
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, järjestää yhdessä
MPK:n Lahden koulutuspaikan kanssa kaikille kiinnostuneille:

 

RADIOAMATÖÖRIKURSSI
tiistaisin 20.10.- 8.12.2020

Vanhalla Radioasemalla Lahden Radiomäellä 
Radiomäenkatu 43, 15100 LAHTI. Opasteet Radio- ja tv-museon portilla.

Kurssin tavoite?
Tavoitteena suorittaa Liikenne- ja viestintäviraston radioamatöörien perus-
luokan tutkinto. Se oikeuttaa käyttämään radiolähetintä ja rakentamaan sähkö-
verkkoon liitettäviä laitteita. Tutkinto käsittää liikenne- ja määräysosion (K-
moduuli) sekä lyhyen alkeissähköopin ja -elektroniikan sekä sähköturvallisuus-
ohjeet (T1-moduuli). Tutkinnon suorittanut saa omiin radiolähetyksiinsä 
”OH3AC” -mallisen, kansainvälisesti ainutlaatuisen radiotunnuksen. 

Kuinka kauan kurssi kestää? Kurssi-iltoina kevyt iltapala!
Kurssin kesto on 24-27 tuntia ja se alkaa ra-toiminnan ja MPK:n esittelyllä. 
Opetustunnit ovat ti klo 18:00-21:00. Kurssi-iltoina tarjotaan kevyt iltapala. 
Kurssin etenemisestä riippuen varapäivänä on ti 15.12.2020. Kurssi-aikaan 
sisältyy mahdollisuus suorittaa tutkinto. Tutkintomaksu on 18 €/moduuli.

Kurssin aikana ja sen jälkeen on mahdollista tutustua kerholla lähemmin ra-
toimintaan ja pitää näyte- ja opetusyhteyksiä radioamatööriasemalta OH3AC.

Maksaako kurssi? Kerho tarjoaa kurssitakuun!
Kurssimaksu on 20 €, joka kattaa kerhon jäsenmaksun vuodelle 2021 sekä 
kurssilaisten MPK-vakuutuksen ja hallinnolliset kulut. Kerho tarjoaa myös 
kurssitakuun; jos et pääse tutkinnosta läpi, voit tulla maksutta seuraaville 
kursseille.

Mistä saan opetusmateriaalin? Kurssi nyt sekä lähi- että etäopetuksena!
Kaikki opetusmateriaali on ladattavissa joko www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html ja 
MPK:n kurssisivulta. Osa materiaalista on interaktiivista ja mahdollistaa pää-
syn tutkintokysymyspankkiin sekä soveltuu itseopiskelijoille. Osan kurssia voi 
korvata itseopiskelulla, joten poissaolot eivät ole este tutkinnon suorittamiselle.

Kurssille ilmoittautuneet voivat seurata kurssia myös etäyhteyden kautta!

Mihin ja miten ilmoittaudun kurssille?
Voit ilmoittautua joko: 

a) koulutus@oh3ac.fi, tai 
b) Jari, OH2BU; puh. 0400 503221, oh2bu@oh3ac.fi tai 
c) https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/102379

Ja mitä se radioamatööritoiminta olikaan?
Ra-toiminta on mielenkiintoinen harraste. Se sopii radioyhteyksistä - vaikkapa 
toiselle puolelle maapalloa - tai elektroniikasta ja rakentelusta kiinnostunerille. 
Radioamatöörillä on oikeus rakentaa itse laitteensa ja liittää ne sähköverkkoon. 
Hyvin usein nuorena aloitettu harraste johtaa viestinnän- tai sähkötekniikan 
ammatteihin. Harraste auttaa myös selviytymään poikkeusoloissa.
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