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SYYSKOKOUSKUTSU / JÄSENKIRJE 5 2015
Veneet on nostettu ja telakoitu, syksyn koulutustoiminta on käynnistynyt. Talven kippari toiminta käynnistyy
syyskokouksella 05.11. ja pikkujouluja vietetään 21.11.
SYYSKOKOUS pidetään torstaina 05.11. klo 18.00 Kouvolan paloasemalla. Kauppalankatu 45. Kouvola
Virallisina kokousaiheina ovat toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2016 sekä kommodorin
hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2016-2018. Erovuorossa ovat kommodori Timo Torvela sekä hallituksen
jäsenet; Marita Harjula ja Timo Väre. Myös kiertopalkinto Kososen Kotka saa uuden kodin vuodeksi 2016.
Kokousesitelmän: Itäsen -Suomenlahden venematkailun mahdollisuudet pitää Veijo Parviainen” . Esitykseen
kuuluu filmi viimekesänä tehdystä eskaaderista; Klamila, Viipuri, Johannes, Dupkovaya Bay,Terijoki, Pietari,
Kronstadt, Haapasaari.
SYKSYLLÄ TAPAHTUNUTTA
Kesäkauden päättäjäisiä vietettiin 19.9. Saimaan Sahanlahdessa. Reipas tuuli ei estänyt viiden venekunnan
iloista viikonlopun viettoa. Hienoa päivää vietettiin mm. mölkkäillen, saunoen Niskalammen saunalla ja
seurustellen. Illalla katseltiin dia-esitystä kipparien kesän tapahtumista. Kesän päättäjäiset kruunasi sunnuntain
maittava aamiainen Sahanlahden ”terassilla”

PIKKUJOULU la 21.11. 17.00 Ravintola Maku Bristossa. Hallituskatu 7
Kaikki jäsenet puolisoineen ja kumppaneineen kutsutaan lämpimästi tervetulleeksi juhlaan. Ilmoittautuminen 10.11
mennessä. Timo Väre e-mail: timo.vare@nbl.fi gsm: 040-5863885
Perinteinen, runsas Joulun pitopöytä. Myös vahvemmat ruokajuomat ( viinit / olut ) kuuluvat hintaan.
Illalliskorttimaksu; 25€ / h:lö suoritetaan oheisella pankkisiirrolla 10.11. mennessä viitenumeroa 15037 käyttäen.
Ohjelmassa mm. mainio junioritaikuri Elmo uudella ohjelmistolla sekä muuta viihdyttävää ohjelmaa.
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TILISIIRTO GIRERING
Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Pikkujoulu illalliskortti 25€/ H.lö
*maksapasteija ja rypäleet *savulohi ja kananmuna
*savusiikahyytelö *sinappisilli
*joulukinkku ja sinappi
*lanttu- , porkkana- , ja imelletty perunalaatikko
*keitetyt perunat *rosolli ja kermakastike
*vihersalaatti ja sinappikastike *sienisalaatti
*patonki, levite, kotikalja, vesi, punaviini, valkoviini, olut
*kahvi, tee, juolutorttu
Viitenumero
Ref. nr
Eräpäivä
Förfallodag

15037
10.11.2014

EUR
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MERIKARTTANAVIGOINTIKILPAILU – Kipparit paras myös seurana?
Kipparit ovat osallistuneet aktiivisesti ja hyvällä menestyksellä Suomen veneilyjärjestöjen järjestämään
karttanavigointikilpailuun. Viime vuosina on saavutettu ”kaiken värisiä” mitalleja ja menestytty myös laajalla
osanotolla. Nyt kilpaillaan myös seurojen välisestä paremmuudesta. Seurana olemme olleet aina kärkijoukossa,
viime vuonna olimme joukkuekilpailussa 3-sijalla, pistetään nyt vielä paremmaksi! SM- karsintakilpailu toimii
samalla seuran sisäisenä mestaruuskilpailuna. Tehtäväpaperit saat syyskokouksessa tai tilaamalla: Riku Hietala
p. 044-702 6319 mail: riku.hietala@kymp.net Kilpailuaika on 05.11.15 -15.01.16 Tehtävien suorittamiseen riittävät
saaristolaivurin tiedot. Seuran parhaat palkitaan kevätkokouksessa.
KEVÄÄN 2016 TOIMINTAA
VENEMESSUT la 20.02.2016
Perinteinen matka varattu, ennakkoilmoittautumisia otetaan vastaan.
Timo Väre: puh / tekstiviesti 040-586 3885 tai mail: timo.vare@nbl.fi
KEVÄÄN MATKOJA
Suunniteltu kevätmatkaa omalla bussilla toukokuussa. Vaihtoehtoina Itä-Viro ( Tartto- Peipsijärvi – Narva ) tai
Keski-Viro ( Turi-Viljandi-Vörtsijärvi ) Tai Länsirannikon kylpyläloma ( Pärnu) . Lisää aiheesta mm.
syyskokouksessa ja messumatkalla!
KURSSEJA / KOULUTUSTA
5102115K RANNIKKOMERENKULUN KURSSI / Kouvola Opisto Salpausselänkatu 38. ke 18.00-20.15 Ari
Vainio 13.1.2016 - 22.4.2016. 40 oppituntia .Kurssimaksu 50,00 € Tavoitteena vapaa-ajan veneilyn teoriatietojen
hallinta rannikolla ja merialueilla. Tutkinto järjestetään 22.4.2015 klo 18.00-22.00.
Kouvolan opisto: Salpausselänkatu 38. Puh: 02061 54116. Netti-ilmoittautuminen:
http://www.opistopalvelut.fi/kouvola/ . Ilmoittautuminen kursseille alkaa 04.01. klo 10.
P.S. Merkintälasku on poistunut tutkintovaatimuksista!
CEVNI KURSSI HUHTIKUUSSA ( EUROOPAN SISÄVESISÄÄNNÖSTÖ ) KOUVOLASSA
Euroopan sisävesisäännöstö, Navigaatioliiton kurssiohjelman mukaisesti. Sisältää tutkinnon, joka on pakollinen
haettaessa huviveneen kuljettajan kirjaa euroopan sisävesi-kelpuutuksella.
VHF-KURSSI TOUKOKUUSSA
Rannikkolaivurin radiotutkinto pidetään toukokuussa, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tutkinto on
pakollinen mikäli aluksessa käytetään VHF-radiota.
VUOKRAVENENEENKULJETTAJAN KURSSI. Vuokraveneen kuljettajantutkinnon suorittanut voi kuljettaa
vuokraveneeksi katsatetulla aluksella 12 henkilöä korvausta vastaan, tai toimia toisen omistaman vuokraveneen
kuljettajana.Saaristomerenkulun tiedot riittävät pääosin tutkinnon navigointi-osioon. Rannikkokurssin suorittaneen
ei halutessaan tarvitse vastata ollenkaan navigointi-osioon. Tutkinnosta noin puolet käsittelee laki,- ja vuokravene
määräyksiä, jotka on hallittava hyvin. Lisäksi vaaditaan voimassa oleva EA-koulutus, joka mahdollisesti järjestetään
kurssin yhteydessä. Tutkinnot vastaan ottaa Trafin merenkuluntarkastaja ( Kotka ). Kuljettajankirjan hinta on 135€
ja se sisältää tutkinnon.
Mikäli kiinnostusta ilmenee, kurssi järjestetään Tammikuun la-su päivinä 16-17.1. sekä 23.1 ( 3 x5h). Luentoina laki
ja vuokravene määräykset sekä navigoinnin kertaus. Kurssin hinta on 30€.. Ea-koulutus erikseen.
KÄYTÄNNÖN VENEILYKURSSI Tavoitteena Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja moottorialuksille.
Viikonloppukurssi maalis-huhtikuussa (la-su) ja lisäksi harjoituspäivä vesillä (toukokuussa).
Huviveneenkuljettajankirjan hinta on 135€. Kurssin hinta on 30€.
Kurssit järjestetään jos niille saadaan riittävä määrä ( hallitus arvioi ) halukkaita osallistujia. Ilmoita
halukkuutesi; Ari Vainio ari.juhani.vainio@gmail.com. 040 531 5978
ESKAADERIT JA KOKOONTUMISET
Perinteinen Suomenlahden eskaaderi järjestetään uudella konseptilla pysytellen Suomen aluevesillä. Kohteina
Itäisen- Suomenlahden parhaat palat . Saimaan eskaaderi sekä kokoontumisajo järjestetään myös. Ehdotuksia
suunnista ja kohteista otetaan vastaan.
JÄSENMAKSUISTA VIIMEINEN MUISTUTUS REKISTERI SIIVOTAAN TAMMIKUUSSA
Eipä muuta tällä erää, näkyillään! Lisää tulevista tapahtumista seuraavassa jäsenkirjeessä helmikuussa.
Hallitus

