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- Kiinnostaisiko T2-preppauskurssi?
- Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen ma 11.3. klo 17:45-

T2-preppauskurssi alkaa tiistaina 12.3. klo 18:00
Perusluokasta yleisluokkaan tai suoraan yleisluokkaan?
Viime kerhokirjeessä heitetty kysymys T2-preppauskurssista poiki paljon palautetta ja pyyntöjä!
Kerhon kahden kevään perusluokan kurssin nyt päätyttyä (ks. www.oh3ac.fi) on nyt vapaata
kouluttajaresurssia aloittaa yleisluokan tutkintoon valmistava T2-preppauskurssi! Preppauskurssi on
avoin kaikille radioamatööreille eikä edellytä kerhon jäsenyyttä. Mielellämme näemme oppilaissa
myös naapurikerhojen jäseniä!
Preppauskurssit pidetään tiistaisin klo 18:00-21:00 kerhon tiloissa Lahden Radiomäellä, noin hyvän
beverage-langan päässä Lahden rautatieasemalta. Ensimmäinen kurssi-ilta on tulevana tiistaina 12.3.
klo 18:00 ja preppaus jatkuu tiistaisin aina niin pitkään kuin oppilailla on tarvetta oppia T2-moduulin
salaisuuksia. Ensimmäisellä preppauskurssikerralla katsotaan läpi T2-moduulin vaatimukset ja
perehdytään oppilaiden koulutustoiveisiin.
Preppauskurssin aikana ei ole tarkoitus luennoida eikä käydä läpi koko T2-vaatimusten kirjoa siinähän on jo paljon samaa kuin T1-moduulin vaatimuksissa - vaan vain sellaisia asioita, joissa
oppilaat tuntevat epävarmuutta. Toivomuksena onkin, että kurssille tulevat selvittävät itselleen esim.
T2-harjoitusmoduulin suorittamalla, http://www.ham.fi/tentti/
missä asioissa suurimmat virhepisteet tulevat.
Preppauskurssin opettajina toimivat Raimo, OH3RV; ja Jaska, OH3LV. Opettajissa löytyy sekä lähes
täydellistä teoreettista osaamista että vielä täydellisempää käytännön tekniikan hallitsemista, mutta
tästä huolimatta kurssin sisältö pidetään inhorealistisen käytännönläheisenä. Tarvittaessa oppilaat
voidaan vaikkapa jakaa kahteen eri ryhmään. Tutkintoja pidetään joustavasti oppilaiden toivomusten
mukaan.
Kurssin koordinaattorina toimii Jari, OH2BU. Ilmoittautuneita on preppauskurssille jo neljä ja mukaan
haluavat voivat ilmoittautua joko oh3aclahti@gmail.com tai puhelimitse 0400-503221.

Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen nyt
maanantaina 11.3. klo 17:45Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö, Veli-Pekka, OH3VP; on kutsunut kerhon jäsenet ja
muut kiinnostuneet tutustumaan pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen Mustankallioon ma 11.3. klo
17:45-22:00. Aluejohtokeskuksessa saamme lyhyen pelastuslaitoksen esittelyn sekä voimme mm.
tutustua siellä olevaan, Lahden Radioamatöörikerho ry:lle varattuun paikkaan ja
radioamatööriasemaan.
Oheisesta linkistä www.oh3ac.fi/OH3AC vierailu.pdf voit lukea kutsun ja tapahtuman ohjelman ja
kokoontumisohjeita:
17:45 alkaen pääsy johtokeskuksen koulutustiloihin, kahvit
18:00 pelastuslaitoksen lyhyt esittely: organisaatio, viestiliikenne, poikkeusolot, kysymykset,
ym.
18:45 tutustuminen varsinaisiin johtokeskustiloihin, tutustuminen radioamatööriasemaan,
keskustelua ja tarvittaessa muita asioita
Auton voi pysäköidä esimerkiksi Mattilanmäenpolun pysäköintipaikoille ja kulku aluejohtokeskukseen on
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Mustanmäen tunnelin (pituus 440m) kautta, opaskyltti oven yläpuolella. Navigaattorilla kulkevat löytävät
paikan osoitteella Tunnelikatu 3
Geokätköilyä harrastavat voivat samalla bongata lähellä olevan kätkön GC1JHYQ Mustankallion
liikennetunneli
Ymmärrettävästi V-P:n mahdollinen keikkavaraus saattaa muuttaa aikatauluja ja yhtä ymmärrettävää
lienee, ettei kerhon ovet Radiomäellä ole maanantai-iltana auki.
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