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Deffakoulutus:  

Saareen on nyt tilattu defibrillaattori ja koulutuksen kyseiseen 

laitteeseen tulee pitämään Harri Karlenius  Rescue Training House 

Oy:stä. Koulutus järjestetään 22.5 klo 18:00 alkaen ja kesto n. 

tunnin Siltakylän VPK:n tiloissa. (Jos paikka vahtuu siitä ilmoitetaan 

meidän omilla nettisivulla (www.pyhtaanmeriveneilijat.com ) 

Toivottavasti kaikki jäsenet osallistuvat sankoin joukoin tähän 

koulutukseen. 
 

Tervehdys katsastajilta: 
 

Kevät etenee vauhdilla ja ensimmäiset runkokatsastukseton jo tehty. 

Muistutan, että tarkistatte veneenne runkokatsastustarpeen (5 vuoden 

välein).  

Tulevat katsastuspäivät: 

Veneiden katsastuspäivät ovat tänä vuonna sunnuntaina 3.6. klo 16 
alkaen ja 

keskiviikkona 6.6. klo 17 alkaen paikalla myös Kotkan Sammutinhuolto klo 
16:30 -> 

Jos ilmenee kysymyksiä katsastukseen liittyen, niin ota yhteyttä (puh.nro 

lopussa). 

Tässä vielä muistutuksena listaa eri katsastusluokkien vaadituista 

hätäilmoitusvälineistä. 

 
 Hätäilmoitusvälineitä vaaditaan seuraavasti:  

 

1-luokka,  

 

vaihtoehto A:  

VHF-DSC kiinteästi asennettu  

EPIRB (huomioi radiolupa, akun päiväys)  

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna  

1kpl Led-soihtu varaparistoineen  

2 kpl oranssisavuja  

 

vaihtoehto B:  

VHF kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla)  

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 

laskuvarjorakettia)  

4 kpl punasoihtuja tai 1kpl Led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja 36  

2 kpl oranssisavuja  

http://www.pyhtaanmeriveneilijat.com/


Suositellaan lisäksi:  

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna  

 

2-luokka,  

 

vaihtoehto A:  

VHF-DSC kiinteästi asennettu  

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna  

1kpl Led-soihtu varaparistoineen tai 4kpl punasoihtuja  

Suositellaan lisäksi:  

EPIRB  

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja  

2 kpl oranssisavuja  

 

vaihtoehto B:  

VHF kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla)  

4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 

laskuvarjorakettia)  

4 kpl punasoihtuja, tai 1kpl Led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl 

punasoihtuja  

Suositellaan lisäksi:  

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna  

2 kpl oranssisavuja  

 

3-luokka  

 

vaihtoehto A:  

Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna.  

1kpl Led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja)  

Suositellaan lisäksi:  

2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä  

2 kpl punasoihtuja  

Ulkosaaristossa kiinteästi asennettu VHF-DSC (huomioi radiolupa).  

 

vaihtoehto B:  

2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti 

LED-soihtu varaparistoineen) tai  

4 punasoihtuja, tai  

2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu  

Suositellaan lisäksi: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF.  

 

4-luokka:  

 

Suositellaan (Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna) ja saaristossa 

Led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja 

 HUOM!!! 

Ainoastaan katsastetulla ja seuran rekisteriin merkityllä veneellä on oikeus 

pitää seuran perälippua!! 

-pexi-  p. 0400 804111  

 

Ystävällisin terveisin Hallitus 

 

Kommodori Kari Sajalinna p. 045 1712860 

Varakommodori Ilkka Taka-Aho p. 040 0714398 

jäsen Tuula  Paapio-Mäenpää  p. 040 7288085 

jäsen Timo Ruoho  p. 040 5183321 

jäsen Henrik Renlund   p. 040 8233295 

Siht. Marja Eerola     p. 040 5140558    


