Ohjeita laivuritutkintoihin osallistuville
Saaristo- ja rannikkolaivuritutkinnot järjestetään perjantaina 11.12.2020 klo 18.00–22.00
Turun Työväenopiston Kaskenkadun toimipisteessä Kaskenkatu 5.

Ilmoittautuminen
Tutkintoon osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista, jotta Navigaatioliitosta Helsingistä voidaan
tilata oikea määrä tutkintomateriaalia. Osallistujamäärää saatetaan rajoittaa, joten ilmoittaudu siis
ajoissa, jotta saat varmistettua osallistumisesi tutkintoon. Laivurikursseilla olevat täyttävät kursseilla
jaettavan ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautua voi myös seuran nettisivuilla
www.turunnavigaatioseura.fi olevalla lomakkeella. Lomake löytyy sivulta Laivuritutkinnot, jonne on
linkki etusivun yläpalkissa.

Toimenpiteet tutkinnossa
Tutkintotilaisuudessa pitää ehdottomasti noudattaa voimassa olevia koronaepidemiaa koskevia
ohjeita ja varotoimenpiteitä. Koronatilanteen vaatiessa on hengityssuojaimia käytettävä. Saavu
ajoissa, noin puoli tuntia ennen tutkinnon alkua, sillä ilmoittautumisessa on aina pitkä jono (muistakaa
koronavälit jonossa!). Ennen tutkinnon alkua on ehdittävä varmistua, että tutkintoon
ilmoittautumislomakkeesi ja mahdollinen jäsenilmoituksesi on oikein täytetty, ja periä osanottajilta
tutkintomaksut. Saaristolaivuritutkintoon osallistuminen maksaa 30 €. Jokainen seuraava tutkinto sekä
myös mahdollinen tutkinnon uusinta maksaa 20 €. Maksut vain käteisellä !

Tarvittavat välineet
Osallistujille jaetaan kysymyslomakkeet, kartat, eksymätaulukot ja tarvittava määrä ruutupaperia. Itse on
otettava mukaan lyijykynä, kumi, harppi, merenkulkukolmio, viivain ja taskulaskin (ei ohjelmoitu).

Kysymyslomakkeeseen kirjoitetaan
selvästi tekstaamalla oma etu- ja sukunimi siinä muodossa kuin ne halutaan tekstattavaksi diplomiin,
henkilötunnus, täydellinen osoite, tutkintopaikka ja järjestävän seuran nimi (Turun Navigaatioseura) sekä
opettajan nimi esim. M.Eskelinen, B.Friberg, R.Laaksonen, T.Pelto, Hannu Suokivi, Heikki Suokivi,
M.Österlund, T.Österman. Mikäli suorittaja ei ole ollut millään kurssilla, kirjoitetaan opettajan nimen tilalle
sana itse. Tutkinnon jälkeen kaikki paperit on ehdottomasti palautettava infopisteeseen. Kännykkää ei
tutkinnossa saa käyttää, ei edes laskimena. Muista merkitä nimesi myös karttaan ja jokaiseen
muuhun palautettavaan paperiin.

Pelkkä oikeakaan vastaus ei riitä,
vaan myös jokaisen laskun suorituksen tulee olla näkyvissä.

Tulokset
Alustavia pistemääriä voi tiedustella tutkinnon jälkeisenä keskiviikkona eli 16.12.2020 päivystysaikana klo
17 – 19 seuran toimistosta, Sirkkalankatu 16 b 3, joko tulemalla käymään tai soittamalla puh. (02) 233 5783
tai sähköpostissa osoitteella toimisto at turunnavigaatioseura piste fi. Lopulliset tulokset vahvistaa kuitenkin
Suomen Navigaatioliiton tutkintolautakunta tammikuussa.

Diplomi tai todistus
Tutkinnon hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus tilata suorituksestaan joko diplomi tai todistus.
Molemmat ovat virallisia. Diplomin voivat tilata vain ne, jotka ovat joko Turun Navigaatioseuran tai jonkin
muun Navigaatioliiton alaisen seuran jäseniä. Muut voivat tilata todistuksen. Diplomi maksetaan
tilattaessa, sen hinta on 15 € ja sen voi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana noutaa Navigaatioseuran
toimistolta. Todistus lähetetään Navigaatioliitosta kotiin postiennakolla. Ilmoitus saapumisesta tulee
tutkintolomakkeessa annettuun gsm-numeroon. Todistuksen hinta on postikuluineen noin 35 €.

Seuraava tutkinto
järjestetään perjantaina 16.4.2021.

