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Tässä kerhokirjeessä:
- Hyvää uutta vuotta!
- Vuoden ensimmäinen kerhoilta alkoi ryminällä
- Pätevyystutkinto la 12.1. klo 13:00
- Hallituksen kokous ma 13.1. klo 18:00
- Radio- ja tv-museo auennee ti 5.2.2013
- Koululaisesittelyt alkavat helmikuussa
- Kymijoki 2013-harjoitus ja MPK:n muut kurssit!

Uuden vuoden kerhoillat alkoivat ryminällä!
Kevään ja tämän vuoden ensimmäinen kerhoilta pidettiin ma 7.1.2013. Ilmeisesti joulun ja
uudenvuoden
pyhät olivat liian pitkät, sillä tähän kauden avausiltaan tuli mukaan peräti 21 kerholaista!
Keskustelun, jutunheiton ja muun mukavan lisäksi testattiin myös Markun, OH3ECS; kehäantennia,
joka todettiin toimivaksi. Toni, OH3EGF; yritti pitää muutaman kuson bandilla jne. Muutamia kuvia
kerhoillastakin ehdittiin Sepon, OH2TO; ja Jarin, OH2BU; kameroilla ottamaan. Voit katsoa niitä
klikkaamalla http://koti.phnet.fi/oh3ac/Kerhoilta%20ma%207.1.2013.html
http://koti.phnet.fi/oh3ac/Kerhoilta%20ma%207.1.2013.html

Pätevyystutkinto la 12.1.2013 klo 13:00
Vuoden ensimmäinen pätevyystutkinto pidetään nyt tulevana lauantaina 12.1.2013 klo 13:00
kerholla. Tutkinnossa voi suorittaa K-, T1- tai T2-moduulin.
Tähän tutkintoon voit ilmoittautua perjantaihin mennessä Penalle, OH3TY; joko sähköpostilla
pentti.lareva@phnet.fi tai tekstiviestillä tai soitolla numeroon 040 554 3923
Jos olet kiinnostunut suorittamaan perusluokan tai yleisluokan tutkintoja, voit ottaa yhteyden myös
kerhon toiseen pätevyystutkijaan Jariin, OH2BU; joko oh2bu@sral.fi tai puh. 0400-503221. Tutkinnot
voidaan järjestää hyvinkin joustavasti joko kerhoiltojen yhteydessä tai viikonloppuisin.

Kerhon hallituksen kokous ma 14.1.2013 klo 18:00
Kerhon hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseensä ma 14.1.2013 klo 18:00 . Kokous pidetään
OH3AC:n tapaan avoimena ja julkisena ja paikalla olevat kerhon jäsenet ovat tervetulleita ottamaan
osaan keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Kerholla tyypilliseen tapaan myös esityslista on julkinen
ja voit ensimmäiset luonnokset käsiteltävistä asioista lukea seuraavasta linkistä:
http://koti.phnet.fi/oh3ac/Hallituksen%20kokous%2014.1.2013%20esityslista.pdf
Mutta muista, että esityslista täydentyy täydentymistään aina kokouksen alkuun saakka.

Radio- ja tv-museo auennee ti 5.2.2013
Radio- ja tv-museota vaivanneet sisäilmaongelmat on nyt saatu pääasiallisesti selvitettyä ja tutkittua.
Museon johto on ilmottanut, että - hieman ehdollisena - Radio- ja tv-museo avataan nyt yleisölle
tiistaina 5.2.2013.
Kerhon vastuulla olevan Arvi Hauvosen muistoaseman OH3R päivystys alkaa vastaavasti heti
seuraavana sunnuntaina eli 10.2.2013. Päivystys on klo 12.00-15:00. Kerhon kotisivun
www.oh3ac.fi/vuorot -kohdasta voit tarkistaa, kuka on päivystysvuorossa sunnuntaisin. Lisää
päivystäjiä otetaan mielellään listalle!

Koululaisesittelyt alkavat helmikuussa!
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Syksyltä tammikuulle siirtyneet koululaisesittelyt siirtyvät nyt vastaavasti helmikuulle!
Lahden peruskoulujen 4.-luokkalaiset tulevat noin 1000-päisesti tutustumaan Radio- ja tv-museoon,
luokka kerrallaan, helmi-maaliskuun aikana. Koululaisesittelyiden aikana jokainen 4.-luokkalainen
saa lyhyen radioamatööriinfon ja mahdollisuuden pitää elämänsä ensimmäinen radioyhteys.
Tarkemman aikataulun selvittyä pyydämme päivystäjiä ja esittelijöitä OH3R-asemalle!

"Kymijoki 2013" -harjoituksen HF-kurssi ym. MPK:n toiminnan
lisätietoa!
MPK:n (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) Kymenlaakson piirin vuotuinen harjoitus, "Kymijoki 2013",
pidetään 6.-8.9.2013 Pahkajärvellä. (Vekaranjärvi, Kouvola) HF-kurssi Kymijoki 2013-harjoituksessa
toteutuu ja on ilmestynyt MPK:n koulutuskalenteriin. Koulutuskalenteriin pääset
suoraan klikkaamalla tästä linkistä:
http://www.oh3ac.fi/MPK%20kouluttaa%20radisteja.pdf
Ilmoittautumisen voi sitten itse vahvistaa MPK:n järjestelmään ("ILMOTTAUDU"-linkki)
ilmoittautumalla ko. kurssin kohdalla mainitulle henkilölle.
Kuten linkistä huomaat, MPK:n tarjonta radioamatööreille on todella monipuolista! Mikään
koulutuspaikoista ei ole kaukana ja porukka aivan varmasti mukavaa ja miellyttävää! Ainakin kaksi
kerhon jäsentä on jo alustavasti ilmoittaunut!

Hallitus!
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