Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; ja MPK:n Lahden
koulutuspaikka järjestävät kaikille kiinnostuneille:

MERI-VHF -KURSSI JA TUTKINTO
Lauantaisin 27.1.-17.2.2018 klo 12:00-16:00
Vanhan Radioaseman koulutusluokassa Lahden Radiomäellä
Osoite: Radiomäenkatu 43, 15100 LAHTI. Opastus museon portilta.
Kurssin tavoite?
Kurssi tähtää Meri-VHF- eli SRC-tutkinnon suorittamiseen, mutta asioita käsitellään
myös laajemmin: meri-VHF-järjestelmä ja miten sen laitteet liittyvät GMDSSjärjestelmään. Kurssi päättyy tutkintoon..
Kuinka kauan kurssi kestää?
Kurssien järjestetään neljänä peräkkäisenä lauantaina, kokonaiskesto n. 16 tuntia.
la 27.1.2018
klo 12:00-16:00
la 3.2.2018
klo 12:00-16:00
la 10.2.2018
klo 12:00-16:00
la 17.2.2018
klo 12:00-(Tutkinto alkaa klo 15:00)
Maksaako kurssi?
Kurssimaksu on 20 €, ja se maksetaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
tilille FI 77 8000 2505 9450 05. Viestintävirasto perii tutkintomaksun (45,40 €) ja
todistusmaksun (43,75 €) voimassa olevan asetuksen mukaisesti jälkeen päin.
Mistä saan opetusmateriaalin?
Opetusaineistona, johon myös tutkinto perustuu, käytetään Viesintäviraston julkaisemaa ”Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopasta”, jonka voi ladata maksuttomasti:
https://www.viestintavirasto.fi/attachments/Rannikkolaivurin_radioliikenneopas.pdf
Mihin ja miten ilmoittaudun kurssille?
Kurssi järjesteään mikäli ilmoittautujia on vähintään 12. Kurssille voi ilmoittautua joko
a) kirjautumalla MPK:n koulutuskalenterin kautta
b) ilmoittautumalla osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi tai
c) ilmoittautumalla kurssin opettajalle: Oiva Ylä-Jääski, OH2NSM; puh. 0400-837 327
Ja miksi se Meri-VHF (SRC) tutkinto on tärkeä? Mitä kurssilla opitaan?
Veneilijän tärkein yhteydenpitoväline merellä on meri-VHF-radiopuhelin. Sen merkitys
korostuu turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Meri-VHF mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden välillä silloinkin, kun
matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta.
Meri-VHF-järjestelmä on kansainvälinen ja toimii pääosin samoilla säännöillä ja periaatteilla kaikkialla maailmassa. Senkäyttö edellyttää radiolupaa ja pätevyystodistusta.
Meri-VHF-radiopuhelin on vapaa-ajan veneilijälle vapaaehtoinen varuste, mutta
useimmissa ammattiliikenteen aluksissa pakollinen. Vapaaehtoisuudesta huolimatta
meri-VHF-radioasema on ennen kaikkea turvallisuusväline.
Kurssin sisältöä ovat mm:
- Merelliset viranomaiset + tehtävät (meriradio) - Yleistä meriradioliikenteestä
- Pakolliset asiakirjat
- Radioliikennetunnisteet
- Kv. hätä- ja turvallisuusjärj.(GMDSS)
- Liikenteen kv. sanonnat (puheliikenne)
- DSC-simulaatio – hälytyksen tekeminen
- Hätäradioliikenteen käynnistäminen
- Meri-VHF-kanavajärjestelmä (kanavataulukon periaatteet, niiden käyttö eri tilanteissa)
- DSC-järjestelmä (selektiivikutsujärjestelmä)
-Harjoituksia yllä olevista.

www.oh3ac.fi

