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Tässä kerhokirjeessä:
- Kaksi kurssia alkaa Radiomäellä helmikuussa!
- Hallituksen kokous 14.1.2013
- Kari, OH5XT/OG5M; Silent Key
- SRAL kesäleiri metsässä Lammin Evolla
- Kesäleiriprojekti tarjolla soppatykkiläisille
- Radio- ja tv-museo auennee ti 5.2.2013
- Vuorot
- Kymijoki 2013-harjoitus ja MPK:n muut kurssit!

Kaksi perusluokan kurssia tulossa!
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; järjestää helmikuussa ja helmikuusta alkaen kaksi
radioamatöörien perusluokan kurssia: hiihtolomaviikon intensiivikurssin 25.2.-1.3.2013 ja iltakurssin
tiistaisin 19.2.-29.4.2013. Katso lähemmät tiedot, kurssiesitteen ja opetusohjelmat
"Ra-kurssi"-alasivulta, johon pääset tästä tästä linkistä: http://koti.phnet.fi/oh3ac/ra-kurssi
Kurssien kesto on n. 22 tuntia ja ne ovat keskenään identtisiä. Opiskelija voi hyödyntää joustavasti
kumpaakin kurssia. Intensiivikurssi on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille mutta erityisesti
hiihtolomaviikkoa viettäville. Ilmoittautuneita on jo muutamia!
Opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU. Kurssien aikana pidetään näyteja opetusyhteyksiä kerhon asemalta OH3AC tai museon asemalta OH3R. Jokainen kurssilainen saa
myös tilaisuuden pitää radioyhteyksiä. Kurssimaksu on 20 € ja sisältää Lahden Radioamatöörikerho
ry:n jäsenmaksun vuodelle 2013.
Kaikki opetusmateriaali on saatavissa kerhon kotisivulta. Osa sähköisestä materiaalista on
interaktiivista ja mahdollistaa pääsyn tutkintokysymyspankkiin. Materiaali soveltuu myös
itseopiskelijoille. Suuren osa kurssia voi suorittaa itseopiskelulla joten päivän tmv. poissaolo kurssilta
ei tee tutkinnon suorittamista mahdottomaksi. Kurssit ovat kerhon 11. ja 12. kurssi noin reilussa
kahdessa vuodessa.
Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400 713 545 tai sähköpostilla
oh3aclahti@gmail.com.

Hallituksen kokous ja kerhoilta 14.1.2013
Kerhon hallitus piti tyypilliseen tapaan avoimen hallituksen kokouksen kerhoiltana 14.1.2013.
Seitsemän hallituksen jäsenen lisäksi paikalla oli 12-14 kerhon jäsentä ja radioamatööritoiminnasta
kiinnostunutta mukana keskustelussa. Aiheina olivat mm. Syyspäivät 2012-yhteenveto, mahdollinen
SRAL ry:n kesäleirin järjestäminen, koulutus ja muut ajankohtaiset asiat. Kerhon kotisivulta voit
katsoa kuvia sekä ensimmäisestä kerhoillasta 7.1. että tästä "hallituksen kokous"-kerhoillasta.
Klikkaa: http://koti.phnet.fi/oh3ac/Kerhoilta%2014.1.2013.html

Kerhon kotisivulta löydät myös kokouksen pöytäkirjan: http://koti.phnet.fi/oh3ac/
kuvat13/Hallituksen%20kokous%2014.1.2013%20p%C3%B6yt%C3%A4kirja.pdf

Kerhon jäsen Kari, OH5XT/OG5M Silent Key
Kerhon monivuotinen jäsen ja eräs Suomen johtavista kilpailuoperaattoreista Kari Malmi,
OH5XT/OG5M; kuoli 31.12.2012. Kari on haudattu viime lauantaina 19.1.2013.
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Palaamme ystävämme Karin uraan ja Ham Spirittiin lähipäivinä.

SRAL ry:n kesäleiri Lammin Evolla 11.-14.7.2013
Suomen Radioamatööriliiton kesäleiri, EvoHami 2013, järjestetään 11.-14.7.2013 Evon
retkeilyalueella Hämeenlinnan Lammilla. Leiri tulee olemaan erähenkinen, kattona on koko taivas!
Leirin järjestää SRAL itse.
Kirpputori, ruokailut ym ovat "pressun alla". Leiripaikka sijaitsee noin 45 kilometriä Hämeenlinnan
kaupungista pohjoiseen Padasjoen tien itäpuolella, ruudussa KP21NE. Pääasiallinen asumismuoto on
teltta tai asuntovaunu. Lahdesta matkaa Evolle on noin 70 km.

Etsitään kerhoa muonittamaan kesäleirille
SRAL etsii kerhoporukkaa tai ryhmää hoitamaan kesäleirin muonituksen.
Onko kerhollanne oma soppatykki tai mahdollisuus saada sellainen käyttöön? Olisiko kerhollanne
kiinnostusta tulla muonittamaan porukkaa
eli keittää ja tarjota ruokaa soppatykistä? Ruokailu järjestetään teltassa, joten jos kerholla on oma
ruokailuun sopiva teltta, se on
plussaa, mutta tarvittaessa teltta järjestyy liiton kautta.
Lisätietoja muonittamisesta saa Memmalta, OH1EG, omakutsu tai 050 569 2298.

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 - ehdollisena ja vielä varmistamattomana tietona - 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!
Syksyltä helmikuulle siirtyneet koululaisesittelyt on nyt peruttu.
Kerho toivoo, että nyt väliin jäänyt ikäluokka voitaisiin vuotta vanhempina tutustuttaa Radio- ja
tv-museoon ja samalla radioamatööritoimimntaan ensi syksynä.

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 28.01. Pekka, OH3JMJ
ma 04.02. Pena, OH3TY
ma 11.02. Kalevi, OH3NAO
Museoaseman OH3R päivystys
su 10.02. Jaakko Nieminen, OH3LV
su 17.02. Harri Taivalmäki OH3UP
Kerhon bulletiini su klo 09:30 SA 3.685 kHz
su 10.02.13 Retu, OH3WK
su 03.03.13 Pena, OH3TY
su 24.03.13 Pekka, OH3JMJ
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"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!

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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