
KUGGOM PUUVENEKOULU 
 

Veneenrakennuskoulutus sinulle, joka olet kiinnostunut veneilykulttuurista ja käsiteollisuudesta ja tahdot 

oppia perinteisen veneenrakennuksen ja -korjauksen perusteet. Opi uutta, korjaa oma puuveneesi ja 

kaupan päälle saat uusia ystäviä.  Aikaisempi kokemus puutöistä on eduksi, mutta innolla ja inspiraatiollakin 

pääset pitkälle. Tässä ryhmässä kaikki onnistuvat.  

Kurssin aikana opit korjaamaan oman puuveneesi rungon tai täkin sekä tekemään muutoksia sisustukseen. 

Voit olla opinto- tai vuorotteluvapaalla, eläkeläinen tai hakemassa uutta suuntaa elämällesi. Tarjoamme 

sinulle lukukauden mittaisen koulutuksen, jonka aikana ehdit korjata puuveneesi. Käytettävissäsi on 

monipuolinen hyvin varustettu puuvenehalli ja opetuksesta ja ohjauksesta vastaa kokenut opettaja. Ota 

mukaan omat käsityökalusi tai hanki työkalut koulutuksen aikana. 

Koulutuksen ajankohta on 29.8.–16.12. ja se käsittää yhteensä 16 opintoviikkoa, joissa kussakin on 20 

lähiopetustuntia. Koulutuksen ohella opiskelijat voivat myös työskennellä verstaalla itsenäisesti. Opinto-

maksu on 400 €/kk, jonka lisäksi tulee materiaalikustannuksia. Tämän lisäksi suuremmista veneistä 

maksetaan kohtuullinen hallivuokra. Jos tarvitset majoitusta, koulun asuntolamaksu on 200 €/kk. Opintoja 

on mahdollista jatkaa keväällä 2023. 

Koulutus järjestetään Loviisan kanssalaisopiston ja Perinnekeskus Kuggomin yhteistyönä. Koulutus  

on kaksikielinen ja sopii sekä suomen- että ruotsinkielisille. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Perinnekeskus 

Kuggom, puh. 040 588 3303 tai sähköpostitse info@kuggom.fi. 

 

 

  



Opetussuunnitelma puuveneiden korjauskurssille syyslukukausi 2022 
 

Korjauskurssin laajuus on 16 opintoviikkoa, lähiopetusta on 20 tuntia viikossa. Opiskelijoiden edellytetään 

työskentelevän vähintään 25 tuntia viikossa. Venesalilla voi ja on suotavaa työskennellä myös 

omaehtoisesti, jotta veneet valmistuvat ajoissa. 

 

Materiaalioppi 0,5 ov 

– puutavara 

– liimat ja kiinnitystarvikkeet 

– kyllästeet ja pinnankäsittelyaineet 

Venerakennusoppi 1 ov 

– veneenveiston historia 

– veneiden rakennustavat 

– limisauma- ja tasasaumarakenne puuveneissä 

– köliranka ja liitokset 

– laidoitus ja kaaritus 

– parras ja kansirakenteet 

– hytit ja sisustus 

– lujitemuoviveneiden rakenteiden perusteet 

Venesuunnittelun perusteet 0,5 ov 

– yleiset lainalaisuudet 

– runkomallien esittely 

Verstasteoria 2 ov 

– teorian ja käytännön soveltaminen verstaalla 

– puun valinta, työstöt käsin ja koneella 

– työkalujen teroitus 

– puun liimaus ja työtavat 

Verstastyö 10 ov 

– käytännön työskentely veistämöllä 

– runko- ja kansi korjaukset 

– sisustustyöt 

– takilatyöt 

– lujitemuovin hionta ja kiillotus 

– heloituksen uusiminen 

Pinnankäsittely 1 ov 

Veneen hoito 0,5 ov 

Työsuojelu 0,25 ov 

Opintomatkat 0,25 ov 

 

 

                

 


