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- Syksyn kerhoillat alkavat
- Hallituksen kokous ma 19.8. klo 18:30
- Maakuntakomppanian kurssi alkaa ma 19.8. klo 18:00
- HF-kurssi Pahkajärvellä 6.-8.9
- Elokuun QST- lehti kerholla
- Syksyn perusluokan kurssit valmisteilla
- Reino Hallamaa haudattiin Sysmään
- Hyvää tavaraa myynnissä OH7AB:n kautta - tarjousaika loppuu huomenna 17.8. klo 18.00
- Muista irrottaa antennit ja sammuttaa valot kerholla

Syksyn kerhoillat alkavat
Kesälläkin maanantaisina kerhoiltoina oli paikalla väkeä välillä pieneen ruuhkaan saakka. Nyt
koulujen aloitettua alkavat myös kerhoillat täydellä vauhdilla.
Ensi maanantaina klo 18:00 - ja jo vähän aiemmin - ovat kerhon ovet auki. Ne, jotka eivät ole kesän
aikana ehtineet hakea QSL-korttejaan, voivat tyhjentää lokeroita ja samalla tuoda workittujen
kusojen kortit lähtevien laatikkoon. Myös kesän aikana tulleet QST- ja CQ DL-lehdet ovat luettavissa.
Kerhoillassa voi muistella vaikka SRAL:n kesäleiriä Evolla. Kerhon jäseniä oli leiriä järjestämässä
ainakin kuusi henkeä, merkittävä osa pienestä järjestelyporukasta. Kerholaisiakin vieraili leirillä
kolmisenkymmentä.
Maanantaina kahvit keittää Anu, OH3FVV.

Hallituksen kokous ma 19.8. klo 18:30
Myös kerhon hallitus pitäää alkavan syksyn ensimmäisen kokouksen kerhoillassa. Kokous alkaa klo
18:30. Kerhon tapojen mukaan kokous on avoin kaikille ja kerhon jäsenet ja vierailijat voivat
vapaasti osallistua keskusteluun ja auttaa hallitusta miettimään ja toimeen panemaan tärkeitä asioita.
Maanantain esityslistalla on ainakin antennien kunnostamisen loppuunvienti, kerhon syysleirin
valmistelut, kurssien ja koulutuksen pähkäily, kerhoiltojen ohjelmat ym. sekä Ismon, OH2IV;
mielenkiintoisesta antenninpystytystapahtumasta.

Maakuntakomppanian radioamatöörikurssi alkaa ma 19.8. klo 18:00
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; tekee taas uuden aluevaltauksen koulutustoiminnassa!
Maanantaina 19.8. klo 18:00 alkaa kerhon järjestämä radioamatöörikurssi jossa koulutetaan Hämeen
maakuntakomppanian vapaaehtoisia. Kurssi pidetään ensimmäistä aloitustilaisuutta lukuunottamatta
Vanhan radioaseman tiloissa.
Maakuntajoukot ovat Suomen puolustusvoimien kokoonpanoon kuuluvia alueellisia joukkoja, jotka
muodostetaan reserviin kuuluvista vapaaehtoisista asevelvollisista ja muista vapaaehtoisista, jotka
täyttävät puolustusvoimien kriteerit ja ovat sitoutuneet toimimaan kriisiaikana maakuntajoukoissa.
Maakuntajoukkojen koulutuksesta vastaavat puolustusvoimat sekä puolustusvoimien valvonnassa
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK). Nyt alkavan kurssin järjestää siis OH3AC.
Osoitteesta http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_maakuntajoukot voit lukea enemmän
maakuntajoukoista ja niiden tärkeästä tehtävästä vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.
Yhteyshenkilönä ja koordinaattorina komppanian suuntaa toimii Kim, OH3EAX; ja kurssin
kouluttajana Jari, OH2BU.

HF-kurssilla vielä tilaa - ilmoittaudu nopeasti!
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Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää viikonloppuna 6.-8.9. kurssin, jossa koulutetaan ja
opetellaan HF-digimodeja (RFSM, Ale 400, Winmor jne) ja niiden käyttöä Suomen Radioamatööriliiton
Turva-viestiliikenteessä. Kohderyhmänä ovat radioamatöörit ja radioliikenteestä kiinnostuneet.
Koulutuspaikkana on Pahkajärvi VekarajärvelläOsoitteesta https://www.mpk.fi/Default.aspx?tabid=943&id=81072 löydät lisätietoja kurssista ja sen
t-o-d-e-l-l-a mielenkiintoisesta sisällöstä. Kursille on ilmoittautunut jo viisi henkilöä mutta kuudes
tarvitaan, että kurssi järjestetään. Kurssille ilmoittautuneet Hannu, OH3HA; ja Jesse, OH3EGK; ovat
luvanneet ottaa muut kurssille tulevat mukaansa kyytiin.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä pikaisesti Markku Koposeen, OH8VQ; 040 537 5011 tai
markkukop@gmail.com

Elokuun QST-lehti ja viimeisimmät CQ DL-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät nyt myös uusimmat - elokuun - ARRL:n "QST"-lehti ja Saksan liiton DARC "CQ
DL"-lehti. QST-lehti on tunnettu laadustaan ja artikkelien monipuolisuudesta. Siinä samassa voi
katsoa minkälaisia uusia aparaatteja on tullut myyntiin. CQ DL vastaavasti kertoo samat asiat
eurooppalaisesta vinkkelistä saksaksi.

Syksyn perusluokan kurssi valmisteilla
Kerho järjestää - tietenkin - myös tänä syksynä perusluokan kurssin. Kurssin alkuaika on vielä
mietinnässä ja mutta luultavasti aloitetaan syys-lokakuun vaihteessa. Kurssista toki kannattaa jo
mainita kiinnostuneille ja kehottaa valmiiksi tutustumaan kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi löytyvään
K- ja T1-moduulin kurssimateriaaliin1

Reino Hallamaa haudattiin Sysmään
"Mies, joka rakensi Suomeen maailman tehokkaimman radiotiedustelun"
Reino Hallamaa, legendaarinen Suomen radiotiedustelun rakentaja, kuoli vuonna 1979 Espanjan
Malagassa. Nyt hänet on haudattu uudestaan omaisten pyynnöstä Sysmään.
Osoitteesta http://www.ess.fi/?article=422270
voit lukea Etelä-Suomen Sanomien lyhyen tiivistelmän Hallamaan elämästä ja toiminnasta.
Lahtelaisille on tärkeää muistaa, että Lahden pitkäaaltoasema oli tärkeässä roolissa, kun mm.
kaukopartiomiehille "siellä jossakin" lähetettiin koodattuja viestejä.
Myös Helsingin Sanomien verkkosivu kertoo Hallamaasta:
http://www.hs.fi/kotimaa/Suomalaiseverstin+erikoinen+el%C3%A4m%C3%A4+hakee+
vertaistaan/a1374370515362

Hyvää radioamatööritavaraa myynnissä Pohjois-Karjalan Radiokerhon,
OH7AB; kautta
Juhan, OH7PF, kuolinpesä myy tarjousten perusteella suuren määrän käypää ja toimivaa
radioamatöörilaitteistoa. Kuvia laitteista löytyy osoitteesta:
http://kamina.1g.fi/kuvat/oh7pf/
Tarjouksen voi tehdä osoitteessa:
https://docs.google.com/forms/d/1Bs4-R19AaqL83dptj3MwV_275hhHrd7ilGqXh-aQf3c/viewform?pli=1
Jos olet kiinnostunut - pidä todella kiirettä - viimeinen tarjouspäivä on huomenna la 17.8.!

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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