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S/Y FAREATA

- 1988 Ranskassa rakennettu teräsrunkoinen valtamerialus
- 8,5 t painoa / 10,5 m pituutta / 3,65 m leveyttä /
- 1,8 m syväys / 16,5 m korkein huippu veden pinnasta
- Suhteellisen raskas pituisekseen - monet vastaavat lasikuituveneet ovat n. puolet painosta
(vaikuttaa nopeuteen ja vakauteen - noin puolet kevyemmän nopeudesta!)
- Sisältä tilava ja hyvin asuttava - mm. runko lämpöeristetty + öljykamiina lämmitin - ympäri
vuoden asuttava vene, osittain myös koti kipparille
- Keskimääräinen laskennallinen matkavauhti mille tahansa keskimääräiselle tuulelle
vaihtelevalla reitillä 3,5 kn / 10 m/s tuulella matkavauhti sivutuulella n. 6,5 kn
- Apumoottori Nanni Kubota 38 hp tarjoaa 5 solmun (kn) matkavauhdin 80% kierroksilla
- Ruori tyyppi: pinna / Eväköli / Vasenkätinen potkuri, peruuttaessa ei tottele ruoria (vene
käännettävä kytkimellä pelaten)
- Majoitustilat 6 henkilölle: kaksi kahden hengen petiä kahdessa hytissä + yksi laskettava 2
hlö peti pentterissä

Lisää historiasta ja spekseistä:
https://artsailtraining.org/fareata/

https://artsailtraining.org/fareata/


ENSIKERTALAINEN VENEESSÄ?

- Katso ettei kengissä ole kiviä tai likaa kun astut kannelle!
- Kannella on paljon esteitä joihin voi kompastua: heloja, luukut, pylpyrät.. Jne - Pidä silmät
auki ja katso, mihin astut!
- Hyvät kengät, joissa hyvä pito ja jotka eivät tahri ovat veneilijöille tärkeät
- Katso mihin astut - purjeen alla voikin olla tyhjää tai vettä tukevan kannen sijaan, tai luukku
auki!
- Vältä astumasta tai kävelemästä purjeiden tai merikarttojen päällä!

Yleinen varovaisuus ja tietoisuus ympäristöstä kaikissa toimissa!

- Merellä aina "toinen käsi laivalle" - mereen ei saa pudota!! Pidä aina kiinni tukevasta
kohdasta. Vaijerit ja tukevat kaiteet parhaita tähän. Köydet vältettäviä - voivat olla löysiä tai
solmu pettää.
- Kovalla kelillä kannelle vain turvaliinalla sidottuna + liivit yllä.
- Vene voi heilahdella ja kallistella äkillisesti tuulessa. Liiku matalana ja pidä kiinni! Vene ei
kuitenkaan voi kaatua kovin helposti.

Pelastusliivit päällä aina kipparin kehotuksesta tai kun keli muuten niin vaatii!

PUOMITIETOISUUS:

Kun joku huutaa ALAS tai VAARA tai PUOMI, pudottaudu välittömästi alas pois puomin tieltä.
Fareatassa on ns. kukonjalka (kaksi taljaa eri suuntiin), jonka pitäisi estää puomin ylimääräinen
heiluminen, mutta kaikkea voi sattua - köysi pettää tms. Joten, tiedosta missä puomi on, ja
pysyttele pois sen liikeradan tieltä, varsinkin, jos puomi on kaukana keskilinjasta.

Pidä pää AINA pois puomin sivuttaisen liikeradan tieltä! Älä seisoskele puomiin nojaillen!

Kun puomi on kaukana veneen keskilinjasta, vältä oleilemasta sen  liikeradalla. Siellä on vaara!



← Purjeiden sitomista.
TÄHYSTYS JA MERITEHTÄVÄT

Merellä eri tehtäviä:
- Tähystäjä
- Navigaattori
- Kokki
- Purjetrimmari
- Ohjaaja
- Vahtipäällikkö
- Isommissa aluksissa myös konepäällikkö, esim. TS Helenalla
- Eri veneissä tehtävien toteutus / tarkka toimen määrittely vaihtelee. Esim. kisaveneissä
erilaista kuin matkaveneissä mm. purjeiden säädön tehtävien osalta. Myös miehistön suuruus
vaikuttaa tehtävien toteutukseen: vähällä joukolla yksi henkilö voi suorittaa useampaa tehtävää.
Mitään tehtävää ei saa kuitenkaan missään tapauksessa laiminlyödä - varsinkin tähystyksen
tärkeyttä on korostettu viimeaikaisissa huviveneiden onnettomuustutkimusraporteissa paljon!!

Kipparin alus-kohtaiset ohjeet (standing orders) on aina huomioitava!

Oma tehtävä on suoritettava hyvin ja kunnialla - työ tarkkuutta vaatii!
Kaikki tehtävät ovat toisiinsa sidoksissa - tiimityö!

Omaa tehtävää kannella ei saa jättää ilmannet toinen tulee suorittamaan tehtävää.

Kun vahti vaihtuu, tai kun toinen tulee tilallesi tuuraamaan tehtävää, selvitä toiselle aina
tehtävän oleelliset tiedot ja meriliikenne tilanne:

Ohjaajalle ja tähystäjälle
- missä ollaan kartalla (position)
- minne ollaan menossa (heading)
- seuraavat käännökset: milloin ja missä (turning point / way point and time to the point)

sekä reittisuunnitelma (voyage plan)
- vastaan tuleva, ohittava sekä muu liikenne ja alukset (traffic)
- ohjataanko tuulen mukaan vai kompassisuunnan (/maiseman) mukaan (steering

according to wind or compass / visual sights)
- mitä erityisiä ohjeita vahdille/ legille on annettu (special valid notices)
- maisemanavigoinnin ympäristö: mikä merkki kartalta → missä luonnossa? (relative

between visual sights and chart objects)
- muut tarpeelliset tiedot (other valid notices)



Ei riitä että vahti ainoastaan kertoo nämä seikat seuraavalle vahdille, vaan vanhan vahdin on
saatava varmuus siitä, että seuraava vahti on ymmärtänyt ohjeet ja löytänyt “kartalle”. Uuden
vahdin on toistettava ääneen kerrottu tilanne jotta vanha vahti voi korjata, jos uusi vahti ei
saanutkaan kaikkia tietoja tai löytänyt sijaintia kartalta - uuden vahdin tulisikin päätellä itse
sijainti annetujen merimerkkien ja kartan perusteella. Käytä esim. mallia “tuo merimerkki on tuo
kartalla, ja tuo pieni saari tuolla.” - Näin uuden vahdin täytyy itse päätellä, missä mennään.

Vanha vahti voi poistua vasta, kun uusi vahti on ottanut tehtävän vastaan onnistuneesti ja
todennut “vahti on nyt minulla.” Kun uusi vahti toteaa näin, on hänellä oltava varmuus vahtiin
liittyvistä tehtävistä, sijainnista ja suunnasta, riippumatta onko hän tähystäjä, navigaattori vai
ohjaaja.

Kun uusi vahti toteaa ottavansa haltuun tehtävän, siirtyy vastuu uudelle vahdille. Vahtia ei saa
vastaanottaa, jos ei tiedä missä ollaan, eikä vahtia saa luovuttaa, mikäli vanha vahti epäilee
uuden vahdin olevan kykenemätön tehtävään esim. alkoholin vaikutuksesta.

TÄHYSTÄMINEN

-Katsottava kaikkialle ympärille, kuitenkin pääsääntöisesti eteen (tai uudelle suunnalle jos
aiotaan juuri kääntyä)
- kerrottava oleelliset seikat vahtipäällikölle / ohjailijalle / navigaattorille - toimii heidän
alaisuudessaan.
- Nämä puolestaan voivat pyytää tähystäjää etsimään jotakin tiettyä: esim. “löydätkö edestä
vasemmalta pohjoisviitan?” tai “ pidä linjatauluja silmällä ja ilmoita, kun olemme niiden
muodostamalla linjalla”.

← Tähystäessä on oltava tarkkana. Merimerkit
saattavat näyttää veden heijastaessa toiselta, kuin
todellisuudessa ovat.

On tarkkailtava liikennettä joka puolelle ympärille
(myös takaa tulevia!) ja ilmoitettava niistä, sekä
kaikista muista navigointiin liittyvistä tekijöistä ja
vaaroista, kuten kalaverkoista, poijuista ja
muista meressä kelluvista esineistä.



Yhteentörmäämisvaaran
tarkistaminen: muuttumaton
suuntima.
Ota suuntimakompassilla suunta ja
tarkkaile pysyykö se samana vai
muuttuuko suuntima kohteeseen.
Käytännöllisemmin käytä jotakin
veneen osaa, kuten tiettyä kohtaa
kaiteesta, suuntiman muutoksen
tarkastamiseen tietyllä aikavälillä. →

NAVIGOINTI

Maisemanavigoinnissa on tunnettava merimerkit,
kartan luku ja osattava sijoittaa oma sijainti ja suunta
maiseman perusteella kartalle. Apuvälineitä voi käyttää
joko kiikaria (tähystäjää) tai/ja kompassia ( kompassi
on hyvä istuttaa päähän!). Kartta osoittaa aina
yläreunastaan pohjoiseen - opettele pitämään kartta
“oikein päin”, eli pohjoinen ylös (North up) - näin kaikki
pystyvät lukemaan karttaa yhtä aikaa, eikä sitä tarvitse
käännellä keulasuuntiman mukaan (head up). Tosin
molemmin päin karttaa on hyvä osata lukea, sillä joskus varsinkin tutkalla voi tarvita head up
asetusta ja silloin on hyvä osata hahmottaa kartta myös niin (esimerkiksi kun/jos tutka menettää
GPS yhteyden, kuva muuttuu automaattisesti head up’iin, jolloin tutkaa on paljon vaikeampi
lukea, ellei head up’ia käytä säännöllisesti). Fareatalla ei ole tutkaa toistaiseksi käytössä.

Sijainti on tiedettävä mahdollisimman tarkkaan. Suuntimat tunnettuihin kohteisiin sekä linjat
auttavat tässä. Maisema on tunnettava kaikkialta ympäriltä- vene voi kääntyä yllättäen täysin
ympärikin, jolloin on silti heti oltava selvillä missä ollaan ja minne keula osoittaa. Sijaintia on
päivitettävä alituiseen, sillä vene liikkuu koko ajan. On käytettävä vähintään kolmea eri
suuntimaa tunnettuihin kohteisiin ja/tai linjaa ympäri horisontin - mieluiten kukin 120 asteen
päässä toisitaan - mahdollisimman leveälle. Jos käytössä on vain kaksi suuntimaa, olisi 90
asteen kulma optimaalinen.

Sijainti ja suunta on tärkein navigoinnin tehtävä. Niiden menettäminen merkitsee veneen
välitöntä pysäyttämistä ja sijainnin ja suunnan selvittämistä!



Navigaattori antaa suunnan ja ohjeet sekä tähystäjälle että ohjaajalle.

← Käyttäessä kolmea pistettä ilman
suuntimia saadaan ikäänkuin “kolmio”, jonka
sisällä sijainti on. Menetelmä on epätarkka.

Kolmen linjan käyttö. →
Menetelmällä saadaan pieni
kolmio, jonka sisällä sijaintimme
on. Huomaa, että jääpoijut ja
kevyet muoviviitat (vasen
alakulma ja oikea yläkulma) ovat
kettingillä kiinni merenpohjassa,
ja näin ollen niiden sijainti ei ole
tarkka. Siksi niitä ei käytetä
ammattimerenkulussa tai
tarkoissa sijainninmäärityksissä
määrityspisteinä.

← Linjan käyttö karin väistämiseen luovilla.



Linjataulut: alempi on aina lähempänä; ylempi osoittaa, kummalla puolella väylää
olemme (ylempi taulu oikealla, olemme siis oikealla väylältä).

Huomaa, että pienten huviveneiden pitäisi kulkea pääsääntöisesti pieniä veneväyliä pitkin tai
ison väylän sivussa - keskellä väylää, jonka linjataulut linjaavat, ovat aluksille, jotka eivät mahdu
kulkemaan muualla. Linjatauluja voi silti käyttää hyödyksi paikantamiseen.

Kardinaali- ja lateraalimerkit



VAHTIPÄÄLLIKKÖ

Vahtipäällikkö on vastuussa yleisellä tasolla kaikista tässä
nimetyistä muista navigointiin ja merenkulkuun liittyvistä
tehtävistä. Ohjaaja, tähystäjä, navigaattori ja muut toimivat
hänen alaisuudessaan, ja hänellä on vastuu tehtävien
oikeasta suorituksesta ja veneen kulusta. Pienissä veneissä
käytännössä yksi ihminen on sekä vahtipäällikkö, että
suorittaa kaikki muut veneen kulkuun liittyvät tehtävät. Myös
lokikirjan täyttö kuuluu vahtipäällikölle tai navigaattorille.

OHJAILU

- Ohjaillessa katso horisontista kohta jota kohden ajat. Ota sieltä jokin kiintopiste, josta on
helppo seurata veneen kurssilla pysyminen, esim helposti erottuva puun latva tai merimerkki.

Puolet ohjailtavuudesta tulee ruorista, puolet purjeista! - Purjeiden on oltava
oikein säädetty, jotta ohjailu ruorilla on vaivatonta, sujuvaa ja toimii oikein.

Jos ohjailu on vaivalloista ja ruorikulmat kovin suuria, on purjeiden asettelu pielessä - tai purjeita
liian paljon, taikka vähän ylhäällä!

Ruoripinna kääntyy eri suuntaan kuin keula!

Ohjailua, kuten muitakin taitoja, on harjoiteltava eri olosuhteissa alituiseen omalla veneellä, jotta
tietää kuinka juuri kyseinen vene “käyttäytyy” ja osaa käsitellä venettä kaikenlaisissa tilanteissa
oikein. Hyvä ohjailija ei herpaannu, eikä tee muuta kuin keskittyy vain annetun suunnan
pitämiseen. Pieni jutustelukin aiheuttaa häiriötä ohjaajalle, joka keskittyy omistautuneesti
tehtäväänsä - kisaillessä tällainenkin pieni seikka merkitsee, siinä missä matkaillessa juttelu on
suuri sallittu ilo!

Suunta voidaan antaa joko Tuulisuuntana, tai maiseman mukaan (kompassisuunta
avomerellä). Navigaattori määrittää ohjailijalle suunnan.

Esim. “ohjaa tätä tuulikulmaa” - tarkoittaa, että ohjaile niin että purjeissa säilyy hyvä veto
ilman että niitä tarvitsee säätää, ja että tuuli puhaltaa veneen kulkuun nähden aina samasta
suunnasta eli kulmasta.



Ohjailu maiseman mukaan tarkoittaa, että purjeita säädetään niin, että päästään ajamaan
tiettyyn keula-suuntaan (“tähtää tuota merimerkkiä kohden, kunnes olemme noiden (sivussa
olevien) linjataulujen kohdalla. Silloin käännymme uudelle suunnalle” - ohjailija, tai “ruorimies”
kuittaa ymmärtäneensä tehtävän: “Merimerkkiä kohden.”

SORTO (drift)

Vene ei ikinä - tai todella harvoin -
liikkuu täysin sinne minne keula
osoittaa. Tätä kutsutaan sorroksi.
Sortoon vaikuttavat virta, vuorovesi
(ulkomailla) ja tuulen sivuttainen
voima veneeseen.

Hyvä ohjailija ja navigaattori osaa
ottaa sorron huomioon. Toisinaan
keula on siksi tähdättävä ohi sen
pisteen, johon vene todellisuudessa

liikkuu ja halutaan menevän. Navigaattorin on oltava selkeänä siitä, haluaako ruorimiehen
ohjaavan venettä tosisuunnan mukaan (veneen todellinen liikesuunta, Course Over Ground,
COG = kurssi pohjan suhteen), vai keulasuuntiman mukaan (keula osoittaa kohdetta, jolloin
tosisuunta kohteesta ohi vasempaan tai oikealle).

MANOVEERIT - VENDA JA JIIPPI

Venda (vastakäännös, tack) tarkoittaa että vene kääntyy (keula) tuulensilmän yli, eli keula
kääntyy tuulen suuntaan hetkellisesti ja yli toiselle puolelle (halssille). Silloin purjeet lepattavat,
ja tuuli alkaa puhaltaa veneen toiselle kyljelle, jos vauhtia on riittävästi veneen kääntymiseen.
Tällöin vene kallistuu puolelta toiselle. Venda on opittava hallitsemaan hyvin- rauhallinen
kääntyminen ja oikea-aikainen veneen kääntymisen pysäyttäminen ovat oleellisia. Purjeet
vaihtavat myös tällöin puolta, joka tekee purjetrimmar(e)ille töitä.

Halssiksi (board, tack) kutsutaan tuulen puoleista puolta: vasemmalla halssilla purjehtivalle
veneelle tuuli tulee vasemmalta.

Juuri ennen vendaa ohjailija varoittaa muita huutamalla “VENDA”.
Näin muut tietävät esim pentterissä (keittiössä), mitä odottaa. Vendasta on hyvä varoittaa myös
noin 5 min ennen käännöstä komennolla VENDA LÄHESTYY , jos kallistusta on paljon, jotta
cabinissa ehditään valmistella uuteen kallistumaan toiselle kyljelle (halssille). Keulassa ei saa
olla vendan aikana, koska keulapurje liikkuu siellä puolelta toiselle.



Jiippi (gybe, jibe) on tuulen kääntymistä perän puolelta. Tämä on vaarallinen tilanne, jos se
tapahtuu hallitsemattomasti, sillä yleensä puomi on kaukana veneen keskilinjasta, ja jos se
pääsee rävähtämään täydellä voimalla puolelta toiselle, se paitsi rikkoo helposti veneen osia,
aiheuttaa myös hyvin vakavia loukkaantumisen riskin tai kuoleman ihmiselle. Siksi, kun puomi
avataan kauas, on hyvä käyttää aina preventteriä (preventer), eli eräänlaista köyttä, joka estää
puomin hallitsemattoman liikkeen. Preventteri on kuitenkin syytä olla sekunnissa avattava, sillä
varsinkin kovassa kelissä tai pienillä veneillä, puuska purjeen väärälle puolelle preventteri kiinni
voi kaataa veneen, kun purjeeseen kohdistuu voimia, jotka eivät pääse purkautumaan.

Jiippi tehdään aina hallitusti ja kovassa kelissä sitä on vältettävä täysin, ellei ole kokenut
miehistö kaikkinensa, ja tällöinkin jiippi on riskialtin ja suht monimutkainen prosessi, varsinkin
useammalla purjeella tehtynä. Ajaminen lähellä jiippiä ei ole myöskään suotavaa, jos
preventteriä ei jostain syystä voida käyttää tai jiippiä osata tehdä vielä hallitusti.

KOKKINA

Kokki pitää huolen kaikkien hyvinvoinnista
ruuan ja energian sekä lämmön saannin
suhteen. Kokki valmistaa ja tarjoilee ruuan.
Veneessä ruuan laittaminen on erilaista, sillä
tila on pieni ja vene jatkuvasti liikkeessä ja
enemmän tai vähemmän kallistuneena. Kokki
voi pyytää apua vapaa-vahtilaisilta tai muilta,
sillä ruuanlaitto on toisinaan työläs prosessi.

Periaate Fareatalla on, että kaikki osallistuvat yhteisesti ruuanlaittoon, eli kokkia vaihdellaan
vuoroin tai kokataan yhdessä pareittain. Kuitenkin asiakaspurjehduksilla tehtävään palkattu
gasti on vastuussa ruuanlaiton sujuvuudesta, tiskauksesta ja pentterin sekä cabinin
järjestyksen ylläpidosta - toisilla reissuilla joutuen kokkaamaan enemmän itsekseen, toisina
apua saaden enemmän. Jos gasti on pätevä merenkulkija ja purjetrimmari, voidaan kokin pestiä
helpommin vaihdella kipparin kanssa. Hygieniapassi, kuten edes jonkinlainen kokemus
ruuanlaitosta on eduksi kokin tehtävissä. Oma-aloitteisuus ja hyvä silmä ennakoida tilanteita
sen sijaan oleellisia.

Veneellä saat tarkemmat ohjeet kuinka Fareatalla ruuanlaitto ja pentterin järjestys on
suunniteltu.

Kokin tehtävä on tärkeä, ja kokin on kestettävä hyvin merenkäyntiä, sillä sisällä aallot tuntuvat
eniten. Myös herkemmistä purjehtijoista huolehtiminen kuuluu kokin toimenkuvaan - tarjoilla
lämmintä teetä (nesteyttää), tehdä myrskyruokaa etukäteen, jakaa lämpimiä huopia jne.



PURJETRIMMARINA

Fareatassa on 1 masto ja 2 purjetta:
keulapurje sekä "isopurje". Isopurje on se joka
on puomilla. Keulapurje (jib/ fore sail) on
keulassa ja kiinni maston huipussa.

Isopurjetta (main sail), joka on puomilla
säädetään Fareatassa kukonjalalla olevasta
kahdella taljalla. Kun köyttä kiristää, puomi
tulee lähemmäs. Vastaavasti kun köyttä löystää,
purje avautuu → kts kuva purjeiden asettelusta
eri tuulen suunnilla oppitunnilta 1. (myötätuulilla löysätään purjetta, ylemmäs tuuleen ajaessa
kiristetään).

Keulapurje säädetään sitlootasta käsin, eli veneen takaosasta “istuinkaukalosta”. Sinne tulee
purjeen lähimmästä kulmasta (skuuttikulma) köysi, jonka nimi on "skuutti" (sheet line). Se
johdetaan vinssille ja tästä knaappi-lukolle, jonka avulla köyden (eli purjeen) saa joko kireäksi
tai löysäksi purjeen halssikulmaa säätämällä.

Molemmat purjeet nostetaan vinsseillä maston juuresta. Vinssejä kohtaan on tiettyjä
turvallisuus- ja käyttöperiaateita, joita on noudatettava ja jotka on ehdottomasti ymmärrettävä:

VINSSIN KÄYTTÖ

- Sormia ei vinssin ja köyden väliin - pelasta mieluummin kätesi ja päästä nykivästä köydestä
irti, kuin annat sormesi syötäväksi. Fareatalla vakiomiehistö tulee kyllä apuun ja hoitavaa
tilanteen, kun väistät tieltä ja pyydät apua.

- Fareatassa ns. vanhanaikaiset vinssit, joissa ei ole automaattista lukkoa. Sen takia yksi
henkilö tarvitaan vetämään köyttä, ja toinen veivaamaan kampea (kovalla tuulella - kevyellä voi
onnistua yksinkin, mutta köyttä on jatkuvasti vedettävä. Köysi ei tule itsestään veivatessa
kampea, kuten nykyaikaisissa automaattivinsseissä).

- KAMPEA EI SAA MISSÄÄN NIMESSÄ JÄTTÄÄ HETKEKSIKÄÄN - edes puoleksi
sekunniksi- yksin vinssille. Tämä aiheuttaa vaaran kaikille veneellä olijoille. Vinssi voi nykähtää
köyden vedosta, ja tämä heittää kammen vinssiltä kuin löisi rautatangolla jotakin päähän.
Nykyisissä automaattisiasa vinsseissä tämä on estetty kammen lukitsemisella vinssille, jolloin



kampi säilytetään aina vinssillä, mutta näin ei ole kaikissa vanhemmissa veneissä. Siksi tämä
sääntö on ehdoton!
Kun vinssi on käytössä, se on kädessä, ja vain kädessä pitäen vinssillä. Kun sitä

ei tarvita, se laitetaan lokeroonsa odottamaan käyttöä - ei jätetä kannelle tai
penkeille.

Kampea ei jätetä kannelle tms. lojumaan, vaan laitetaan paikoilleen. Näin se on aina tallessa.
Uusi vinssin kampi maksaa kaupasta 100 euroa. Tämä on kammen korvaushinta mikäli
sellaisen kadottaa huolimattomuuttaan.

← Vinssin pyörimissuunta: myötäpäivään.
Vinssit voi olla 1- tai 2-nopeuksisia. 2-nopeuksinen
voi pyörittää kammella molempiin suuntiin;
molemmat suunnat kiristävät köyttä, toinen
“raskaammin”, toinen kevyemmin.

Köysi on laitettava vinssille sen pyörimissuuntaan.
Vähintään 1 kierros on hyvä olla aina ennne vendaa
valmiina kovassa tuulessa - kevyessä kelissä
purjeen saa nopeammin sisään ilman kierroksia.
Kierroksia lisätään sitä mukaa kun purje kiristyy ja
tarvitaan enemmän kitkaa.

(yllä) Ote köydestä (köyden taitto kulmalle kämmentä vasten)
antaa paremman pidon. Köyttä on vedettävä kuitenkin
molemmin käsin ja koko keholla; ei pelkästään käsillä.

Perinteinen ote ei anna yhtä hyvää pitoa köydestä. →



!!! HUOM !!! Köyttä ei saa ikinä missään tapauksessa kiertää koko kierrosta tai edes
puolittaista kämmenen tai käden ympärille! Kova yllättävä veto voi viedä näin koko käden

mennessään!

LÄHTÖ JA IRROITUS

Lähtö ja kiinnittyminen ovat yksi kriittisimmistä
tilanteista veneessä. Paitsi voit vahingoittaa omaa
venettäsi ja naapureiden omaisuutta, myös
henkilövahinkoja sattuu aika ajoin. Kiinnittymistä ja
lähtöä onkin harjoiteltava huolella ennen suuriin ja
ahtaisiin satamiin lähtöä. Jokaisella on oltava oma
rooli ja tehtävä sekä tilannekohtainen suunnitelma
tiedossa. Kokenut kippari määrittää tehtävät ja
selventää hyvissä ajoin suunnitelman. Kiinnittymiseen ja irroitukseen on valmistauduttava
huolella. Check-listojen käyttö ei ole pahitteeksi!

Fareatan lähtö- ja kiinnitys-checklistat ovat saatavilla erillisen ohjeen mukaan.

Ikinä ei saa lähteä kiireessä tai kiireeseen hätäisenä. Kiire supistaa ihmisen ajatus- ja
huomiokykyä, jolloin riskin onnettomuuksille kasvaa!

Lähdössä, kuten kiinnittymisessä on monia eri tehtäviä ja rooleja.

Niitä on esimerkiksi:

- Keulagasti - ensimmäisenä / viimeisenä maissa. Keulagastilla on myös apulaisia, mikäli
miehistöä riittää - vastaanottamassa tai antamassa köysiä, sekä varmistamassa, ettei keula
törmää muihin veneisiin - etäisyyksien tai suunnan näyttö käsin ja sormimerkein on keulagastin
tehtävä - kuten rannan pohjan tarkkailu kiviä ja matalia kohtia varten!
- Ohjailija - ohjaa venettä vahtipäällikön ohjeiden mukaan (ellei vahtipäällikkö ohjaa itse)
- Laitasuojelijat - katsomassa kummallakin laidalla, ettei törmätä muihin veneisiin - ottavat
käsillä vastaan naapuriveneestä, mikäli tarvitsee, ja laittaa fendareita sopiviin väleihin. Tämä
tehtävä kuulostaa pieneltä, mutta on oleellisen tärkeä, ja vaatii silmää ja nopeaa reagointia
nopeasti muuttuvassa tilanteessa!
- Poiju- tai ankkurivastaava - hoitaa ankkurin laskun / noston (tai poijuhaan kiinnityksen ja
poijuköyden vedon / päästämisen hivuttain)



Varsinkin”paalupaikoilla” kuten Turun vierasvenesatamassa, paalut yleensä kääntävät venettä
äkisti, kun kylki osuu jompaan kumpaan paaluun ahtaassa välissä. Tällöin laitasuoja-henkilöiden
on oltava tarkkana keulassa, jottei keula tai laidat törmää vieressä oleviin veneisiin. Lisäksi on
"autettava" vene irti paalujen välistä työntämällä paaluja ulos ja laiturille päin, jolloin vene
sujahtaa paalujen välistä merelle. Vene voi jäädä myös jumiin paalujen väliin, jos se on liian
kapea väli.

Fendarit on nostettava lähtiessä ylös kyljiltä ennen paalujen välistä ulosmenoa. Ylimääräiset
köydet otettaan kyytiin, niin että lähtöhetkellä on vain 1 (tai 2) helposti ja nopeasti irroitettavaa
"saattaja" köyttä jäljellä kiinni, ja muut irti. Saattajaköyden voi irroittaa veneestä käsin, niin ettei
kenenkään tarvitse olla maissa irroittamassa viimeistä köyttä. Saattaja vedetään puhtina
tuulen/virran puolelta, ja sen on oltava riittävän pitkä sekä vapaa haa’ista ja joustimista.

Mikäli lähdetään poijusta tai kylki-paikalta, fendarit pidetään kunnes ollaan satama-altaan
reunalla poistumassa.

Viimeisenä juuri ennen lähtöä, keulagasti tarkistaa että sähköt ovat irti ja sähkökaapeli koilattu
veneeseen, sekä ettei rannalle ole jäänyt veneen adapteria tai muita tarvikkeita, kuten
ylimääräisiä köysiä, jne. Sähkö koilataan yleensä muutenkin vain vähän ennen lähtöä, joten sen
tarkistaminen on gastille hyvin tärkeää!

Kun ollaan päästy matkaan, alkaa merivahti ja sen mukaiset tehtävät.

← Puhti tarkoittaa, että köysi on vedetty
lenkistä läpi molemmat päät kiinni
veneeseen. Näin vedetään myös lähdössä
käytetty saattaja köysi. Siinä ei saa olla
juoksemista haittaavia solmuja, hakoja tai
joustimia.



KIINNITTYMINEN

Vaatii jälleen monen osallistumisen, kuten lähtökin.

Paaluihin mennään kiinni ikään kuin päinvastoin: autetaan vene paalujen väliin työntämällä
paaluja kauas ja merelle päin (vene kohti laituria). Kaikki loput keulassa laskee fendarit niiltä
kohdin, kun vene on päässyt paalujen ohi - sekä estää törmäämisen muihin aluksiin käsin
kurkottaen ja/tai fendareita käyttäen. Keulagasti näyttää etäisyydet ohjaajalle sormin sekä
puheella (5 metristä alkaen),  ja antaa käsillä selkeän merkin kun pitää hidastaa, pysähtyä tai
pakittaa. Hän myös näyttää, kun astuu maihin tai antaa köydet vastassaolijalle. Kiitetään
mahdollista vastassaolijaa, ja säädetään vene kohdilleen.

KEULAGASTI: IKINÄ EI SAA HYPÄTÄ MAIHIN!
TAITAVA KIPPARI OSAA AJAA TARPEEKSI HILJAA, JOTTA GASTI VOI RAUHASSA

ASTUA VENEELTÄ MAIHIN.

Olen nähnyt miehen makaavan Nauvon vierasvenesatamassa nilkka osoittaen väärään
suuntaan. Se on merkki, kuinka herkkä tilanne rantautuminen on. Kiinnittyminen onkin yksi
vaarallisimmista tilanteista merenkulussa. Ikinä veneestä ei saa hypätä, vaan aina on
astuttava. Nilkat ovat herkät vahingoille, ja laituri voi olla eri korkeudella kuin mitä veneestä
näyttää. Siksi toinen jalka on ensin saatettava maihin pääpainon ollessa yhä tukevasti
veneessä. Mikäli maihin ei pääse näin varovasti, ei sinne kannata mennä lainkaan! Kippari
voi aina peruuttaa ja koittaa uudelleen, mikäli rantautuminen on haastavaa. Varsinkin
luonnonsatamissa maaston korkeuserot voivat olla huimia ja hämätä gastia, sekä laituri että
eritoten kalliot ovat liukkaita! Myöskään ei saa hypätä, vaikka vene olisi jo turvallisesti kiinni
maissa, vaan aina on käytettävä tikkaita ja astuttava varoen maihin!

Kaikissa tilanteissa aina:
- Vedä köydet valmiiksi klyyseistä läpi ja kaiteiden yli
- Selvitä sotkuiset köydet selväksi koiliksi, jonka kanssa voit mennä maihin tai ojentaa

(käytä riittävän pitkää saattaja-köyttä LANDING-köytenä.)
- KIINNITÄ KÖYSI VENEESEEN KIINNI aina ennen sen maihin viemistä, jätä riittävästi

varaa jos tarvitseekin kiristää tai antaa löysää!
- Varo ikinä käyttämästä teräväreunaisia palohakoja; käytä sen sijaan turvallisia

karbiinihakoja, jos hakoja köysissä on käytettävä ylipäätään. Olen nähnyt palohaan
viiltävän syvän haavan erään naisen kämmeneen tämän yrittäessä auttaa erästä
kokematonta veneilijäkuntaa kovassa tuulessa kiinnittymään. Älä siis pidä niistä kiinni,
mikäli ikinä sellainen tulee naapurissa vastaan!

- Kiinnitä aina tuulen puoli ensin!



Poijuun kiinni

Poijuhenkilö-oletettu olento nappaa metallikoukulla, poijuhaalla, poijun veneen leveimmästä
kohtaa keskeltä, “taluttaa” poijun veneen edetessä veneen perälle, ja alkaa sitten päästämään
köyttä hiljalleen sitä mukaa kun vene liukuu eteenpäin. Veto on pidettävä tiukahkona, jottei köysi
putoa mereen ja haka irtoa poijusta, muttei kuitenkaan liian tiukalla, jottei se pysätä veneen
liikettä. Sopiva jarrutus voi olla kuitenkin toisinaan tarpeen. Varsinkin ankkuria laskiessa voi
ankkurin pitävyyttä testata ja parantaa kokeilemalla, jos ankkuri laahaa tai vaikuttaa veneen
kulkuun (ankkuriköyttä päästetään samalla tavalla). Lopulta köysi sidotaan kiinnitysknaapiin
klyysistä vetäen lenkki ja sopivasti köyttä sisään.

ANKKUROINTI - Luonnonsatamaan

Perällä oleva ankkuri avataan sidoksistaan ja tarkistetaan
ankkurin laskukunto: sakkelit ja solmut kiinni ja pitäviä ja
varmistettu. Sitten ankkuri nostetaan varovasti veneen kyljelle
(ei saa aiheuttaa klommoja - maali irtoaa helposti!) ja
vesirajaan ohjeiden mukaan. Nyt ankkuria on helppo pitää
painamalla kettinkiä kädellä reelinkiä vasten.

Tämä tapahtuu käskyllä “vesirajaan”. Käskyllä “laske alas”,
ankkuri lasketaan vesirajasta alas päästämällä ensin, kettinki,

sitten sen perässä tuleva köysi hyvin samaan tapaan kuin poijuköyttä päästetään - vain ehkä
hieman tiukemmin voi ankkuriköyttä pitää jotta ankkurin pitävyys paranee. Ohjailija kertoo
kiristetäänkö vai löysätäänkö köyttä sitä päästäessä mereen. Keulagasti näyttää käsin mihin
suuntaan on ohjattava, tai mikäli ranta onkin lähestymiskelvoton, esim luonnonsatamassa.

Ankkurin laskijan on ilmoitettava, milloin ankkuri koskettaa pohjaa - tämän tuntee usein
painon kevyenä hellisimenä köydessä. Ankkurin voi päästää melko ripeästi pohjaan, muttei sitä
saa kuitenkaan pudotaa täysin irti käsistä.

Ankkuriin meno on helpoin tapa “kiinnittyä” esim hätätilanteessa, joten se kannattaa osata
hyvin. Ankkuria käsitellessä käytetään kumisia ankkurihansikkaita; tavalliset
purjehansikkaat menevät pilalle mudasta.



PURJEIDEN NOSTOT, LASKU JA REIVAUS

Lähdettyä liikkeelle, ellei ole purjein lähdetty, on seuraava vaihe purjeiden nosto. Yleensä
purjeet valmistellaan jo maissa etukäteen mahdollisimman nostovalmiiksi, koska merellä kaikki
työ on vaivalloisempaa ja riskialtiimpaa.

Fareatassa on molemmat purjeet perinteisesti nostettavia - nykyaikainen rullapurje keulassa
tekisi työstä monin verroin helpompaa, mutta purjehdusominaisuudet luovilla saattaisivat kärsiä.

Purjeiden valmistelu nostoa varten:

-Otetaan purjepussit pois ja kääritään ne siististi sisään, mikäli ovat kuivia. Märät pussit
jätetään kuivumaan.
- Varmista ison reivitaso, sekä mitä purjetta keulassa käytetään (fokka / genoa / myrskyfokka).
Kippari antaa ohjeet valmisteluun, mikäli poikkeamia normaalista on.
- Avataan purjeiden seisingit, eli narut, joilla purje on sidottu pakettiin. Käytä purjeita sitoessa
vain vetosolmuja, jotta purjeet saa helposti ja nopeasti auki. Purjeet voi avat stand-by, eli yhdellä
tai kahdella vetosolmulla kiinni, kunnes tulee käsky nostaa purjeet, niin ne saa nopeasti heti
ylös. Jos avaa kaikki seisingit heti, on vaarana, että tuuli tarttuu purjeisiin satamasta lähdön
aikana ja tulevat aluksen ohjailun tai ohjailijan tielle.
- Keulapurjeesta vedetään skuutit pylpyröiden läpi ja tuodaan ne sitlootaan paikoilleen,
kumpikin vinssille koilattuna. Etuliikin haat kiinnitetään harukseen (etuvaijeriin), mikäli ovat irti.



- Isopurjeessa varmistetaan, että helat ja molemmat skuutit ovat paikoillaan ja puomin voi
laittaa keskelle, molemmat taljat (ison skuutit) kiinni. Jätä puomin päähän yksi naru pitämään
purjetta pois ohjailijan silmiltä
- Avaa maston luota nostinten koilit (narut) sekä ison reivinarut kannelle juoksevaksi.
- Fareatalla on tapana nostaa purjeita noin 1 metri (kevyessä tuulessa) valmiiksi
nosto-valmiuden merkiksi. Näin vahtipäällikkö näkee, että purjeet ovat valmiina nostoon, sidottu
vain 1-2 vetosolmulla, skuutit valmiina ja purje kiinni kulmistaan nostimissa, skuuteissa ja
halssikulma lukossaan - purjeet kaikin puolin valmiina nousuun.

Purjeiden nostaminen:

-Purjeiden nostaminen tapahtuu käskyllä “NOSTA PURJE”, “-iso” tai “-keula” tai “-purjeet”,
jolloin nostetaan molemmat mahdollisimman nopeasti toistensa perään. Yleensä iso ensin.
-Keulapurje nousee nopeasti ja vaivatta. Sillä saadaan vene myös hyvin ohjailukykyiseksi.
- Isopurjeen nostaminen on hieman hitaampaa ja pitää valmistella huolellisemmin: reiviköysien
koilit vapaaksi, reivien lukot auki, ja tarkistaa ettei reiviseisingeissä ole naruja kiinni
-  Isolle tarvitaan kovassa tuulessa käyttää maston juurella olevia vinssejä.
- Vene ohjataan tiukkaan luoviin tai suoraan tuuleen (koneella) purjeiden nostamista varten.
Purjetta voi käsitellä myös piissä maatessa tai tiukassa luovikulmassa, kun ison jalustan löystää
niin että isopurjeessa ei ole vetoa.
- HUOM. mikäli (iso) ei nouse helposti, vaan jumittaa yhtäkkisesti, on se silloin jumissa jossain.
Tällöin älä jatka nostamista, vaan laske purjetta noin 1 metri, ja tarkista missä jumi.
Todennäköinen jumin paikka on: - reiviköydet kelalla - reiviköysien lukot kiinni - purjeen
takareuna eli takaliikki9 (leech) jäänyt lazy jackien kulmien väliin (narujen jotka pitävät purjetta
puomin päällä purjeen ollessa laskostettuna puomille, menevät puomilta ylös mastoon päin) tai
purjeen skuuttikulma (taimmainen kulma, clew) sidottu tiukalle reiviä varten. Tarkasta nämä aina
ennen nostoa, ja varmista noston aikana!
- Yksi henkilö voi olla apuna takaliikin auttamisessa nousemaan hyvin lazy jackien välistä.
- Kun purjeet on nostettu, ohjataan vene kurssille ja säädetään purjeet hyvään vetoon. Muista
löysätä dirkkiä sekä koilata nostinköydet!

Fareatalla nostinten koileihin ei ikinä tehdä solmuja tai lukkoja. Nostimet on oltava aina
juoksu-valmiina. Siististi koilatut köydet nostetaan vinssille ja sidotaan kuminauhalla

kiinni mastoon; näin ei kallistelu pudota niitä alas, ja nostimet aina käyttövalmiina.



Purjeiden laskeminen:

Fareatalla purjeiden laskua varten on määrätty kolme eri laskemisen ohjeellista
nopeustaso-komentoa:

1) MYRSKY - laske purje niin nopeasti kuin pystyt, pudottaen. Kesto alle 3 sec. Sido mikäli
mahdollista yhdellä narulla niin ettei purje putoa mereen tai ole tiellä tuulen viemänä.
Käytetään vain todellisessa hädässä. ISO PURJEELLA reiviköydet on vedettävä
sisään sekä kiristettävä, ja purje sidottava puomin päästä narulla. Muuten löysät
reiviköydet lyövät ohjailijaa sitlootassa!!

2) TUULI tai RANTAUTUMINEN - Laske purje rivakasti, alle minuuttiin, mutta kuitenkin
sitoen se kiinni 1-3 narulla niin ettei se ole tiellä tai putoa mereen. Viikkaus myöhemmin.
Pyri, mikäli mahdollista, viikkaamaan keulapurje edestä paapuurin puolelle ja takaliikistä
purjeet vetäen suoraksi. Isopurjeella on muistettava edelleen - aina - reiviköydet ja niiden
aiheuttama haitta sitlootaan, mikäli ne jäävät löysäksi purjetta laskiessa!!

3) TYYNI - laske purje rauhassa viikaten se takaliikistä suoristaen sekä edestä paapuurin
puolelle. Ennen laskua on aikaa perehdyttää asianomaisia ja kertoa purjeen laskun
vaiheet. Purje(et) viikataan siististi ja huolella, kiireettä, mutta kuitenkin edeten.

Nämä ovat toistaiseksi kokeellisia ohje-komentoja, joilla pyritään selkeyttämään purjeiden
laskun kriittisyyttä tai kiireellisyyttä. MYRSKY kuvastaa tilannetta, jossa purje on saatava
välittömästi alas ja veto pois, jonkin äärimmäisen syyn tähden, käytännössä päästäen purje
fallista (nostin) melkein putoamaan itsestään suoraan alas. Purje tulee kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan sitoa 1-2 narulla, sillä varsinkin reippaampi tuuli herkästi tarttuu
purjeeseen ja vie sen mennessään, sekä takertuu siihen ja aiheuttaa ongelmia.

TUULI tai RANTAUTUMINEN kuvastaa tilannetta, jossa purje lasketaan edelleen hyvin
nopeasti, kiirellisesti, mutta kuitenkin hallitummin kuin myrskyssä ja yrittäen viikata sitä suoraksi



kasaan. Aikaa huolelliselle pakkaukselle ei kuitenkaan ole - purje pakataan ja viikataan
myöhemmin siististi kasaan. Isopurjeen reiviköydet on muistettava kiristää laskiessa purjetta,
kuten kaikissa tiloissa!

TYYNI tarkoittaa tilannetta, jossa purjeen laskulla ei tosiaankaan ole kiire, ja purje voidaan
laskea rauhassa viikaten se huolellisesti sekä etu- että takaliikistä. Tässä tilassa asiakkaita voi
myös perehdyttää samanaikaisesti näyttäen purjeiden käsittelyyn. Kaikissa tiloissa kippari
ohjeistaa tai täsmentää käytettävissä olevaa aikaa ja viikkauksen huolellisuuden tasoa.

REIVAAMINEN

Reivaaminen on purje pinta-alan vähentämistä joko purjetasapainon tasapinottamiseksi,
vauhdin lisäämiseksi tai veneen kallistuksen vähentämiseksi. Yleensä reivaaminen tapahtuu
kovalla kelillä, tai etukäteen satamassa valmistellen isopurje arvioituun sopivaan reivitasoon.

Fareatassa on perinteinen keulapurje, jota ei voi reivata. Ainoa vaihtoehto on siis reivata isoa
purjetta. Reivata voi kulussa tiukalla luovilla tai piissä maatessa - sivutuulessa tai myötäisessä
purjeita ei voi käsitellä.

Reivaaminen tapahtuu seuraavasti:
- Ohjaillaan sopivaan kulmaan, jossa isoa purjetta voi käsitellä. Löysätään ison skuutit

sopivasti, mutta hyvä olisi pitää skuutit kiinni niin, ettei puomi pääse liikkumaan kovin
paljon - aiheuttaa muuten riskin puomin lähellä työskenteleville!

- Kiristetään dirkki (puomin kannatin)



- Avataan ison nostin solmustaan ja lasketaan purjetta halutulle tasolle ja vähän enemmän
- muista kiristää reiviköysiä!

- Kiristä oikeat reiviköydet kireällä
- Sidotaan halssikulma (purjeen etukulma) narulla reivi-koukkuun.
- Sidotaan reivi-seisingit purjeen keskeltä pelkän purjeen ympärille - ei kiinni puomiin!
- Sidotaan purjeen clew eli jaluskulma puomin päässä puomiin kiinni sopivaan

tiukkuuteen. Tämä ikäänkuin varmistaa reivin pysyvyyden.
- Nostetaan purje tai kiristetään takaisin ylös.
- Jalustetaan purje vetoon ja ohjaillaan vene takaisin kurssille.

Solmuissa on hyvä käyttää load-off periaatetta sekä varmistettuja veto-solmuja. Näin solmut
ajavat asiansa ammattimaisesti ja hyvin.

Reivitasot

Fareatassa on kolme (tai neljä) reivitasoa:
1) FULL SAILS - koko purje ylhäällä (punainen reiviköysi)
2) LARGE - yksi reivitaso laskettuna, purje ¾ osaa ylhäällä (harmaa köysi)
3) MEDIUM - purje puolet käytössä (vihreä köysi) ( 2. Reivi taso)
4) SMALL - pienin asetus (valkoinen köysi) (3. reivi)

Lyhenteet ovat siis F, L, M, S

TURVALLISUUSPEREHDYTYS

Minimi turvallisuus tason ylläpito: perehdytys!

Kaikille veneelle tulijoille on kerrottava tässä kerrottujen
minimi vaatimusten mukaiset turvallisuus seikat.

Niitä ovat:
- Puomitietoisuus
- Vinssin käyttö (mikäli osallistuu purjehtimiseen vähääkään)
- Kaasuhellan käyttö / paloturvallisuus (mikäli toimii keittiössä tai cabinissa)
- Kiinnittyminen ja köysien käyttö (mikäli osallistuu kiinnitysoperointiin)
- Kuinka liikkua veneessä sen kallistellessa (kaikille)
- Veneen kannella olevat vaarat, helat, avoimet ikkunaluukut, kiinnipitäminen, turvaliinat,

p.liivien käytön pakollisuus, ym (kaikille)
- WC’n toiminta



Etukäteen tietojen ilmoittaminen on osa veneen turvallisuustason ylläpitoa. Siitä ei voi
luistaa.
Perehdyttäminen on turvallisuutta. Se alkaa jo kotona kertomalla miten varustautua ja mitä
odottaa matkalta. Matkan varausmaksu sisältää aina myös turvasataman maksun -
eräänlaisen vakuutuksen kipparille, että ainakin yhteen satamaan on mahdollista ja varaa
mennä (asiakkaiden kustannuksella), mikäli jotain sattuu.
Mikä muu voisi lisätä turvallisuutta veneellä, johon voi puuttua ja josta kertoa perehdytyksessä?

Jatkuva toiminnan kehittäminen lisää turvallisuutta jos toiminta tähtää turvalliseen
matkantekoon ja opetukseen - ja turvallisuus on lähtökohta kaikessa toiminnassamme.

Miksi perehdytys on siis tärkeää uusille veneille saapuessa? Hyvä kippari oivaltaa tämän, ja
kertoo aina gasteilleen, miten veneensä toimii, ja mistä löytyy tarvittavat ensiapu, grab bag, ym
turvallisuusvälineet: sumutorvi, p.liivit, kelluntapukineet, vuoto-tulpat, hypotermia-huovat, jne
jne, ja mitä erikoisuuksia ja huomioitavia yleisiä asioita veneessä on. Tämä paitsi lisää
turvallisuutta, myös matkanteon mukavuutta.

Turvallisuus on mukavuustekijä - mukavuus on turvallisuustekijä.

Lisäksi gastille, joka toimii asiakasreissuilla, tai muuten aktiivisesti, on kerrottava tarkemmin
veneen:

- Ensiapupakkauksen sijanti ja sen sisältö
- Navigointivalojen sekä valonheittimien sijainti ja toiminta
- Karttojen sijainti ja luku
- Kapteenin ohjeet vahdinpidolle
- Lokikirjan pito
- Mistä löytyy varaparistoja, taskulamppuja, kompassi, tulppia, p.liivejä, muut navigointiin

ja tähystämiseen tarvittavat varusteet, GPS’n luku ja käyttö, autopilotin sijainti ja käyttö,
sulaketaulu

- Sumutorven sekä pillien käyttö ja sijainti
- Koneen tai moottorin käynnistys ja käyttö hätätilanteissa sekä yksinkertaiset ongelmat

sen käytössä (polttoaineen hätäsulku, pohjaventtiili, öljyjen tarkistaminen)
- pilssin tyhjennys ja tarkistaminen
- Mikä on ensisijainen hätäsanoman lähettämisen keino ja kuinka sitä käytetään
- Perehdytettävä käytännön harjoituksin sekä teoriassa M.O.B ja muihin kriisi tilanteisiin -

jatkuvalla koulutuksella
- Hypotermian, palovammojen, sekä merisairauden hoito ja ymmärtäminen
- Veneen /aluksen arkiset huolto- ja siisteystyöt ja -rutiinit



MATERIAALIT JA LINKIT

Fareatan Perehdytysvideo (20min) - youtube (talvi20)

Fareatan Koulutuskirjasto

Fareatan gastien koulutussivusto

Liity Fareatan sähköpostiviestilistalle - varmin keino päästä mukaan
tapahtumapurjehduksille!

Mikä on kaikista yleisin solmu Fareatalla? (The Cat’s Paw -youtube video)

Kurssista tai purjehdukselta palautetta ja suositukset

Tervetuloa s/y Fareatalle!

Seuraa

Facebook - Instagram - Web - Sähköpostilista

@artsailtraining

https://www.youtube.com/watch?v=997zIwP0qbM
https://artsailtraining.org/training/
https://artsailtraining.org/gastikoulu/
https://artsailtraining.org/viestilistalle/
https://artsailtraining.org/viestilistalle/
https://www.youtube.com/watch?v=p7du7CrVV2w
https://artsailtraining.org/testimonials/
https://www.facebook.com/artsailtraining/
https://www.instagram.com/artsailtraining/
https://artsailtraining.org/
https://artsailtraining.org/viestilistalle/

