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Hyvä Kippari!
Laivaretki Jussarön saarelle – Syksyn kurssit – Veneviiri – Viikon kuvat
Espoon Kippareiden jäsenretki Jussarön saarelle järjestetään sunnuntaina 18.8.2013. Lähdemme matkaan
klo 10:00 Kiasman edestä linja-autolla ja Tammisaaresta jatkamme risteillen Sunnan II aluksella
rannikkoreittiä Jussaröön.
Tutustumme oppaan johdolla historialliseen kaivos- ja sotilassaareen kaksi tuntia ja
palaamme Tammisaareen klo 18:00, josta bussilla takaisin Helsinkiin. Matka päättyy Helsinkiin Kiasman
eteen n. 19:30. Hintaan sisältyy aluksella tarjottava monipuolinen merilounas.
Jussarön valtteja ovat erikoislaatuinen luonto, kasvisto ja meri sekä kaivos- ja sotilashistoria. Saarella on
kahvila ja tarjolla muun muassa "kaivospullaa". Reitti saarelle kulkee saariston kansallispuiston upeissa
maisemissa ja itse väyläkin on varsin mielenkiintoinen.
Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivuilla olevalla lomakkeella. Jäsen voi halutessaan ilmoittaa mukaansa
myös seuralaisen. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 2.8.2013. Edullinen osallistumismaksu on
jäseniltä 20 € ja seuralaiselta 30 €.

Merenkulun kursseja järjestetään jälleen tänä syksynä osana Espoon kaupungin työväenopiston
kurssitarjontaa. Syyslukukauden kurssit alkavat 2.-13.9.2013 ja ne tähtäävät Suomen Navigaatioliiton
13.12.2013 järjestettäviin valtakunnallisiin laivuritutkintoihin. Kurssipaikat ovat säilyneet ennallaan,
mutta oppituntien alkamisajan ovat muuttuneet! Saaristolaivurikursseja alkaa peräti seitsemän,
rannikkolaivurikursseja kaksi ja niiden lisäksi yksi avomerilaivurikurssi sekä CEVNI-kurssi.
Espoon työväenopiston kurssien lisäksi Espoon Kipparit järjestää myös Meri-VHF kurssin SRC-tutkintoineen
ja tutkankäytön simulaattorikurssin. Näistä kursseista tiedotetaan tarkemmin viimeistään syyskuun alussa.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 16.8.2013 klo 12:00 ja se tapahtuu pääkaupunkiseudun kansalais- ja
työväenopistojen yhteisen ILMONET-järjestelmän kautta.
Tarkempia tietoja kursseista saa Espoon kaupungin työväenopiston opinto-oppaasta ja Ilmonetista. Katso
myös Espoon Kipparien ja Suomen Navigaatioliiton kurssiesittelyt.

Hanki nyt veneesi mastoon Espoon Kipparien veneviiri. Veneviiriä voi käyttää veneensä tunnuksena
yhdistyksen jäsenyydestä. Lue Kipparien nettisivuilta veneviirin säännöt. Viiri on kaksikielekkeinen
kolmioviiri ja kooltaan 36x22(11) cm, valkoisella pohjalla on yhdistyksen logo sinisenä.
Jäsen voi ostaa itselleen veneviirin nettisivuilla olevalla tilauslomakkeella. Viiri maksaa postituskuluineen
25,00 euroa. Toimitus tapahtuu varastosta maksun saavuttua Kipparien tilille, maksuohjeet saat
tilausvahvistuksen yhteydessä sähköpostiisi. Viirejä myydään myös jäsenilloissa edulliseen noutohintaan.

Viikon kuvia julkaistaan nettisivuillamme joka viikko. Kuvat ovat jäsenten ottamia ja ne liittyvät jollain
tavalla veneharrastukseen tai myös yleisemmin mereen. Kuvia on julkaistu säännöllisesti jo yksitoista
vuotta, kaikki kuvat ovat nähtävänä Kipparien sivuilla.
Vuosittain kuvista valitaan jäsenäänestyksellä yksi, joka nimetään vuoden kuvaksi. Vuoden kuvan ottaja
palkitaan vuosikokouksessa pienellä palkinnolla.
Veneilykauden ollessa jo pitkällä uskomme monien sattumusten ja unohtumattomien hetkien osuneen
sinunkin kohdallesi. Toivomme että lähetät parhaat otokset muidenkin iloksi. Lähetyslomake löytyy
Kipparien nettisivuilta.
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