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Hyvä Kippari!
Tutkakurssi – Meri-VHF -kurssi – CEVNI-kurssi – Vuosikokous – Jäsenkirje
Tutkakankäytön peruskurssi järjestetään jäsenille 23.-24.3.2013 (huomioi ennakkotiedoista muuttunut
ajankohta). Kurssilla opetetaan tutkan käytön perusteet navigoinnissa, sijainnin määrittämisessä ja
yhteentörmäysten estämisessä. Koulutus tapahtuu Aboa Mare Simulation Centerissä Otaniemessä
viikonloppukurssina 23.-24.3.2013, kumpanakin päivänä klo 09:00-17:00. Osoite on Tietotie 1 D, Espoo.
Opettajana toimii merikapteeni Juha Tuulikangas. Kurssimaksu 150,00 laskutetaan ilmoittautumistietojen
perusteella kurssin jälkeen. Kurssin suorittamisesta annetaan todistus. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 oppilasta. Sitova ilmoittautuminen Espoon Kipparien nettisivujen kautta.
Meri-VHF käyttäjäkurssi, jonka yhteydessä on mahdollista suorittaa Viestintäviraston rannikkolaivurin
radiotutkinto järjestetään jäsenille 17.-18.4.2013, kumpanakin päivänä klo 18:00-21:00. Opetuspaikka on
Espoon kaupungin Työväenopiston Tapiolan aluekeskus, osoitteessa: Itätuulenkuja 8 A, 4. krs. Opettajana
toimii Ari Caselius Viestintävirastosta. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 25 oppilasta.
Ilmoittautuminen vain Kipparien nettisivuilla olevalla lomakkeella. Kurssimaksu on 20,00 €. Viestintävirasto
perii tutkintoon osallistumisesta 45,40 € ja myönnetystä SRC-todistuksesta 43,75 € maksut.
Kurssiin on valmistauduttava opiskelemalla ennalta Rannikkolaivurin radioliikenneopas, joka on ladattavissa
korvauksetta Viestintäviraston nettisivuilta pdf-muodossa (itseopiskelumateriaali). Painetun oppaan voi
tilata puhelinnumerosta 09 6966 230 tai sähköpostilla radiotaajuudet@ficora.fi. Painotuote on maksullinen.
Suosittelemme painetun kirjan hankkimista, sillä siitä on myöhemminkin hyötyä veneillessä.
Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Nuottaniemessä 20.3.2013 klo 18:00 alkaen. Kokouskutsu on
jäsenkirjeessä. Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätös ja toimintakertomus. Henkilövalinnat on
tehty jo syyskokouksessa, joten sen puolesta paikalle uskaltaa ilmestyä! Tilaisuuden aluksi kuullaan Aboa
Maren esitelmä Otaniemen laivasimulaattorin käytöstä veneilijöiden koulutuksessa.
CEVNI-kurssi jolla opiskellaan Euroopan sisävesisääntöjä ja suoritaan tutkinto, järjestetään Ruusutorpan
koululla Leppävaarassa 5.-7.3.2013. Nopeimmat ehtivät vielä ilmoittautua Espoon työväenopiston kautta,
puhelimitse tai ILMONET-järjestelmällä. Kurssilla on muutamia paikkoja vapaana! Kurssilla suoritettavasta
tutkinnosta saa virallisen todistuksen, joka oikeuttaa kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan Ipätevyysmerkintään.
Jäsenkirje 2/2013 on ilmestynyt. Se on lähetetty viime perjantaina sähköpostitse jäsenille ja painettuna
kappaleena niille, joiden sähköpostiosoite ei ole Espoon Kipparit ry:n tiedossa. Jos jäsenkirje ei ole tullut
perille, käy päivittämässä osoitteesi Kipparien nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.
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