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Kiertokirje 
     Elokuu 2019 
 

 

 

Uusi lukukausi on lähtökuopissa. 

 Uutta syksyn lukukaudelle on täysin uudelleen kirjoitettu Merenkulkuoppi I – 

saaristonavigointi oppikirja, kirjoittaja Tuomas Pelto. Kirjan hinta kuluttaja-

asiakkaille on 31€, seurahinta 25€. 

 Astrofus Oy:llä ei tällä haavaa ole tarjota opettajille ”opettajan kalvosarjaa” uuden 

kirjan rinnalle. 

 Kirjaan on otettu mukaan sellaistakin, kiinteästi veneilyyn liittyvää asiaa, joka ei tällä 

haavaa sisälly tutkintovaatimuksiin (esim. sää). Kirjan sisältö on tutkintolautakunnan 

tutkintovaatimusuudistuslinjauksen mukainen joten mitään turhaa kirjassa ei ole. 

 Kirjaan ei ole sisällytetty 1.6.2020 voimaan astuvaa ”vesiliikennelakia”. Tämä 

tarkoittaa sitä että kirjasta tulee uusi/korjattu painos syksyn 2020 kursseille jolloin 

myös muokatut tutkintovaatimuksetkin astuvat voimaan. 

  

Tutkintouudistusprojekti 

 On sekin pitänyt kesälomaa joten asian tiimoilta ei ole mitään tiedotettavaa tässä 

kiertokirjeessä. Projektin vaiheista tiedotetaan yhteydenpitokanavien kautta: 

 

Yhteydenpitokanavat 

- Liiton intranet - tunnuksella 8wD+7h4u 

- Dropbox kansio. Kansioon pääsyyn lähetetään s-postilla pyyntö Jyrille. 

- Facebook ryhmä ”Navigaatioliiton opettajat – Navigationsförbundets lärare”. 

Laita pyyntö ryhmän esittelysivulta ja vastaa siellä esitettyihin kysymyksiin. 

- Kiertokirjeet (kirje). Tämä on kaikkein hitain tapa pysyä mukana tapahtumien 

kulusta ja kehotammekin käyttämään muita kanavia ja tilaamaan... 

- Sähköiset kiertokirjeet ja tiedotteet. Tee tilaus Intranetissä löytyvällä lomakkeella. 

 

Syksyn opettaja auktorisointitilaisuus 

 Lauantai 19.10.2019 klo 10.00 – n 16.00 Turussa (FI). Turun Navigaatioseuran 

toimistolla, Sirkkalankatu 16 b 3, 20500 Turku. Sitovat ilmoittautumiset 

sähköpostilla jyri.jalas@suomennavigaatioliitto.com viimeistään 11.10.2019. 

Mahdollisista muutoksista ja/tai ohjelmatarkennuksista ym. ilmoitamme 

opettajasivuilla ja viimetingan tarkennukset ja lisäohjeet ilmoittautuneille 

sähköpostilla. 

Erikoiskurssien auktorisointeja järjestetään kysynnän ja resurssien mukaan. 

 

Uusi hinnasto tulee voimaan 1.9.2019 

  

Syyskuun ylimääräinen tutkintotilaisuus 20.9.2019 klo 18 – 22.00, saaristo ja rannikko 

 Tutkintopaikat esitetään liiton verkkosivulla niiltä osin mitä meille on ilmoitettu 

ennakkoon. Tutkintotilaukset lähetetään toimistoon normaaliin tapaan 3 viikkoa ennen 

tutkintopäivämäärää. 

 

Toimiston väki toivottaa teille menestyksekästä syyslukukautta. 
 

mailto:astrofus@suomennavigaatioliitto.com
mailto:jyri.jalas@suomennavigaatioliitto.com


Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 8-2019 

Mannerheimintie 43 a 00250 Helsinki  astrofus@suomennavigaatioliitto.com 

Mannerheimvägen 43 a 00250 Helsingfors  010 217 6480 

 

Cirkulär    Augusti 2019 
 

 

 

 

En ny kurstermin är i antågande. 

 Nytt för i år är den finska boken Merenkulkuoppi I - saaristonavigointi. Tyvärr 

finns den inte ännu på svenska, vilket vi djupt beklagar. Därmed används den gamla 

boken fortsättningsvis på de svenska kurserna, åtminstone ännu i höst. 

 

Projektet att förnya examensförfarandet.  
 Har också det hållit semester, så därom finns inget att rapporter i detta cirkulär. De 

förnyade examensfordringarna tas i bruk på decembermånads examina året 2020 och 

senast till dess hoppas vi att vi har en ny svensk ”skärgårds bok” där även den 

1.6.2020 i kraft trädande Sjötrafiklagen är inkluderad. Information om 

examensprojektets framsteg aviseras via kontaktkanalerna: 

   

Kontaktkanaler 

- Förbundets Intra till vilken du kommer med lösen 8wD+7h4u  

- Förbundets Dropbox mapp. Skicka e-post till Jyri för tillgång till mappen. 

- Facebook grupp. Sök efter ”Navigaatioliiton opettajat – Navigationsförbundets 

lärare”. Begär inträde från gruppens ingångssida och svara på där ställda frågor. 

- Cirkulär (brev). Är det allra långsammaste sättet att hålla sig à jour med 

händelserna och vi rekommenderar att använda andra kanaler och beställa... 

- De elektroniska cirkulären och infobreven som du beställer med blanketten på 

Intran.  

 

Höstens lärarauktoriseringstillfälle 

 Lördagen 19.10.2019 kl. 10.00 – ca 16.00 i Åbo (på finska) hos Åbo 

Navigationssällskap i deras kontor på adressen Sirkkalagatan 16 b 3, 20500 Åbo. 

Bindande anmälningar per e-post till jyri.jalas@suomennavigaatioliitto.com 

senast 11.10.2019.  
Eventuella ändringar och/eller programpreciseringar mm. aviseras på Intran och 

detaljerad sista minutens information skickas per e-post till dem som anmält sig. 

 

Auktoriseringstillfällen för specialkurserna ordnas efter behov och möjlighet.  

 

Ny prislista tas i bruk 1.9.2019 

  

September månads extra examenstillfälle 20.9.2019 kl. 18 – 22.00. skärgård och kust 

Examensplatserna presenteras på förbundet nätsida för de examensplatser vi fått 

förhandsinformation om. Examensbeställningen skall vara kontoret tillhanda i normal 

ordning 3 veckor före examensdatum. 

 

 

Vi på kontoret önskar er en framgångsrik hösttermin. 
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