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Ohje tutkintoon osallistuville syyskuu 2021 
Avomerilaivuritutkinto järjestetään perjantaina 24.9.2021 klo 14.00–22.00 

Saaristo- ja Rannikkolaivuritutkinnot järjestetään samana päivänä klo 18.00–22.00  

Paikka: Turun suomenkielisen työväenopisto, osoite Kaskenkatu 5, 20700 TURKU. 

https://goo.gl/maps/8fmo2qs8rBNNSNYs8 

 

Ilmoittautuminen 
Tutkintoon osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 

keskiviikko 1.9.2021.  Ilmoittautua voi seuran nettisivuilla http://www.turunnavigaatioseura.fi olevalla 

lomakkeella. Lomake löytyy sivun ylälaidan linkistä Laivuritutkinnot. 

Koronarajoitukset 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeen mukaisesti tutkintoon tulijan tulee huomioida: 

• Oireisena ei saa tulla tutkintoon 

• Jos kuulut terveydelliseen riskiryhmään, etkä ole saanut rokotuksia, harkitse osallistumistasi. 

• Pidä riittävä (2 m) turvaväli koko tutkinnon ajan. 

• Käytä kasvomaskia koko ajan, kun olet tutkintotiloissa.  Ainoastaan terveydellisistä syistä voi olla 

ilman maskia. 

• Ala-aulassa ja tutkintokerroksissa on mahdollisuus käsien pesuun WC-tiloissa. 

• Käytä käsidesiä tullessasi ja lähtiessäsi! 

• Yski hihaan. 

• Niistä kertakäyttönenäliinaan ja vie se mukanasi pois tutkintotiloista. 

• Tutkinnon jälkeen tarpeeton oleskelu tutkintotiloissa ei ole sallittua. 

Maksaminen 
Koronatilanteen takia, tutkinnon maksaminen ei ole mahdollista käteisellä.  Kaikille ilmoittautuneille 

tullaan lähettämään maksuohjeet, joita noudattaen maksaminen onnistuu.  Muista noudattaa 

maksamiselle annettua eräpäivää (tarkistuslistat maksuista viitetietoineen toimii tositteena maksustanne.  

Voit halutessasi tulostaa itsellesi kuitin suorituksestasi.) 

Toimenpiteet saapuessasi tutkintoon 
Saavu ajoissa, noin puoli tuntia ennen tutkinnon alkua. Ilmoittautumisaulaan päästetään kerralla vain 

yhdeksän henkilöä koronaohjeiden mukaisesti.  Lue ala-aulassa oleva TURVALLISUUSOHJE ja noudata sitä.  

Ennen tutkinnon alkua sinulta tarkistetaan ala-aulassa tutkintoon ilmoittautumisesi ja mahdollinen 

jäsenilmoituksesi. Saaristolaivuritutkintoon osallistuminen maksaa 30 €. Jokainen seuraava tutkinto sekä 

myös mahdollinen tutkinnon uusinta maksaa 20 €. Maksut vain ennakkomaksuna erillisen ohjeen 

mukaan! 

Tarvitsemasi välineet 
Sinulle jaetaan tutkinnon alussa kysymyslomakkeet, kartat ja ruutupaperia. Sinulla tulee olla tentissä 

mukana lyijykynä, kumi, harppi, merenkulkukolmio, viivain ja taskulaskin (ei ohjelmoitava.  Kännykkää ei 

saa käyttää laskimena).   

https://goo.gl/maps/8fmo2qs8rBNNSNYs8
http://www.turunnavigaatioseura.fi/
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Kysymyslomake 
Kirjoita kysymyslomakkeeseen selvästi tekstaamalla oma: etu- ja sukunimi siinä muodossa kuin haluat ne 

mahdolliseen diplomiin, henkilötunnus, täydellinen osoite postinumeroineen, puhelinnumerosi, 

tutkintopaikka (Turun suomenkielinen työväenopisto) ja järjestävän seuran nimi (Turun Navigaatioseura) 

sekä opettajasi nimi (esim. Raimo Laaksonen). Mikäli et ole ollut millään kurssilla, kirjoita opettajan nimen 

tilalle sana "itse". Tutkinnon jälkeen, palauta ehdottomasti kaikki paperit luokassa olevalle valvojalle. 

Kännykkää ei tutkinnossa saa käyttää, ei edes laskimena. Kännykkä on pidettävä suljettuna tutkinnon ajan. 

Muista merkitä nimesi myös karttaan ja jokaiseen muuhun palauttamaasi paperiin.   

Pelkkä oikeakaan vastaus ei riitä, 
vaan myös jokaisen laskusuorituksen tulee olla näkyvissä ja selkeästi eroteltuna kysymyksittäin joko 

kysymyslomakkeelle tai ruutupaperille.  Meritse ruutupaperille, mihin kysymykseen laskutoimitus kuuluu. 

Tulokset 
Alustavia pistemääriä voi tiedustella tutkinnon jälkeisenä keskiviikkona eli 29.9.2021 (ke) päivystysaikana 

klo 17–19 seuran toimistosta, Sirkkalankatu 16 b 3, joko tulemalla käymään, soittamalla puh. (02) 233 5783 

tai sähköpostissa osoitteesta toimisto@turunnavigaatioseura.fi. Lopulliset tulokset vahvistaa Suomen 

Navigaatioliiton tutkintolautakunta n. loka-marraskuussa 2021. 

Diplomi tai todistus 
Tutkinnon hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus tilata (tutkintotilaisuudessa tai jälkikäteen) 

suorituksestaan joko diplomi tai todistus. Molemmat ovat virallisia. Diplomin voivat tilata vain joko Turun 

Navigaatioseuran tai jonkin muun, Suomen Navigaatioliiton alaisen seuran jäsenet. Muut voivat tilata 

todistuksen. Diplomi maksetaan tilattaessa ja sen hinta on 15 €. Diplomien jako tapahtuu erikseen 

ilmoitettavassa diplomienjakotilaisuudessa (jos korona sallii!), johon asianomaiset kutsutaan 

henkilökohtaisesti kirjeellä.  

Tilaamasi todistuksen Suomen Navigaatioliitto lähettää ilmoittamaasi postiosoitteeseen postiennakolla 

(postikuluineen noin 35 €).  Todistuksen lähettämistä varten pitää tutkintolomakkeessa ilmoittaa 

matkapuhelinnumero (tähän numeroon Posti toimittaa todistuksen saapumisilmoituksen). 

Seuraava tutkinto 
järjestetään perjantaina 10.12.2021. 

../../../../raimo/OneDrive/Venecharter/TNS/Opistot/Paimio%202020%20syksy/toimisto@turunnavigaatioseura.fi

