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CEVNI kurssi – Rannikkolaivurin radiokurssi ja SRC-tutkinto – Avomerilaivurin radiokurssi ja LRC-tutkinto
– Pimeäpurjehdusharjoitus

CEVNI
Espoon Kipparit ry järjestää yhdessä Espoon Työväenopiston kanssa CEVNI-kurssin lauantaina 4.10.2014 klo 11:0012:30 ja sunnuntaina 5.10.2014 klo 11:00-13:15. Kurssipaikkana on Ruusutorpan koulun auditorio osoitteessa
Leppävaarankatu 24. Kurssi on avoin kaikille. Kurssi sopii hyvin myös parhaillaan laivurikursseilla opiskeleville.
CEVNI-kurssilla opiskellaan Euroopan sisävesisäännöstön (Code Européen des Voies de la Navigation Intérieure)
perusteet. Kurssilla käsitellään muun muassa sisävesien kulkusäännöt, käytettävät alusten valot, merkkikuviot ja
äänimerkit sekä sisävesien väylä- ja vesiliikennemerkit, liikennevalot ja muut opasteet.
CEVNI-maiden sisävesillä liikkuminen edellyttää todistusta näiden sääntöjen osaamisesta. Osoitus tästä taidosta on
kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan I-merkintä (Intérieure). Merkinnän saamiseksi on suoritettava
Merenkulkulaitoksen hyväksymä tutkinto, joka järjestetään toisen kurssipäivän päätteeksi.
Ilmoittautumiset työväenopiston ILMONET-järjestelmän kautta tai puhelimitse työväenopiston asiakaspalveluun.

SRC
Suosittu Meri-VHF -kurssi, jonka yhteydessä suoritetaan Viestintäviraston Rannikkolaivurin radiotutkinto järjestetään
lauantaina 8.11.2014 klo 09:00-18:00.
Meri-VHF-järjestelmä on kansainvälinen ja se toimii pääosin samoilla säännöillä ja periaatteilla kaikkialla maailmassa.
Meri-VHF-kanavien käyttö edellyttää henkilökohtaista radioliikenteen pätevyystodistusta. Veneilijöille tarkoitettu
pätevyystodistus on nimeltään Rannikkolaivurin radioliikennetodistus (SRC).
Opetuspaikka on Ruusutorpan koulun auditorio, osoitteessa: Leppävaarankatu 24. Opettajana ja tutkinnon
vastaanottajana toimii Ari Caselius, joka työskentelee Viestintävirastossa merenkulun radioasioiden parissa.
Kurssimaksu on 20,00 €, jolla katetaan tilasta tulevat kulut. Viestintävirasto perii tutkintoon osallistumisesta
tutkintomaksun 45,40 € ja myönnetystä SRC-todistuksesta todistusmaksun 43,75 €.
Kevään avomerilaivurin radiokurssille osallistuvien, tulee osallistua rannikkolaivurin radiokurssille ja niille, joilla on
ennestään SRC-todistus, järjestetään kurssin lopuksi kertauskoe.
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LRC
Espoon Kipparit järjestää lauantaina 14.3.2015 klo 09:00-18:00 avomerilaivurin radiokurssin, joka antaa valmiudet
käyttää MF/HF -taajuuksia ja toimia ulkomaalaisten rannikkoradioasemien kanssa. Kurssin päätteeksi järjestetään
Avomerilaivurin radiotutkinto (niin sanottu LRC-tutkinto). Kurssin osallistujien odotetaan hallitsevan Rannikkolaivurin
radiotutkintoon (SRC) vaadittavat tiedot. Kurssin vetäjänä toimii Ari Caselius, joka työskentelee Viestintäviraston
meriradioasiantuntijana.
Kurssilla käsitellään kansainvälistä merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmää (GMDSS-järjestelmä) laitteineen
laajemmasta näkökulmasta. Opetellaan mm. MF- ja HF-taajuusalueiden tyypilliset etenemismekanismit ja
taajuuskäytännöt sekä käyttämään kansainvälistä rannikkoradioasemien luetteloa ja toimimaan ulkomaalaisten
rannikkoradioasemien kanssa. Kurssisisältöön kuuluu myös GMDSS-satelliittijärjestelmät (Inmarsat ja Cospas-Sarsat)
ja niissä toimivat laitteet.
Kurssilla käydään läpi myös ne DSC-toimintaan liittyvät asiat, jotka eroavat VHF-taajuusalueen DSC-käytännöistä.
Opetuspaikka on Ruusutorpan koulun auditorio, osoitteessa: Leppävaarankatu 24. Ilmoittautuminen kurssille alkaa
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kurssimaksu on 20,00 €, jolla katetaan tilasta tulevat kulut. Viestintävirasto perii tutkintomaksun 67,30 € tutkintoon
osallistumiskerralta ja myönnetystä Avomerilaivurin radiotodistuksesta (LRC-todistus) todistusmaksun 43,75 €.
Kurssiin on valmistauduttava opiskelemalla Avomerilaivurin radioliikenneopas. Oppaan saa ilmoittautumisen
yhteydessä PDF-muodossa ja se on maksuton.
TÄRKEÄÄ: Avomerilaivurin radiokurssille osallistuvilta edellytetään rannikkolaivurin radiokurssiin (8.11.2014)
osallistumista KERTAUKSENA ja niiden, jotka ovat suorittaneet SRC-tutkinnon ennen maaliskuuta 2013 tulee osallistua
myös em. kurssin lopuksi järjestettävään kertauskokeeseen!

Pimeäpurjehdus
Pimeäpurjehdusharjoitus perehdyttää käytännön harjoituksen pimeässä tapahtuvaan vesillä liikkumiseen. Kurssi on
tarkoitettu Espoon Kippareiden jäsenille ja parhaillaan laivurikursseilla opiskeleville.
Pimeäpurjehduksen aikana harjoitellaan muun muassa reittisuunnittelua, tähystämistä ja paikanmääritystä Espoon
Kipparien merenkulun opettajien johdolla. Harjoitus tapahtuu Sukeltajat ry:n m/s Maija aluksella lauantaina 18.10.
alkaa klo 18.00 ja päättyy klo 23.00 mennessä. Lähtö- ja paluusatamana on Herttoniemen laivalahden laituri, jossa
kokoonnutaan klo 17.30.
Tilaisuus soveltuu hyvin laivurikurssinsa äskettäin päättäneille ja syksyn kurssien oppilaille. Harjoitukseen
ilmoittautuminen tapahtuu Espoon Kipparien nettisivuilla julkaistavalla sähköisellä lomakkeella.
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