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Muista kerhoillat läpi kesänkin joka maanantai klo 18:00!
- Onnea uudelle kunnallisneuvokselle: Aimo, OH3ECU
- Jesse, OH3EGK; viidenneksi Taitaja2013-kilpailussa
- Antenninrakennuskurssilta kuvia kotisivulla
- Antenninrakennusaineita myytävänä edullisesti
- Kerholaisille hankittiin yhteisostolla edullisia HF-rigejä
- Muista sammuttaa valot lähtiessäsi kerholta - ja irrottaa antennit
- Ensi sunnuntaina 2.6. klo 9:00-15:00 SA "Perinneradiotapahtuma"
- Kouvolan Radiokerho, OH5AG; täyttää 50 vuotta 15.-16.6.
- Tapahtumakalenteri kesä-syksy 2013
- Punainen Risti etsii it-taitoisia radioamatöörejä
- Kerhon bulletiini su 9.6. klo 09:30 SA
- Vuorot

Tasavallan presidentti myönsi kunnallisneuvoksen arvonimen Aimolle,
OH3ECU
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 24.5.2013 myöntänyt kunnallisneuvoksen arvonimen
kerhomme jäsenelle Aimolle, OH3ECU. Arvonimi myönnetään merkittäville kunnalliselämän
vaikuttajille. Aimo (professori (emeritus), hallintotieteiden tohtori, dosentti) toimii nyt
aktiivityöelämän jätettyään mm. Orimattilan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.
http://vnk.fi/toiminta/arvonimet/myonnetyt/pdf/Arvonimet2405.pdf
OH3AC onnittelee Aimoa arvonimestä ja tunnustuksesta pitkästä vaikuttamisesta
kunnallishallinnossa.

Jesse, OH3EGK; viidenneksi huipputasokkaassa Taitaja2013-kilpailussa
Kerhon viime syksyn kasvatti Jesse, OH3EGK; saavutti arvokkaan viidennen sijan Taitaja2013kilpailussa Joensuussa. Taitaja2013 ammattitaidon SM-kilpailuun voivat osallistua ammatillisten
oppilaitosten opiskelijat. Jesse osallistui automaatioasennus-sarjaan.
Viime vuonna Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeleva Jesse, OH3EGK; voitti yhdessä Lauri
Paakkarin kanssa Saksan Leverkusenissa järjestetyn kansainvälisen ammattitaitokilpailun "Stop the
fire – Sammuta tuli". Kilpailutehtävänä oli rakentaa neliömetrin alueella olevan kynttilän paikannusja sammutusautomatiikka. Jessen ja Paakkarin ideoimana liekin etsintä toteutettiin valokennoilla,
joita käänneltiin neliön vastakkaisissa nurkissa 90 asteen kulmassa. Sammutus toteutettiin liekin
paikannuksen jälkeen hiilidioksidipatruunalla todella tehokkaasti.
Onnea myös Jesselle hienoista saavutuksista. Kerholaiset voivat onnitella Jesseä henkilökohtaisesti
ensi maanantaina, sillä Jessellä on silloin kahvinkeittovuoro kerhoillassa!

Antenninrakennuskurssi kuvia kerhon kotisivulla
Lauantaina 18.5. Radiomäellä rakennettiin perusantenneita kun 17 eri henkilöä rakensi 21 eri
antennia, mm:
- 80/40m perhosdipoli, 80/40/20m perhosdipoli, 80m Inverted V, 20m dipoli, G5RV
- 2m 5el-retkiyagi, 68MHz yagi, pitkäaaltoantenni, 2m/70cm tupla J-tikku, 2m halo ja
- 6m 5el yagi
Kuvia antenninrakennuksesta voit katsoa kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi tai suoraan
http://koti.phnet.fi/oh3ac/antrakkurssi.html
Kerho kiittää kaikkia osanottajia ja muita mukana olleita mahtavasta päivästä!
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Antenninrakennusaineita myytävänä
Antenninrakennuskurssilta jäi jonkin verran materiaalia yli kerholaisille lunastettavaksi:
- kolme kappaletta Paratronicin dipolin keskieristettä WDC50 a 10 €
- yksi kappale vastaava Paratronicin keskieriste WDC300 avosyöttöjohdolle a 10 €
- 19m avosyöttöjohtoa 300 ohmia 1,60 €/m
- MFJ-16C06 Keraaminen eriste 60 x 25 mm 1,50 €/m
- kuparoitua antennilankaa 2.5mm2 0,18€/m
- erikokoisia alumiiniputkia (10, 12 ja 16 mm) ja -profiilia (20x20, 25x25, 30x30) muutaman
euron hintaan
- lähes kaikki tarveaineet 2m 5-el retkiyagiin
Paratronicin tuotteet löydät parhaiten sivulta http://www.paratronic.fi/kaapelitarv.shtml

Kerholaisille yhteisostolla edullisia HF-rigejä
Kerhon jäsenet ostivat yhteisostolla ison määrän HF-rigejä. "Win-win"-sopimuksella ostajat
sijainti
saivat tuntuvan alennuksen rigeistä ja myyjä yhdellä kertaa hyvän sopimuksen. Voit katsoa kuvaa
isosta rigilaatikkokasasta ja lukea jutun osoitteesta:
http:www.oh3ac.fi/Yhteisosto.html

Muista sammuttaa valot!
Kun käyt kerholla workkimassa tai muuten, muista aina lähtiessäsi sammuttaa kaikki valot
(kattovalot, pöytälamppu) sekä tietenkin virrat muistakin sähkölaitteista (rigit, kahvinkeitin ym) Ja
näin kesäaikaan varmista, ettei antennit jää kytlketyksi rigeihin!
Paitsi että ukkonen on vakava laitteiden rikkoja myös päälle jätetyt valot ja sähkölaitteet saattavat
lämmetessään aiheuttaa palonvaaraa!

Ensi su 2.6. klo 9:00-15:00 SA "Perinneradiotapahtuma"
Ensi sunnuntaina 2.6. on hieman erilainen radiotapahtuma, johon mahdollisimman monen kerhon
jäsenenkin toivotaan ottavan osaa. Silloin nimittäin järjestetään jo 16. Perinneradiotapahtuma.
Tapahtumalla kunnioitetaan niitä, jotka hoitivat viestitystä sota-ajan oloissa. Kyseessä ei ole kilpailu,
vaan leppoisa yhdessäolo.
Kaikki asemat kutsutaan mukaan toimintaan riippumatta kaluston iästä.
Asemat, joilla on käytössään toisen maailmansodan aikakauden tekniikkaa, liittävät kutsuun /SA. Jos
taas yli 40 vuotta vanhaa radiokalustoa, niin liite on /S. Jokainen tapahtumaan osallistuva
perinneradioasema saa PRT 16 – kunniakirjan, samoin muut asemat jotka pitävät vähintään viisi
yhteyttä perinneradioasemien kanssa. Perinneradioilla työskenteville on "määrätty" taajuudet, joilla
he workkivat. Ne löytyvät: http://www.prt16.net/p/taajuudet.html
Tapahtuman järjestää tänä vuonna Lohjan Radioamatöörit, OH2AAB; ja kotisivu löytyy osoitteesta
www.prt16.net
Sillä historialla, joka Radio- ja tv-museolla ja OH3AC:lla on yhdessä, olisi varmaan harkittavissa että
myös me järjestäisimme joku vuosi Perinneradiotapahtuman - ehkä jopa museon julkisena
tapahtumana?

Kouvolan Radiokerho, OH5AG; täyttää 50 vuotta la-su 15.-16.6.
Eteläisen naapurikerhomme juhlavuoden kesäleiri järjestetään Orilammella 15.-16.6.2013.
Ohjelma la 15.6.
14:00 Tulomaljat, onnittelupuheet, muistamiset ym
- OH5AG historiakatsaus
15:30 Täytekakkukahvit
- OH5AG historiakatsaus jatkuu, vapaita puheenvuoroja
- nokkakusoja, omatoimista ohjelmaa
17:00-18.00 Savusauna Vännilä (naiset)
18:00-19.00 Savusauna Vännilä (miehet)
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illalla tanssia ym...
Orilammen Majan ravintolassa on tarjolla ruokaa sekä listalta että buffet-pöydässä lauantaina ainakin
klo 20 saakka, pikkupurtavaa myöhempäänkin. Suosittelemme kattavaa ja täyttävää buffet-pöytää (n.
20 eur).
Katso tarkemmat tiedot www.oh5ag.com

Tapahtumakalenteri kesä-syksy 20113
Kesällä ja alkusyksystä Suomessa tapahtuu ja järjestetään paljon erilaisia radioamatööritapahtumia.
Kaikki tiedossa olevat tapahtumat voit selata seuraavasta linkistä: www.oh3ac.fi/Tapahtumat.pdf

Punainen Risti etsii it-taitoisia radioamatöörejä
Punainen Ristin etsii kansainvälisiin tehtäviin erityisesti logistikkoja, taloushallinnon ja
kehitysyhteistyöhankkeiden ammattilaisia, ranskaa hallitsevia sairaanhoitajia, kokkeja ja
radioamatöörejä, joilla on myös laajaa it-osaamista. Haku seuraavalle kurssille päättyy 30.6.2013.
http://www.punainenristi.fi/uutiset/20130515/kansainvalisiin-avustustehtaviin-haetaan-monienalojen-ammattilaisia

Kerhon seuraava bulletiini nyt su 9.6. klo 09:30 SA
Kerhon seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina klo 09:30. Taajuus on normaali ja tuttu 3.685 kHz.
Koska taajuudella alkaa klo 09:45 SA Viitospiirin yhteisbulletiini, mahdolliset kuittaukset otetaan
lähitaajuuksilla. Tule mukaan kuulemaan viimeiset uutiset.

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 03.06. Jesse, OH3EGK
Bulletiinit
su 09.06. klo 09:30 SA
su 30.06. klo 09:30 SA

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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