
 

 

 

 

Tervetuloa L-SP:n Selkämeren veneenohjaajakurssin teoriaosalle 11–13.3.2016! 

 

Veneenohjaajakurssin teoriaosa lähestyy jo kovaa vauhtia, ja tämä on kyseisen tapahtuman 

kurssikirje. Mikäli vastaanotat tämän kirjeen, sinut on hyväksytty Rauman veneenohjaajakurssille. 

Onnittelut! 

Yleistä teoriaosasta 

Teoriaosa järjestetään Kalliokololla, Raumalla (Kalliokatu 19, käynti takapihalta, portaat alas). 

Kurssi alkaa perjantaina 11.3 kello 18.00 ja päättyy samassa paikassa sunnuntaina 13.3 noin kello 

18.00. Teoriaosa koostuu lähinnä suuresta määrästä oppitunteja, joilla perehdytään turvallisen 

merenkulun, navigoinnin ja partiopurjehduksen saloihin. 

Majoitus 

Koulutukset kestävät aamusta iltamyöhään. Kurssilla majoitumme Kalliokolon tiloissa 

lattiamajoituksessa, joten makuualusta ja makuupussi on suositeltava varuste.  

Varusteet 

Pakkaamisessa kannattaa käyttää maalaisjärkeä, mutta ainakin seuraavat varusteet tulee olla 

mukana: 

- Yöpymisvarusteet (makuupussi, tyyny, makuualusta) 

- Vaatetusta sekä sisälle että ulos (kurssi saattaa sisältää jossain määrin ulkoilua)  

- Muistiinpanovälineet, lyijykynä, kumi, viivain yms. ja laskin 

- Kansio monisteille 

- Taskulamppu 

- Partiohuivi 

- Saunomisvarusteet (pyyhe, uima-asu) 

- Henk. koht. hygieniavälineet 

+ Kaikki muut tavarat, mitä nyt kuvittelet tarvitsevasi viikonlopun sisäretkellä 

 



 

Muuta tärkeää 

KERTAA PÄÄSYKOKEESSA KYSYTYT ASIAT! Kurssilla on erittäin tiukka aikataulu, jonka vuoksi 

perusasiat pitää olla hallussa kurssille tultaessa. Sopivaa kertausmateriaalia ovat esimerkiksi Reppu 

-kirjan sivut 101-109 ja 116-164. 

Muistutuksena vielä, että kurssiin kuuluu myös käytännönosa, joka järjestetään Rauman edustalla 

toukokuussa 27.-29.5. Lisätietoja ja kurssikirje siitä myöhemmin. Tahdon muistuttaa, että 

teoriaosalle osallistuminen on ehdottoman pakollista veneenohjaajakurssin suorittamiseksi ja 

käytännönosalle osallistumiseksi. 

Liitteenä lista kurssille hyväksytyistä. 

Lisätietoja 

Kurssinjohtaja 

Mikael De Meulder 

mikael.demeulder@hotmail.com 

puh. 040 8385793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peruutusohjeet 

Peruutukset tehdään aina toimistoaikana Partiotoimistoon Riikalle 050 3129 425.   

Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus johtuu sairaudesta tai vastaavasta ja osallistuja 

toimittaa lääkärin tai vastaavan todistuksen partiotoimistoon kahden viikon kuluessa tapahtumasta 

(poikkeuksena kilpailut).  

Kurssimaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee Partiotoimistolle viimeistään 29.2.2016.  

Ilmoittautuneen kurssilaisen tilalle lippukunta saa lähettää uuden kurssilaisen, vaihdoksesta on 

ilmoitettava Partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen kurssin alkamista. Poikkeuksen tekevät 

vain kurssit, joiden kurssipaikka on henkilökohtainen kuten PJ -peruskurssi, veneenohjaajakurssi, 

kipparikurssi ja pelastautumiskurssi.  

Kurssimaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan tai se tulee liian myöhään tai 

ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista.  

 


