu, että asiasta kannattaa neuvotella
etukäteen. Jopa veneilijät saattavat vaatia korvausta toisen hinaamisesta.
Hylätty eli miehittämättömänä ajelehtiva vene on eräissä maissa löytäjänsä
omaisuutta. Jos joudut veneen kanssa pulaan niin pidä huoli siitä, että et jätä venettä
hetkeksikään yksin, vaan pysyt siinä koko ajan. Yksin jätetyn veneen avustaminen on
maksullista palvelua mutta jos veneessä on ihminen, kyse onkin hengenpelastuksesta,
joka on maksutonta. Muista, että et voi antaa sitoumuksia oman vakuutusyhtiösi
nimiin vaan mahdollisesti lupaamasi korvaus menee omista varoistasi jollei
vakuutusyhtiö myöhemmin katso olevansa korvausvelvollinen.
Jos itse otat toisen hinaukseen tulee vastuusta sopia ennen köyden kiinnittämistä.
Muuten voi vahinko kaatua sinun maksettavaksesi. Sopiminen tulee voida osoittaa
myöhemmin eli tee kirjallinen sopimus jos suinkin mahdollista.

Om apu on lähin apu!
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Venematkan terveys- ja
huoltonäkökohtia
Veneessä ovat olosuhteet erilaiset kuin maissa. Tämä on otettava huomioon toimintoja
suunniteltaessa.
Ollessasi vastuussa veneestä ja matkustajista on vähäiseltäkin tuntuva sairastuminen,
uupumus tai muu suorituskyvyn heikkeneminen vaarallista ja se saattaa jopa jättää tavoitteen toteutumatta.
Veneessä on pyrittävä elämään samalla tavalla kuin maissa. Muutokset elinoloihin aiheuttavat helposti rasittumista joko ruumiillisesti tai henkisesti. Kaikkea ei kuitenkaan
voi saada samanlaisena kuin maissa ja määrättyihin asioihin on kiinnitettävä korostettua huomiota.
Ahtaus, eristyneisyys ja psyykkiset tekijät
Veneessä on elintila rajattu kannen reunan sisältämälle alueelle. Se rajoittaa sekä
omaa liikkumista, että mahdollisuuksia ottaa etäisyyttä muihin ihmisiin. Tilanne on
maihin verrattuna erilainen ja voi saattaa kestokyvyn koetukselle. Tärkeimpiä venematkan terveystekijöitä on tämän asian kanssa toimeentulon opettelu.
Matkan ensi päivät ovatkin yleensä vaikeimmat ja jos niistä selviää, lienee jatko helpohkoa. Oleellista on sisäistyä veneessä asumiseen ja olla tuntematta oloaan tilapäiseksi. Veneen tulee olla koti eikä kulkuneuvo.
Vene irrottaa ihmisen yhteisön sosiaalisesta piiristä. Puhelimet, radio, TV jne helpottavat näennäisesti tätä mutta eivät mahdollista veneilijän fyysisesti osallistua normaalin
elämäänsä. Mm perhesuhteiden vaaliminen voi käydä ylivoimaiseksi. Kaikki eivät
kestä tätä. Joskus voi yhteys ilman kontaktia tuottaa enemmän paineita kuin täydellinen eristyneisyys.
Käytännössä tarvitsee kokenutkin matkaveneilijä 2-3 vrk mukautuakseen vene-elämään. Matkan ensi päivät ovatkin yleensä vaikeimmat ja jos niistä selviää, lienee jatko
helpohkoa. Oleellista on sisäistyä veneessä asumiseen ja olla tuntematta oloaan tilapäiseksi. Veneen tulee olla koti eikä kulkuneuvo.
”Avomeren kauhu”
Ihminen ei voi löytää uusia valtameriä,
ellei hän uskalla kadottaa rantaa näkyvistään.
Avomeren kauhu on toinen, voitettavissa oleva pelko. Kun ensi kerran näkee ympärillään pelkän taivaan rannan tietäen, että on usean tunnin kysymys ennen kuin mitään
muuta näkyy, voi mielen vallata ahdistuneisuus, pelko ja jopa kauhu. Aavalla puuttuu
silmälle vertailukohta ja ohjaaminen tapahtuu teknisten laitteiden mukaisesti.

Aavalta on pitkä matka suojaan. Tämä tosiasia on otettava huomioon matkalle lähdettäessä. Kun matka alkaa väsyttää ja mielen vallata epätietoisuus, tulee helposti katuneeksi lähtöpäätöstään. Tämän purkaminen kauhuksi lienee yksinkertaista ja helppoa.
Tähän ei saa sortua, vaan on pidettävä mieli jatkuvasti tosiasioissa.
On hyvä muistaa, että merenkulkua on näilläkin vesillä harrastettu jo viikinkiajoilta
saakka eikä oma vene suinkaan ole huonoin milloinkaan tällaisen matkan menestyksellä suorittanut. Seuraavassa satamassa voi kokea onnistumisen tunteen, joka ei yksin
johdu teknisestä merenkulusta, vaan ennen kaikkea itsensä ja oman avomeren kauhun
voittamisesta.
Pakkotilanteet
Pakkotilanteet, kuten arvaamaton sään huononeminen, tekninen ongelma tai vastaava
voivat psyykkisesti haitata paljon enemmän kuin tosiasiallisesti. Tämä on vaarallista,
sillä tällaisessa tilanteessa tulee erityisesti kyetä järkevään toimintaan. Omahillinnän
kyky on tärkeä matkavaruste ja sitä on oltava jokaisella. Hysteria - kuten toisaalta meritautikin - on tarttuva tauti!
Asiaa voidaan harjaannuttaa etukäteen pyrkimällä puhumaan asioista niiden oikeilla
nimillä ja kieltäytymällä suurentelemasta erilaisia tapahtumia. Mm voi päivittäisessä
puhekielessä lakata käyttämästä sanaa "myrsky" sellaisista tuulista, jotka eivät jatkuvalla voimalla puhalla yli 22 m/s.
Muutokset ruokavaliossa aiheuttavat muutoksia suorituskykyyn.
Ruokavaliolla on vaarana yksipuolistua ja tärkeiden aineosasten, kuten mm vihannesten, poisjääminen. Syö normaalia ruokaa, älä tingi laadusta, tuoreudessa äläkä vaihtelusta. Tämä ei onnistu, ellei normaalia tarkemmin valvo aterioiden sisältöä. Kaupassa
ei ensisijaisesti tule ajatella, että ollaan veneilemässä, vaan ostetaan samoja ruoka-aineita kuin muutenkin. Eväillä ja purkkiruoalla ei pitkän päälle ole terveellistä elää. Ne
kuuluvat retkeilyyn - eivät pitkäaikaiseen elämään. Vitamiinipillereistä sen sijaan tuskin on haittaa.

Laita
oikeata
ruokaa!
Selvää on, että Itämeren alueella on taajamissa ruokakauppoja. Käytä niitä perusmuonitukseen ja hanki elämykselliset matka-ateriat kalastajilta ja rannikon muista palveluista. Luonnollisesti voi virkistää itseään ja juhlistaa lomaansa syömällä ravintolassa,
nauttimalla paikallisia erikoisuuksia tai omia mieliherkkujaan jne. Muonituksen perustasoa ei kuitenkaan saa alentaa.
Veneen ruokailun järjestely
Huomioi, että veneessä liikutaan vähemmän, mutta ulkoilma kohottaa käytännössä
ruokahalua. Vaarana on liiallinen ravinto kulutukseen verrattuna. Nopea ratkaisu olisi
vähentää energiaa sisältäviä elintarvikkeita kuten rasvaa, sokeria, viljaa jne. Liiallisuus johtaa kuitenkin muutokseen totuttuun nähden ja vaarana on muutoksesta johtuva
väsymys tai suorituskyvyn muuttuminen. Parempi vähentää ruokailun kokonaismäärää sille tasolle, joka tuntuu sopivalta.
Pitkät päivämatkat (yli 10 tuntia) edellyttävät kahta tai useampaa ruokailua ajon aikana. Matkaveneily ei voi olla "perille" pääsemisen odottelua siinä toivossa, että saisi
syödä - etenkin, jos ajopäivän jälkeen ollaan liian väsyneitä laittamaan kunnon ruokaa.

Ruokailuajat saattavat pitkillä etapeilla muuttua totutusta. Ateriaväliksi voi ottaa noin
6 tuntia ja sitä tulee noudattaa vuorokaudenajasta riippumatta. Siis, jos ajetaan yöllä,
on myös yöllä laitettava (oikeata) ruokaa. Välipalat, kahvit yms kuuluvat myös asiaan
aivan sen mukaan, miten vastaavia asioita on normaalisti tottunut nauttimaan.
Tarjoiluunkin kannattaa kiinnittää huomiota. Pöydän voi kattaa satamakuntoon tai merikuntoon, siinä voi olla pöytäliina ja tarvittavat aterimet ja astiat. Ei ole välttämätöntä
syödä sormineen jostain kääröstä jos ei sellaiseen ole kotonakin tottunut. Seikalla on
ennen kaikkea psykologinen merkitys, joka edistää matkatavoitteen saavuttamista.
Ajon aikana on oltava kaksi kattausta jotta myös vahdissa olevat(t) voivat syödä. Vene
kulkee myös ruokailun aikana. Pysähtyneenä ei matka edisty.
Oivallinen hetki kevyelle välipalalle on noin tuntia ennen satamaan saapumista. Tämä
kohottaa suorituskykyä siten, että kriittinen satamaan saapuminen jaksetaan pitkän
päivämatkan jälkeen tehdä oikein.
Elintarvikehygienia
Veneoloissa on ruoka-aineiden säilyvyys vaikeampaa kuin kotona. Toisaalta joudutaan pitämään suurempi varasto riittävän omavaraisuusajan saavuttamiseksi. Tämä
johtaa merkittävään elintarvikkeiden hukkaan, joka täytyy ottaa huomioon ja hyväksyä.
Pilaantuneiden tai epäilyttävien elintarvikkeiden syöminen on vaarallista. Poista vanhentuva elintarvike muiden joukosta heti ja hävitä se asianmukaisesti. Älä muistele
"Äidin ohjeita" siitä, miten kaikki on syötävä.

If in Doupt
have it out!
Elintarvikkeet säilytetään tyypillisesti jääkaapissa, pienissä kaappitiloissa ja pilsseissä.
Monessa tapauksessa ovat tilat vaikeasti siivottavissa käsittäen koloja ja rakoja, joihin
voi kerääntyä likaa. Jääkaappien pohjalle kertyy helposti kondenssivettä ja elintarvikejäämiä. Huono valaistus vaikeuttaa myös tilojen tarkkailua.
On hyvän tavan mukaista tyhjentää jääkaappi jokaisen huomattavan kauppareissun jälkeen, pyyhkiä tuotteet ja pakkaukset päältä puhtaiksi, kuivata kaappi ja pestä se lievästi desinfioivalla keittiöpesuaineella. Kaapin siivouksen tulee tapahtua vähintään
kerran viikossa - mieluummin useammin.
Myös kuivamuona- ja leipävarasto tulee ajoittain siivota varisseiden ravinteiden poistamiseksi.
Elintarvike on eduksi poistaa paperikääreestään ja laittaa tiiviiseen tai elintarvikkeen
laadun mukaisesti tuulettuvaan tai tiiviiseen muovikoteloon. Tämä estää elintarvikkeen nesteiden leviämistä muualle ja muualta tulevien nesteiden pääsemistä kyseisiin
elintarvikkeisiin. Vastaavasti estyy monen elintarvikkeen homehtuminen. Näin eroteltuina paranee jääkaapin tai ruokavaraston säilytyskyky.
Jossain määrin kannattaa huomioida se, miten tietty elintarvike voidaan säilyttää tai
valmistaa veneessä. Tuoreen kalan perkaus johtaa väistämättä haiseviin jäänteisiin,
jollei perkaus tapahdu veneen sisätilojen ulkopuolella. Samoin voi ongelmia syntyä
voimakkaasti kiehuva, räiskyvän tai muuten leviämään pyrkivän ruoanvalmistusmenetelmän kanssa. Veneeseen höyryn mukana tai roiskeina leviävät ravinteet alkavat helposti muhia.
Ruoan valmistus veneessä lisää homeiden ja bakteerien vaaraa. Paistokset räiskyvät ja
mm kalaperkaus levittää pian haisevia jäänteitä. Huolellinen keittiön ja ympäristön
puhdistus kuuluu jokaiseen ateriaan.
Käytännössä ei tämä vaatimus johda suuriin rajoituksiin.

Veden laatu
Talousveden pilaantuminen voi johtaa sairastumiseen. Tämän vuoksi tulee tankin puhtaus varmistaa ennen lähtöä ja matkan aikana olla tarkkana siitä, mistä ottaa lisää vettä.
Pääsääntöisesti on yhdyskuntavesi kelvollista, sillä se on puhdistettua ja käsiteltyä. Jakeluputkisto ja -letku saattavat silti olla elintarvikekäyttöön kelpaamatonta ja kulttuurierot saattavat vaikuttaa veden laatuvaatimuksiin. Luonnonvesi kuten kaivosta tai lähteestä otettu saattaa käsittelemättömänä sisältää bakteereja, humusta, leviä tai muita
haitta-aineita.
On eduksi käyttää tankissa desinfiointitabletteja, joilla terveyshaitoista selvitään suurimmaksi osin. Lisäksi on hyvä olla eri paikasta otettua juomavettä erillisessä kanisterissa siltä varalta, että päätankki kuitenkin saastuu. Juomavettä myydään myös pulloissa.
Juomat yleensä
Kesähelteet ja pitkät päivämatkat lisäävät juomisen tarvetta. Veneessä kuluu matkalla
huomattava määrä virvoitusjuomia ja vastaavaa. Huomaa, että tyhjät pullot ja tölkit
ovat palautettavissa vain ostomaassa. Kaikkialla ei edes ole palautusjärjestelmää sillä
tavalla kuin omassa maassamme olemme tottuneet.
Keittiö ja ruokailuvälineet
Veneessä syntyy houkutus laistaa tiskauksesta ja esimerkiksi käyttää samoja astioita
toistamiseen. Tämä aiheuttaa mahataudin vaaran, jota voi torjua vain kunnollisella tiskauksella. Astioita on syytä olla runsaasti, jottei tiskauksesta muodostu liian usein
toistuvaa tapahtumaa. Toisaalta, liian pitkään säilytettynä saattaa likainen astia alkaa
"kasvaa". Likaisten astioiden säilytyspaikka tulee pitää puhtaana ja estää lian karkaaminen paikasta muualle.

Veneloma
ei ole
tiskausloma!
Keittiön yleinen puhtaanapito kuten lieden ja sen ympäristön puhdistus on aiheellista
suorittaa säännöllisesti.
WC
Toimiva, matkan aikana käyttökelpoinen WC on käytännössä välttämätön matkan onnistumiselle. Sen on tarjottava intiimi yksityisyys ja siihen tulee liittyä mahdollisuus
vähintään käsien pesuun.
WC on huomattava bakteerien alkulähde. On eduksi, jos WC kaikista koloistaan helposti voidaan puhdistaa. Huono, ummehtunut haju WC:ssä on merkki siitä, että jotain
on muhimassa. Myös turkin alle tulee päästä.
WC puhdistetaan desinfioivalla pesuaineella, jollaisia saa suihkepulloissa. Tehokkainta on käyttää klooripitoisia aineita ja olisi suotavaa tehdä tällainen kova puhdistus viikon, parin välein.
Huomaa, että veneessä on WC aina huomattavan lähellä keittiötä ja muonavarastoja!
WC:n tankin tyhjentäminen muualle kuin mereen alkaa olla mahdollista monessa satamassa, joskin puutteita palvelussa esiintyy yhä. On hyvän tavan mukaista tyhjentää
tankki sataman imulaitteeseen ennen merelle menoa.

Henkilökohtainen puhtaus
Henkilökohtainen puhtaus merkitsee erittäin paljon omalle suorituskyvylle matkan aikana. Muutaman päivän välein toteutettu suihku tai kylpy, jatkuvasti puhtaat vaatteet,
vuodevaatteiden vaihto kerran viikossa jne. antavat matka-ajassa moninkertaisesti takaisin tähän käytetyn ajan.
Matkalla ei voi käydä useasti päivässä suihkussa, saunassa tms. Tukeuduttaessa luonnonsatamiin voi yleensä käydä uimassa veden puhtauden ja lämpötilan salliessa. Varsinaiset peseytymiset hoituvat sen sijaan vierassatamien pesutiloissa, joita on riittävästi tarjolla.
Käytännöt pesutiloissa vaihtelevat, mutta varsinkin Ruotsissa on tapana, että lämmin
vesi juoksee kolikkoautomaatin maksun avulla muutaman hetken eli mukaan tulee varata sopivia kolikoita. On myös nähty polettiautomaatteja ja tietenkin paikkoja, joissa
lämmin vesi kuuluu hintaan.
Satamien saunat ovat todella harvinaisia maamme ulkopuolella ja ovat usein tyyliltään
meikäläisistä poikkeavia.
Mutta satamissa ei olla niin usein, että aina olisi mahdollista peseytyä. On siis peseydyttävä myös veneessä.
Desinfioivat kosteuspyyhkeet (Savett) eivät ratkaise ongelmaa, mutta niillä voi saavuttaa hetkellisen virkistyksen ja puhtauden olon. Parempaan pesuun ilman kylpyhuonetta voi käyttää pesuliinoja.
Tärkeätä on huolehtia käsien puhtaudesta jotta vältyttäisiin ongelmilta. "Äidin opetukset" on tässä kohtaa syytä ottaa korostetusti huomioon.
Pyykki ja pyykin vaihto
Pyykin pesuun tarjoutuu mahdollisuus paremmissa vierassatamissa ja kaupunkien pesuloissa. Sataman pyykkitupaa kannattaa käyttää milloin se on mahdollista, mutta joutuu varautumaan jonoihin sesonkiaikana. Tuvissa on tyypillisesti pesukoneet ja kuivauskoneet ja ne toimivat varauslistalla kolkkovetoisesti tai poletilla. Pesuainetta
myydään paikan päällä, mutta toki voi käyttää omiakin.
Mukaan tulisi ottaa alusvaatekerta jokaista matkapäivää varten, paitoja housuja muutaman päivän välein vaihdettaviksi jne. Mikäli olo alkaa käydä peikkomaiseksi alkaa
matkan suorituskin takkuilla - jos ei itsellä niin ehkäpä niillä muilla!
Sairaudet
Veneessä voi sairastua kaikkiin tunnettuihin tauteihin. Koska seuraukset olisivat maaoloja vaikeammat, tulee terveyden suojaamiseen veneessä kiinnittää erityistä huomiota. Kaikkialla Itämeren rannoilla on tarjolla riittävät terveydenhuoltopalvelut ja ainakin länsipuolella vetävät ne vertoja omille palveluillemme.
Katsastuksessa ei kiinnitetä huomiota veneessä pidettäviin lääkkeisiin. Matkalle kannattaa kuitenkin varata mukaan lääkkeitä ainakin vilustumistauteihin, ripuliin ja särkyyn. Käärmeitä ja punkkeja esiintyy ainakin alueen pohjois- ja itäosissa, joten niihin
tulee varautua. Lisäksi on tärkeätä ottaa mukaan jokaisen henkilökohtaisesti mahdollisesti tarvitsemat omat lääkkeet.
Kuumetaudin oireisiin on havaittu hyväksi seuraava resepti: C -vitamiiniporetabletti ja
Treo -poretabletti samaan vesilasiin liuotettuna pitävät oireet alhaalla muutaman tunnin ja mahdollistaa veneen ajamisen satamaan. Lopullista paranemista tämä ei luonnollisestikaan takaa, mutta antaa tarvittavan lykkäyksen.
Aurinko
Veneily ja auringon otto yhdistetään usein toisiinsa. Vesillä vaikuttaa aurinko hyvin
voimakkaasti eikä veneestä ole mahdollisuuksia pitää taukoja viileässä varjossa. Liial-

lista auringon ottoa tulee välttää. Merellä - varsinkin etelämpänä - polttaa aurinko totuttua kovemmin. Tämän johdosta on aurinkoa käytännössä pyrittävä välttämään
enemmän kuin varta vasten ottamaan.
Auringolta suojaamiseen ja jälkihoitoon tarvittavia voiteita tulee ottaa mukaan. Yleiskäyttöinen ihovoide saattaa samoin olla tarpeen. Varsinaisen kosmetiikan osalta voi
itse kukin päättää itse ottaen huomioon veneen ahtaat tilat.
Silmien suojaamisesta erilaisilla aurinkolaseilla kannattaa huolehtia. Varsinkin etelään
kuljettaessa voi merkittävä osa pitkästä päivämatkasta olla vasten aurinkoa. Polarisoivat aurinkolasit ovat eduksi varsinkin vastavalossa, mutta monen näyttölaitteen luku
estyy. Halvatkin lasit ovat hetken hyvät mutta kalliimmat ainakin kestävät pitempään.
Kannattaa varata mukaan tummuudeltaan ja väriltään erilaisia.
Alkoholi
Alkoholin vaikutusta ihmiseen, jaksamiseen ja suorituskykyyn ei tässä käsitellä sen
syvemmin. Samoin katsotaan alkoholin käytön seuraukset lain edessä tunnetuiksi, eikä
niitä oteta nyt esille enempää kuin toteamalla, että rangaistavuuden raja vaihtelee
maittain eikä aina perustu pelkästään promillemäärään. Matkaveneilijän on paikallaan
olla raittiina veneen kulkiessa.
Toinen näkökulma on alkoholin käyttö satamissa ja matkalla yleensä. Tällä on myös
vaikutuksensa matkan onnistumiselle. Alkoholin määrää ei ajo-viikoiksi kannata lisätä
eikä vähentää normaalin työaikaan nähden. Mikäli runsas käyttö on välttämätöntä,
löytyy sopivampia lomanviettotapoja lähempänä kotirantoja ja jopa maista. Viinan
kanssa jumiutunut veneilijä on kaikista matkalaisista kenties huonoimmassa asemassa oleva.
Liikunta - sen hyöty ja haitta.
Olisi hienoa jos liikuntaa voisi harjoittaa matkalla samalla tavalla kuin muutenkin.
Väistämättä muuttuu kuitenkin liikunnan mahdollisuus pitkällä venematkalla. Saattaa
syntyä usean päivän "putki", jolloin ei poistuta veneestä lainkaan.
Pitkä liikkumattomuus voi aiheuttaa väsymystä ja kyllästymistä. Erilaisia voimisteluliikkeitä voinee mainiosti harrastaa veneessäkin ja hyvä olisi harjoitella sellaisia jo ennen lähtöä.
Satamissa oltaessa on mahdollista liikkua ja tätä kannattaakin harrastaa. Kätevästi voi
esimerkiksi sataman huoltopäivään sisällyttää erilaista liikuntaakin tavallisesta hyötykävelystä moneen muuhun lajiin saakka. Liikunnasta ei kuitenkaan voi tehdä itsetarkoitusta, sillä liikuntaan käytetty aika on väistämättä pois matka-ajasta. Tämän kestäminen saattaa olla vaikeata henkilölle, joka on tottunut runsaaseen liikuntaan ja matkan teko voi tällöin muodostua raskaaksi tai hitaaksi.

Matkalla tarvittavia asiakirjoja
Veneestä, päälliköstä ja miehistöstä tulee mukana
olla asiakirjoja.
Näiden tarpeellisuus voi vaihdella, mutta niiden
puuttuminen tarvehetkellä voi aiheuttaa
ikävyyksiä.
Vapaaehtoiset asiakirjat voivat osoittautua hyvin
tarpeellisiksi, joten mielummin enemmän
papereita kuin liian vähän.

Yleiset matkustusasiakirjat
●

●

Pätee samat vaatimukset kuin millä hyvänsä
tavalla matkustettaessa.
Huviveneessä ei ole matkustajia – kaikki
aikuiset ovat miehistöä.

Passi
Jokaiselle.
Schengen maissa kelpaa virallinen henkilötodistus.

Eurooppalainen
sairaanhoitokortti
●

●

●

Antaa samat
terveyspalvelut kuin
kohdemaan omille
kansalaisille
annetaan.
Saatavilla KELAsta
ilmaiseksi.
Määräaikainen.

Miehistöluettelo
Luettelo veneen miehistöstä
●

●

●

Ei yleensä tarvita
Pohjoismaissa eikä
EU:n alueella, mutta
on alettu kysyä mm.
Saksassa.
Tarpeellinen mm.
Venäjällä.
Laaditaan itse useana
kappaleena. Leimataan rajatarkastuksessa.

KV huviveneen kuljettajankirja
●

●

●

●

Osoittaa päällikön
pätevyyden
kyseiselle veneelle.
(Ajokortti)
Saatavana erikseen
purje- ja moottoriveneille.
Lisäosa CEVNI
kelpuuttaa Euroopan
sisävesille.
Myöntää MKL ja
veneilyjärjestöt.

Veneen rekisteritodistus
Suomen viranomaisen todistus mm. veneen kansallisuudesta ja
omistussuhteesta.

Venetodistus
Veneseuran todistus veneestä ja sen kunnosta (katsastus).
Ei pakollinen, mutta on joskus ollut eduksi.

ALV todistus
●

●

Osoittaa, että veneen
alv on maksettu
jossain EU -maassa.
Saa verotoimistosta.

VHF radiolupa
Radiolaitteelle, sisältää myös tutkat

VHF lupakirja
radiopuhelimen käyttäjällä

Trossi
Meripelastusseuran laajennettu jäsenetukortti
●

●

●

Voimassa
pohjoismaissa.
Antaa merkittävän
edun
haveritapauksissa.
Ilman korttia voi
hinaus tai veneen
pelastus tulla kalliiksi.

Sähkön saanti satamissa

– Sähkö

ei ole välttämätöntä.
– Monessa veneessä halutaan kuitenkin
maasähköä.
– Sähköliitäntä vaihtelee jonkin verran
satamasta toiseen.

Sähkön hinta
●

●

●

Sähkö joko kuuluu satamamaksuun tai siitä
veloitetaan erikseen.
Virta on usein rajoitettu hyvin pieneksi (1 – 3 A)
joten sähkölämmitys ei toimi.
Mm. Tanskassa saattaa saada lisää virtaa lisähintaan
tai jopa mittarilla.

Jännite
●

●

Yleensä nimellisjännite
on tuttu 230 V / 50 Hz.
On eduksi, jos veneen
laturi toimii
alijännitteellä, sillä
laiturin päässä jännite
saattaa olla kovin
alhainen.

Turvallisuus

●
●

●

Satamien sähköturvallisuus on kirjava.
ÄLÄ LUOTA SIIHEN, ETTÄ KAIKKI PELAA
KUTEN PITÄISI.
Varusta oma veneesi vikavirtasuojalla ja CE
säädösten mukaisella varustuksella.

Viat

●
●

●

●

Vikoja voi olla sataman sähkölaitteissa.
Usein on maavuotoja naapuriveneissä, jolloin
sataman suojat laukeavat.
Tarkasta myös omat sähkölaitteesi, vika saattaa olla
niissä.
Yleismittari on oivallinen apuväline – jos osaat
käyttää sitä.

Kannattaa olla
omavarainen.
●

●

Erilaisia adaptereita joilla liitytään erilaisiin
pistorasioihin.
Jatkojohtoja, joilla sähkön saa pitemmällä olevasta
rasiasta. 20 m sääntö ei ole toimiva käytäntö vaan
usein joudutaan jatkamaan.

Turvalliset jatkokset

●

Jatkoksiin
kannattaa laittaa
suojat joilla
estetään liitoksen
irtoaminen, lasten
käsiksipääsy ja
jopa kostuminen.

CEE pistorasia yleistyy

Tarvitaan mahdollisuus
liittyä sekä shuko,
että CEE
-pistorasioihin.
Yleisadapteri, jolla
perinteinen shuko
liittyy uudempaan
CEE -pistorasiaan.

Tanskassa on oma suojamaadoitettu
pistorasia
●

●

●

Suomalainen pistotulppa
menee tämän tilalle, mutta
suojamaa ei kytkeydy:
Hengenvaara!
Adapterin joutuu tekemään
itse.
Shuko -osat pitää ottaa
mukaan Suomesta, sillä
niitä ei myydä Tanskassa.

Viimeinen keino,
ehkä koko elämässä...
●

●

●

●

Kun kaikki
pistorasiat jo on
käytössä...
Jokainen käyttää
mielikuvitustaan.
Kaikki eivät ole
sähkömiehiä.
LOPPUTULOS
VOI OLLA
KAMALA!

Parempi mahdollisuus

Troolareiden
3 -vaiherasia
saattaa vielä
olla vapaana
sille, jolla on
adapteri!

Merkitse omasi
●

●

●

Käytössä on
monen veneen ja
sataman omia
sähkötarvikkeita.
Näitä käytetään
yhteiskäytössä
kunnen lähdön aika
tulee.
Omat kannattaa
merkitä.
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