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Paljon uusia asioita ....
- Kerhon hallituksen avoimen kokouksen 22.4. päätökset ja mietteet

- Antenninrakennuskurssi etkot 6.5. ja varsinainen kurssi 18.5.2013

- Kouvolan Putkiradiomuseon Sotilasradiopäivä 4.5. klo 10:00-16:00

- Kerhon antennitalkoot 11.5. klo 10:00 - tule mukaan!
- Antennianalysaattori hankinnassa

- Varaa allakasta alustavasti kerhon Syysleiri-aika 14.-15.9.2013

- Bulletiininlukijoita kaivataan

- Tapahtumia tulossa: Rompepäivä, Vesivehmaa, Viestimuseo?

- Vuoden 2013 jäsenmaksu

- Vuorot

Hallituksen avoimen kokouksen 22.4. päätöksiä ja mietteitä
Kerhon hallitus piti avoimen kokouksen kerhoillassa 22.4. noin 15-20 kerholaisen ollessa aktiivisesti

mukana keskusteluissa. Alustavan muistiopöytäkirjan löydät tästä osoitteesta:

www.oh3ac.fi/Hallituksen kokous 22.4.2013.pdf

Kannattaa katsoa myös Sepon, OH2TO; illasta ottamia valokuvia. Ne löydät tästä linkistä:

www.oh3ac.fi/hallko 23042013.html

Ilmoittaudu antenninrakennuskurssille!
Kerho järjestää erityisesti uusille - vanhemmatkin saavat tulla - radioamatööreille

antenninrakennuskurssin.

Tavoite: Antaa osanottajille tiedot ja taidot rakentaa yksinkertaisia ja varmasti toimivia

perusantenneita.

Rakennettavat antennit: HF: Dipoli, perhosdipoli, windom, VHF: Luuppi, beami (yagi)

Yliopettaja: Antennimestari Jaska, OH3LV

Paikka: Kerhon tilat sekä mahdollisesti vanhan aseman yläkerroksen sali

Aikataulu:

A) Kerhoillassa ma 6.5. klo 18.00 (tai mikäli et pääse kerhoiltaan, ilmoita sähköpostilla

oh3aclahti@gmail.com) kurssista kiinnostuneet voivat kertoa, mitä antenneita halutaan

rakentaa. Tarveaineet hankitaan tämän jälkeen keskitetysti niin, että

B) antenninrakennuskurssi pidetään la 18.5. alkaen klo 11.00.

Muuta:

- ”Oman” antennin rakentaminen ei ole pakollista, mukana voi olla myös pelkästään seuraamassa

muiden rakentamista ja imemässä oppia.

- Tarvikkeet hankitaan keskitetysti (edullisesti) ja jokainen maksaa osuutensa. Myös omat tarvikkeet

voi tuoda kurssille.

Kouvolan Putkiradiomuseon Sotilasradiopäivä la 4.5. klo 10:00-16:00
Kouvolan Putkiradiomuseo järjestää lauantaina 4.5. klo 10.00-16:00 Sotilasradiopäivän, jossa klo

10:00-12:00 pidettävien esitelmien (Stella Polaris, talvisodan radiotiedustelu sekä sodanajan radiot ja

salaamismenettelyt) jäljeen voi tutustua näyttelyyn.

Sotilasradiopäivästä kiinnostuneiden pyydetään ilmottautuvan mahdollisten kimppakyytiä tarjoavien

ja haluavien yhteensaattamiseksi (oh3aclahti@gmail.com)
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Kerhon antennitalkoot la 11.5. klo 10:00 - tule mukaan
Kerhon antennit tarvitsevat talven jäljeltä perusteellista mutta ansaittua huoltoa:

- alumiinimaston katkenneen pultin korvaaminen

- maston harusten kiristämien

- windomin kunnon tarkistaminen

- VHF/UHF-yagien alasotto, tarkistus sekä roottorikaapelin kunnostus

- 40 m dipolin ylössaatto ja 80m antennin nosto

- antenninkaapelien siivous takapihalla ja kaapelien merkitseminen

Talkoot pidetään la 11.5. alkaen n. klo 10.00. Mukaan tulevia pyydetään ilmoittautumaan Harrille,

OH3UP; jotta saadaan selville resurssit (masto- ja harusmiehet, merkkaajat, kunnostajat, siistijät,

kahvinkeittäjät, makkaranpaistajat ja renkaaseen potkijat) ennen lauantaita: Soita Harrille

0400-499669 tai meilaa harri.taivalmaki@gmail.co

Antennianalysaattori hankinnassa
Kerhon hallituksen kokouksessa 22.4. päätettiin hankkia kerholle antennianalysaattori, joka olisi

jäsenten lainattavissa ja jolla voisi virittää antenneita sekä mitata mm. koaksiaalikaapeleita.

Analysaattorin tulisi olla kädessäpidettävä ja helppokäyttöinen ja luotettava.

Raimo, OH3RV; ja Jaska, OH3LV; tekevät ratkaisun hankittavasta analysaattorista. Jos sinulla on

näkemyksiä analysaattorin merkistä tai mallista, auta Ramia (raimo.virtanen@phnet.fi) ja Jaskaa.

(oh3lv@phnet.fi)

Varaa allakasta - alustavasti - aika kerhon Syysleirille 14.-15.9.
Kerhon perinteinen Syysleiri on jäänyt monena vuotena järjestämättä. Kerhon hallituksen

kokouksessa asetettiin nyt alustavaksi päivämääräksi viikonloppu 14.-15.9.2013, Harri, OH3UP; ja

Juha, OH3MHA; tutkivat mahdollisia eri paikkoja: Joutjärvi, Nastola, Herrasmanni, Messilä, Vierumäki,

Pajulahti ...

Bulletiininlukijoita kaivataan
Kerhon radiobulletiini annetaan kolmen viikoin välein sunnuntai-aamuisin klo 09:30 SA. Bulletiinia

ovat lukeneet pääasissa Retu, OH3WK; Pena, OH3TY; ja Pekka, OH3JMJ. Lisää bulletiinilukijoita

kaivataan.

Bulletiinin voi tulla antamaan myös kerhon asemalta, nyt kun pääsy kerholle on helpottunut.

Bulletiinin antamisessa todettiin jatkossa korostettavan 2m ja 70cm merkitystä, jotta mahdollisimman

moni uusista hameista voisi sitä kuunnella. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys Penaa, OH3TY;

pentti.lareva@phnet.fi

Tapahtumia tulossa:
1) Petäjäveden Radiomuseon rompepäivä on la 25.5. kello 9-13. Antiikkielektroniikan

kirpputoritapahtumaan ja museoon on tuolloin vapaa pääsy. Katso lisätietoja www.radiomuseo.fi

2) Su 26.5. on Vesivehmaan lentokentällä jälleen yleisötapahtuma. Mahdollisesta

radioamatööritapahtumasta kerrotaan myöhemmin.

3) Tutkitaan mahdollisuutta – jos kiinnostusta löytyy – lähteä alkusyksystä tutustumaan Viestimuseon

(OI3SVM) uusiin tiloihin Hämeenlinnassa. Mikäli olet kiinnostunut esim. lauantai-päivän matkasta,

ilmaise alustava mielenkiintosi oh3aclahti@gmail.com

Vuoden 2013 jäsenmaksu
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden jäsenmaksut pidettiin joulukuisessa

kokouksessa samana kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, nuoret (<15 v),

opiskeiljat ja työttömät 10 €.
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Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla jäsenmaksusi

oma-aloitteisesti kerhon tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05. Laita nimesi ja kutsusi viestiosaan.

Tnx!

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"

ma 29.04. Pekka, OH3JMJ

ma 06.05. Raimo, OH3RV

ma 13.05. Pena, OH3TY

Bulletiinit

su 19.05. klo 09:30 SA

su 09.06. klo 09:30 SA

su 30.06. klo 09:30 SA

Kirjoitti

Jari, OH2BU

Gmail - Kerhokirje 11/2013 23.4.2013: Antennikurssi ym. hurjasti uutta ... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=65f1bac65c&view=pt&sea...

3 / 3 11.1.2014 17:52


