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Kerhon "Ruskaleiri" Luhtaanpirtissä la-su 14.-15.9.!
Antennitalkoot tulevana la 31.8.
Esikurssin tutkinnosta eilen 7 K-moduulia, yksi perusluokka ja yksi yleisluokka
maas AHT-9-UV käsikapulan suomenkielinen käyttöohje
HF-kurssi Pahkajärvellä 6.-8.9 - vielä mahtuu
Syksyn perusluokan kurssi 1.10.-3.12.
Matka Popovin tietoliikennemuseoon Pietariin 18.-20.10.2013 - kiinnostaisiko?
Kätevä, Tekevä, Lukeva -messut Lahden Messukeskuksessa 2.-3.11.2013

Kerhon syysleiri "Ruskaleiri" Luntaanpirtissä la-su 14.-15.9.
Kerhon perinteinen syysleiri eli "Ruskaleiri" pidetään viikonloppuna la-su 14.-15.9. Nastolan
Luntaanpirtillä, Salajärven upeissa maisemissa, n. 21 km:n päässä Lahden keskustasta.
Leiriä aloitellaan lauantaina aamupäivällä klo 10:00 ja asemat ym. puretaan sunnuntaina puolelta
päivin.
Luhtaanpirtti on tunnelmallinen tapahtumien pitopaikka monipuolisilla mahdollisuuksilla. Kahdessa
luokkahuoneessa voidaan pitää esitelmiä ja rantasaunassa nauttia illasta ja uida puhtaassa
Salajärvessä. Luhtaanpirtin tiedot ja sijainnin löydät seuraavasta linkistä:
http://www.kumiantie.fi/fi/Luhtaanpirtti.html
Paikalta löytyy yöpymismahdollisuus 40 hengelle sekä asuntovaunu, -auto ja telttailutilaa toisella
mokomalle.
Leiriltä löytyy myös pientä purtavaa, makkaraa ja juomista. Late, OH3RL; on luvannut paistaa
maankuuluja lettujaan. Ruokailusta ym. myöhemmin lisää.
Myös ohjelmapuoli on vielä tekeillä. Ismo, OH2IV; on kuitenkin ainakin luvannut järjestää
HexBeam'in kasausesityksen myös niin, että jos joku haluaa ottaa mittoja antennista ja pitää
näytöskusoja IC-706MKIIG- rigillä.
Leirien tärkein anti on tietenkin yhdessäolo ja vapaamuotoinen turinointi. Sitä löytyy varmasti! Varaa
siis allakkaasi la-su 14.-15.9.

Antennitalkoot tulevana la 31.8. klo 10:00
Kerhon antennien kunnostusta jatketaan talkoissa tulevana lauantaina 31.8. noin klo 10:00 alkaen.
Ensisijaisena tavoitteena on nostaa ylös 2m/70cm roottori ja saattaa nämä bandit täyteen
workkimiskuntoon. Jos tarpeeksi porukkaa tulee talkoisiin, vaihdetaan kumpaankin antenniin kunnon
7/8-tuuman koaksiaalit häviöiden minimoimiseksi. Myös antennijohtojen merkitsemistä jatketaan,
tarkistetaan maston ja siinä olevien antennien kunto jne.
Todella pahan sateen sattuessa löytyy kerhon sisältäkin siivoamista ja kunnostamista!

Kurssin välitutkinnosta mukavat tulokset: 7 K, 1 T1 ja 1 T2!
Viikko sitten alkaneen syksyn ensimmäisen kurssin, "esikurssin", ensimmäiset tutkinnot pidettiin eilen
mukavin tuloksin: Seitsemän henkeä suoritti K-moduulin eli liikenteen ja määräyksen tutkinnon hyvin
tuloksin!
Lisäksi suoritettiin yksi T1-moduuli (perusluokka) ja yksi T2-moduuli (yleisluokka)!
Kurssi jatkuu ensi maanantaina tekniikan eli T1-moduulin opetuksella. Kurssin yhteyshenkilönä ja
koordinaattorina toimii Kim, OH3EAX; ja kurssin kouluttajana Jari, OH2BU.
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maas AHT-9-UV käsikapulan suomenkielinen käyttöohje
Markku, OH2HNV; Porvoon radioharrastajien, OH2ABB; kerholta on kääntänyt maas AHT-9-UV
-käsikapulan käyttöohjeen eli manuaalin suomeksi. Vaikka Markku itse vähättelee käännöksen laatua,
on se kuitenkin kelpo tekstiä.
Mikäli itselläsi tai tuttavallasi on tämä melko handy vehje, voit ladata käyttöohjeen kerhon sivulta
osoitteesta:
http://www.oh3ac.fi/AHT_9_UV_kayttoohje.pdf

Kiinnostaisiko Popovin tietoliikennemuseo Pietarissa?
Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB; järjestää yhdessä PK:n tietotekniikkayhdistyksen kanssa
tutustumismatkan Popovin tietoliikennemuseoon Pietariin 18.-20.10! Nyt myös Lahden
Radioamatööörikerhon jäsenillä m.fl. on mahdollisuus ilmoittautua mukaan matkalle. Matkan hinta on
380 € sisältäen mm. kahden yön majoituksen hotellissa Pietarissa.
Lahdesta mukaan lähtevät pääsevät linja-auton kyytiin esim. Imatralta. Lisätietoja ja ohjeet
ilmoittautumiseen osoitteessa.
http://www.oh7ab.fi/2013/08/25/popov/

Syksyn perusluokan kurssi ti 1.10- 3.12.
Kerho järjestää - tietenkin - myös tänä syksynä perusluokan kurssin. Kurssi alkaa tiistaina 1.10.
kerhon tilloissa radioamatööritoiminnan esittelyllä ym. Kurssille on varattu aikaa tiistaisin 3.12.
saakka mutta kokemuksien mukaan kurssilaiset suorittavat tutkintonsa jo useita viikkoja aiemmin.
Opetussuunnitelma ym. tarkemmat tiedot tulevat kerhon kotisivulle lähipäivinä.
Kerho on valmis järjestämään myös räätälöityä koulutusta erilaisille ryhmille toivomusten mukaan.
Myös T2-prepppauskurssi ja sähkötyskurssi järjestetään mikäli halukkaita löytyy!

HF-kurssilla vielä tilaa - ilmoittaudu nopeasti!
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 Vekarajärvellä.
Osoitteesta 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. Lahdesta on ainakin kolme henkeä
ilmoittautunut kurssille!
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä pikaisesti Markku Koposeen, OH8VQ; 040 537 5011 tai
markkukop@gmail.com

Kätevä-Tekevä-Lukeva - messut Lahden Messukeskuksessa
2.-3.11.2013
Kätevä - yksi suurimmista kädentaitotapahtumista Suomessa - saa uudistuneessa Lahden
Messukeskuksessa nyt 2.-3. marraskuuta rinnalleen kaksi uutta kiinnostavaa messutapahtumaa;
harrastuksia monipuolisesti kokoavan Tekevän ja lukemisen uusiin ja perinteisiin muotoihin
keskittyvän Lukevan. Kätevä-Tekevä-Lukeva –messukokonaisuudesta on rakennettu laaja,
valtakunnallisesti kiinnostava koko perheen tapahtuma.
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Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; on päättänyt osallistua messuille omallla osastollaan. Koska
messuosaston järjestämiskustannukset ovat korkeat, on osallistumisen ehtona että kerho saa
kerhotoimintaprojektiavustusta SRAL:n hallitukselta.

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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