
 

Toimintavuoden 2015 arviointia 

Toiminnan ensimmäisen kalenterivuotena (2015) toiminta on alkanut vakiintua.  Painopiste oli kouluttajien 

kouluttamisessa ja yhteisen kurssikalenterin koostamisessa sekä Veneilykoulun aseman vakiinnuttamisessa 

julkisuudessa. 

Näissä tavoitteissa on onnistuttu.  Lisäksi uusia yhteistyömuotoja on löytynyt toimijoiden kanssa, erityisesti 

nuorisotoiminnan osalta. 

Haasteena on kouluttajien pääseminen kouluttamaan ja näin ylläpitämään kouluttajataitojaan.  Lisäksi 

käytännön veneilykurssien järjestäminen vaatii edelleen kehittämistä.  

1. Vuoden 2015 toiminta lukuina 
 

Toimija Osallistujat Muuta 

Artic Trainers 350-400 SUP-lautailijaa Yhteistyötä Järvipelastajien 
kanssa Ilosaarirockin aikana 

Joensuun Kauhojat 41 kurssilaista 4 kurssia, 16 uutta jäsentä 
kurssilaisista, kurssit täyttyvät 
heti 
Enjoy Lifen vuokratoiminta on 
helpottanut painetta tutustu 
melontaan kursseille. 

Joensuun Latu 12 kurssilaista 1 kurssi 

Jokisuun Kipparit 20-30 charter-asiakasta 
6+15 omaa Kosmos-leiriläistä 
 

Pohjantyttö koulutusveneenä 
Kosmos-leirillä Puumalassa jolle 
osallistui yli 1000 nuorta 
Iltapurjehdukset (jäsenille paitsi 
jos kipparilla 
vuokraveneenkuljettajapätevyys) 

Joensuun seudun 
kansalaisopisto 

12 tutustu veneilyyn 
kurssilaista 
7 saaristolaivurikurssilaista 

yhteistyössä Jokisuun 
Kippareiden kanssa 
kurssilaiset kerätty alkamatta 
jääneeltä Kesäyliopiston 
saaristokurssilta 

Pohjois-Karjalan 
Kesäyliopisto 

10 rannikkolaivurikurssilaista 
17 meriradiokurssilaista 
14 SPV:n veneilykouluttajaa 
7 SNL:n käytännön 
moottoriveneilykouluttajaa 

Yhteistyössä Joensuun 
Pursiseuran kanssa (laivurikurssit 
ja kouluttajakoulutukset) 

Joensuun Pursiseura, 
Pohjois-Karjalan Opisto, 
Niittylahden 
ammattiopisto, Jokisuun 
Kipparit, Joensuun 

25 lasten ja nuorten 
pursileiriläistä 

 



Järvipelastajat, 
Kesäyliopisto 

Joensuun Pursiseura 5-7 junnupurjehtijaa Lasten ja nuorten 
purjehduskurssilaisten 
viikkotreenit, vanhemmat ja 
lapset tutustuneet seuralaisten 
matkapurjeveneisiin 

Veneilykoulun 
veneilykouluttajat 

1 päällikköajo 
1 venekunta (veneilijän 
peruskurssi) 
4 purjehduskurssilaista (SPV) 
1 KV-lupakirjaa haluava 
päällikkökoulutuksessa 
2 purjehtija-
perämieskurssilaista (PORY) 
4 pimeänavigointikurssilaista 
(purjevene) 
7 pimeänavigointikurssilaista 
(moottorivene) 
7 veneilykouluttajaa viikon 
purjehdusmatkalla Kroatiassa 

Yhteistyötä Järvipelastajien 
kanssa  (hinausharjoituksia 
kurssilaisten omalla veneellä ja 
koulutusveneellä) 

Joensuun Järvipelastajat 20 veneilyturvallisuusluennoilla 
7 käytännön veneily-
turvallisuusharjoituksessa 

Yhteistyötä käytännön 
veneilykurssilaisten kanssa 
(hinausharjoituksia kurssilaisten 
omalla veneellä ja 
koulutusveneellä) 

Enjoy Life (Rento Kioski 
joen rannalla) 

Lauri Tukiainen ilmoitti että 
hänellä on ollut melojia 
tasaisesti koko kesän 
toukokuusta elokuuhun noin 5 
hlö / päivä. Siihen sisältyy 
retket, kurssit ja vuokraukset. 

 

 
2. Yhteistyö tiivistynyt Jokisuun Kippareiden, Joensuun Pursiseuran ja Joensuun Järvipelastajien 

kanssa 
 
- Junioritoiminnan ja navigointitoiminnan yhteissuunnittelua tammikuusta 2016 alkaen 
- Kaikkien etuna saada jaettua kouluttajaresurssia ja monipuolistaa omaa tarjontaa muiden 

erityisosaamisella 
-  
3.  Yhteistyö Kuopion Pursiseuran kanssa aloitettu 

- Avomerinavigoinnin kurssi yhteistyössä Kuopion Pursiseuran kanssa.   
- Kuopio järjestää kurssin materiaalit ja ohjauksen (sähköposti, Dropbox ja pari lähipäivää) 
- Joensuussa oma ryhmä (7 osallistujaa) kokoontuu omana epävirallisena opintopiirinään 
- Kokeilukurssin jälkeen ja kokemusten perusteella järjestetään jatkossakin yhdessä 
 
4. Muuta havaittua 
 
- Hyvää palautetta on tullut mm. veneilyturvallisuuskoulutuksista ja hinausharjoituksista. 
- Valmiiden käytännön veneilykurssien sijaan tarvetta räätälöidyille koulutuksille omalle 

venekunnalle tai koulutusveneellä. 



- Näkyvyys mediassa ollut hyvä.  Juttuja ovat tehneet lehdet ja radio ilman sen kummempaa 
pyytämistä. 

- Verkkosivut  (n. 50 kävijää/vko) ja erityisesti FB-käynnit hyvät (kiinnostavimpien päivitysten 
kävijämäärät 400-600, tykkääjiä 192) 

- Keväällä 2015 koulutettujen kouluttajien saatavuus ja mahdollisuus kouluttaa (ja siten kehittää 
omaa kouluttajataitoa) ei vielä toimi. 

- Saaristo- ja rannikkonavigoinnin kurssit eivät ole alkaneet Kesäyliopiston alla.  Jos tilanne jatkuu 
tällaisena, pitää harkita kuka ottaa kurssit järjestääkseen (esim. Järvipelastajat) 

- Kouluttajien omat yhteiset koulutukset (esim. retkipurjehdus Kroatiassa) on osoittautunut hyväksi 
tavaksi tiivistää kouluttajayhteistyötä mutta moottoriveneilijät tulisi saada myös mukaan 
seuraaville.  Venetyypin ja veneilyalueen valinta pitää tehdä tätä ajatellen. 

 
23.12.2016 
Juha Pasanen 
Veneilykoulun rehtori 


