TIKKURILAN NAVIGAATIOSEURA JÄRJESTÄÄ KÄYTÄNNÖN
VENEILYKURSSIN KANSAINVÄLISEN HUVIVENEENKULJETTAJAN
PÄTEVYYSKIRJAAN VAADITTAVIEN KÄYTÄNNÖN VENEILYTAITOJEN
OSOITTAMISEKSI

Kansainvälisellä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjalla voit osoittaa
veneilyosaamisesi esimerkiksi vuokratessasi venettä ulkomailla.
§
§

§

Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja haetaan
Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom).
Traficom myöntää kansainvälisiä huviveneenkuljettajan
pätevyyskirjoja muun muassa veneilyjärjestöjen antamien
koulutustodistusten perusteella.
Kuitenkin vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt
voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa
kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan.

Näin haet huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan
Hakemus kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan
saamiseksi tehdään erityisellä lomakkeella, jonka saat Traficomin
nettisivuilta. Hakemukseen mukaan tarvitset seuraavat liitteet:
•

kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi
vaadittavasta lääkärintodistuksesta

•

kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin
todistuksesta sekä

•

todistus riittävistä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on
käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle)

•

passivalokuva (1 kpl).

Tikkurilan Navigaatioseura järjestää purjehduskauden 2019 aikana
halukkaille kansainvälisen huviveneen kuljettajan kirjaan tarvittavan
käytännön veneilykurssin (Moottoriveneelle). Kurssi käsittää 4
koulutusajokertaa, jossa yhteydessä harjoitellaan ja opitaan
irtautuminen laiturista, kiinnittyminen laituriin, matka-ajo suunniteltua
reittiä pitkin sekä käytännön navigointia kompassia käyttäen.
Tarvittaessa samalla käydään lyhyesti teoriaa lävitse jos
saaristo/rannikkolaivurin tutkinto vielä suorittamatta.

Ajoihin osallistuneille kirjoitetaan Tikkurilan Navigaatioseuran todistus
riittävästä käytännön veneilytaidoista sen jälkeen, kun asianomaiset
ovat suorittaneet Saaristo- ja Rannikkomerenkulun kurssit
hyväksyttävästi.

Liikenne- ja viestintäviraston asettamat edellytykset kansainvälisen
huviveneen kuljettajankirjan saamiselle
•

vähintään 18 vuoden ikä

•

kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi
vaadittavasta lääkärintodistuksesta

•

riittävä veneilyn teoriaosaaminen (YK:n Euroopan talouskomission
päätöslauselman 40 (1998) vaatimusten täyttyminen)

•

riittävät käytännön taidot huviveneen tai -aluksen operointiin
(huomioitava onko kyseessä purje- vai moottorivene)

•

passivalokuva

Jos haluat kansainväliseen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaan myös
sisävesikelpoisuuden eli merkinnän "I", sinun on erikseen todistettava,
että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä
(CEVNI-säännöt).

Käytännön veneilytaitoihin liittyviä koulutusajoja järjestetään Tikkurilan
Navigaatioseuran koulualus Ann-Mari III tiistaisin alkaen 28.5.2019.
Tarkemmat päivämäärät julkaistaan kevään aikana.
Ilmoittautuminen seuran kommodorille
puh. 0403505041 tai
sähköpostitse: sihteeri@tikkurilannavigaatioseura.fi
Käytännönveneilytaitoihin liittyvien 4 teoria- ja koulutusajokerran
kustannukset ovat 120 euroa/henkilö. Kurssimaksun voi suorittaa
käteisellä ensimmäisen koulutuspäivän yhteydessä tai vaihtoehtoisesti
laskulla. Kurssimaksun saa kokonaisuudessaan takaisin mikäli kurssi
peruuntuu järjestäjästä johtuen.

