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Hyvä Kippari!
Kevään toiminta – Eskaaderi 2013 – Joulukuun tentit – Kevään kurssit – Merikarttanavigointikilpailu
Kevään tapahtumakalenteri on ilmestynyt. Kuukausittain on luvassa mielenkiintoisia retkiä ja luentoja.
Vuoden ensimmäisessä jäsenillassa Janne Laaksonen kertoo käytännön navigoinnista iPad taulutietokoneella. Katso koko kevään ohjelma Kipparien nettisivuilta.
Espoon Kipparien ensimmäinen Välimeren eskaaderi lokakuussa 2012 onnistui erinomaisesti ja jatkoa on
tulossa. Syksyn aikana toteutetussa alustavassa kartoituksessa saatiin koottua riittävä määrä kiinnostuneita
venekuntia. Ensi syksynä toteutettavaa Kipparien toista Välimeren eskaaderipurjehdusta alkaa
Tammikuussa valmistella ennakkoilmoittautuneista muodostettava työryhmä, jonka kokoonkutsujana
toimii Janne Laaksonen. Eskaaderista tiedotetaan tarkemmin, kun ajankohta ja lähtösatama on päätetty
sekä kustannustaso on selvitetty. Sitovia ilmoittautumisia aletaan ottaa vastaan helmikuussa.
Espoon Kipparien merenkulun tentteihin 14.12.2012 osallistui 103 kokelasta ja alustavien tulosten
perusteella uusia laivureita heistä leivotaan lähes sata. Sekä saaristo- että rannikkotentti olivat vaativia ja
pieni reputtaneiden määrä kertoo syksyn kurssilaisten todella paneutuneen asiaan. Lopulliset tulokset
vahvistetaan tammikuun loppupuolella ja uudet Kipparit saavat diplominsa 13.2.2013. Seuraava
tenttitilaisuus järjestetään 19.4.2013.
Kevätkauden merenkulkukurssit järjestetään tuttuun tapaan osana Espoon kaupungin työväenopiston
kurssitarjontaa. Tarjolla on viisi saaristolaivurikurssia – Matinkylässä, Tapiolassa ja Espoon keskustassa sekä
kaksi rannikkolaivurikurssia – Matinkylässä ja Tapiolassa. Syksyllä alkanut tähtitieteellisen merenkulun
kurssi jatkuu. Kurssit tähtäävät 19.4.2013 järjestettäviin tutkintoihin. Ensimmäiset kevään kurssit alkavat jo
maanantaina 7.1.2013. Ilmoittautuminen on käynnissä ja se tapahtuu pääkaupunkiseudun kansalais- ja
työväenopistojen yhteisen ILMONET-järjestelmän kautta. Kaikilla kursseilla on vielä paikkoja vapaana.
Vielä ehtii ilmoittautua valtakunnalliseen merikarttanavigointikilpailuun Espoon Kipparien edustajana.
Tehtävät ja kartan voi tilata Kipparien nettisivujen kautta suoraan kotiinsa 5 euron hintaan. Viimeinen
tilauspäivä on 30.12.2012. Tehtävien ratkaiseminen vaatii saaristolaivurikurssin tietojen osaamista.
Tehtävät voi tehdä kotona parhaaksi katsomanaan aikana, käyttäen vapaasti valittavia menetelmiä ja
lähteitä. Vastausten viimeinen palautuspäivä on 20.1.2013 ja tulokset julkaistaan maaliskuussa.
Kaksikymmentä parhaiten menestynyttä kutsutaan Suomenmestaruus loppukilpailuun Espoossa. Oma
yhdistyksemme vastaa tällä kertaa järjestelyistä. Espoon Kipparit palkitsee jäsentensä viisi parasta
karsintakilpailusuoritusta tavarapalkinnoin.
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