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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 23/2013 25.10.2013: Messut, kerhon bulletiini ym. ....
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

11. tammikuuta 2014 17.45

Paljon uutta!
- Messut ensi viikonloppuna 2.-3.11 klo 10:00-17:00
- Messuesittelijöitä tarvitaan
- Kerhon radiobulletiini nyt sunnuntaina 27.10 klo 09:30 SA 3.685 kHz
- Kerho kiittää!
- Kurssi jatkuu tiistaina 5.11. klo 18.00
- Täytekyniä jo lähes 200 kpl kerholla - lisääkin saa tuoda!
- Kiinnostaako Meri-VHF- tai avomerilaivurin kurssi?
- LRC-kurssi ja tutkinto Jyväskylässä huhtikuussa 2014
- Mastotyön turvallisuusohje 2013 julkaistu - nyt kerhon netissä
- Auringonpilkut löytyvät myös netistä
- CQ WW tänä viikonloppuna
- OH3KOC perikunta myy
- Suomalaisten tapaamispaalu 14.267 kHz
- Vuorot

... ja vanhan kertausta ...
- Kuusi läpi tiistain K-modulin tentistä
- Onnistunut terveysaiheinen kerhoilta viime maanantaina
- Mietintö Radio- ja tv-museon kehittämisestä nyt netissä
- RF240-koe-erä testattu ja hyväksi havaittu!
- Sähkötysharjoittelua bandilla
- Viestintäviraston "Amatööritunnukset"-raportti päivittyy joka päivä!
- Kerhon koulutusmateriaali vapaasti käytettävissä!
- Olethan maksanut jäsenmaksusi?

OH3AC "Kätevä, Tekevä, Lukeva"-messuilla ensi viikonloppuna
Lahden Messukeskuksessa pidetään ensi viikonloppuna la-su 2.-3.11. tämän vuoden suurimmat
kädentaitoihin ja harrasteisiin liittyvät messut koko maassa. Kävijöitä messuille odotetaan reilusti yli
20.000. Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; osallistuu messuille SRAL:n tuella.
Messuosastolla esitellään radioamatööritoimintaa monipuolisesti ja laajasti. Messuasema OH3AC pyrkii
olemaan äänessä sekä lauantaina että sunnuntaina koko messujen ajan klo 10:00-17:00SA 80
metrillä taajuudella 3.685 kHz. Antennivarustus mahdollistaa myös workkimisen 40 metrillä (7.060
kHz) että muilla HF-taajuuksilla! Messuasemalla työskentelevät toivovat luonnollisesti, että asemalla
olisi koko ajan pieni pile-up, niin että työskentelyä messuilla seuraavat saisivat hyvän kuvan
ra-toiminnasta. Messukävijöille annetaan tietenkin myös mahdollisuuus pitää "second
operator"-yhteyksiä.
Vapaaehtoisia on ilmoittautunut ihan mukavasti mutta muutamalle vapaaehtoiselle olisi vielä paikka,
sillä pyrimme esittelemään toimintaa jatkuvasti kuuden hengen tiimein. Esittelyyn mukaan tulevat
voivat tietenkin tutustua vapaasti myös messujen muuhun tarjontaan. Asema ja standi kootaan
perjantai-iltapäivä aikana, jolloin olisi myös tarvetta muutamalle lisäkädelle!
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan osallistumaan ra-toiminnan esittelyyn, ota yhteys Markkuun,
OH3EAU; puh. 0405-897 489.

Esittelijälippuja messuille - kerhoillassa suunnittelua!
Kätevä, Tekevä, Lukeva -messujen pääsyliput maksavat 12 €. Osallistumalla OH3AC:n osaston
esittelyyn edes yhden vuoron ajaksi, voit lunastaa kerholta esittelijälipun, joka on huomattavasti
halvempi ja voit sillä tutustua vapaasti vuorosi jälkeen muihin messuosastoihin.
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Maanantain kerhoillassa jatkammme messuosaston suunnittelua!
Ota yhteys yhteyshenkilönä toimivaan Markkuun, OH3EAU; puh. 040 500 2085 tai
ahonen.markku23@gmail.com

Kerhon bulletiini su 27.10 klo 09:30 taajuudella 3.685 kHz
Tulevana sunnuntaina 27.10 klo 09:30 SA annetaan kerhon syksyn ensimmäinen bulletiini.
Taajuutena on vanha ja tuttu 3.685 kHz. Bulletiinissa kuulet viimeisimmät uutiset ja ennenkaikkea
pääset kuittaamaan bulletiinin ja sen jälkeen pitämään vaikka yhteyksiä muiden kerholaisten kanssa
80 m alueella. Bulletiinin antaa Pena, OH3TY; joka kuunteleenee kuittauksia myös kahdella metrillä.
Koska samalla taajuudella alkaa klo 09:45 SA Viitospiirin kerhojen yhteisbulletiini, otetaan kerhon
bulletiinin kuittaukset muutaman kHz:n päässä antotaajuudesta, bulletiinin lukijan antamien ohjeiden
mukaisesti!
Tule siis kuittaamaan bulletiini ja vaihtamaan kuulumisia! Onko parempaa hetkeä tarkistaa
laitteidensa kunto?

Lahden Radiokerho ry:n, OH3AC; kiittää
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; esitteli viime viikonloppuna osana partiolaisten
JOTA-tapahtumaa radioamatööritoimintaa partiotunnuksella OH2S Hansakallion koulussa Espoon
Kauklahdessa. Tapahtuma keräsi satakunta kävijää ja saman verran yhteyksiä pääasiassa 80 metrillä.
Radioamatöörikävijöitä kertyi vieraskirjaan yhdentoista kävijän verran. Myös yksi uusi radioamatööri
suoritti paikalla perusluokan tutkinnon.
OH3AC ja OH2S kiittävät radiopartiolaisia ja kaikkia aseman kanssa yhteyden pitäneitä

Perusluokan kurssi jatkuu tiistaina 5.11. klo 18:00
Muutama viikko sitten alkaneen perusluokan kurssin T1-moduulin opetus jatkuu tiistaina 5.11. klo
18:00 SA. Kouluttajille sattuneiden työmatkojen ja muiden esteiden vuoksi kurssilla pidetään viikon
tauko. T1-moduulista on käyty läpi puolet ja kurssin loppututkinnot pidettäneen ehkä jo ti 19.11. tai
viimeistään ti 26.11..
Vaikka kurssi on jo pitkällä, mukaan pääsee vielä mukaan!

Täytekyniä kerhon laatikossa jo lähes 200 kpl - lisääkin saa tuoda!
Edellisessä kerhokirjeessä esitetty pyyntö tuoda kuulakärkikyniä kerholle sai hyvän vastaanoton kyniä kertyi pahvilaatikko jo lähes puolillaan! Lisääkin saa tuoda sillä kynät annettaneen Tanelle,
OH3YR; SRAL:n vuosikokouksen yhteydessä Tampereella kolmen viikon päästä!

---Tanella, OH3YR; on erikoinen harrastus. Hän kerää erilaisia kuulakärkikyniä! Tanen kokoelmassa on
jo 3.000 erilaista kuulakärkikynää: on yhdistysten ja yrityksien kyniä, yksittäisten ihmisten ja
ulkomaisia kyniä ym. Vaikka Tane ei tässä harrastuksessa ole ihan vielä maan kärkikaartia, on hänen
kokoelmansa jo merkittävän suuri. Voisimme kaikki auttaa sen kartuttamisessa.
Kerhoillassa tuli esiin Tanen harrastus ja moni myönsi olevansa kuulakärkikynärohmu: käteen jää
kyniä sieltä, täältä ja kotona ne usein ajautuvat laatikon pohjalle. Moni miettii mitä tehdä kasalla
kyniä, roskiinkaan niitä ei viitsisi heittää! Jos Sinulla siis on ylimääräisiä kyniä, tuo ne kerholla
olevaan keräyslaatikkoon. Yllätämme Tanen! Ei ole väliä, toimiiko kynä tai ei tai onko se kotimainen
tai ulkomainen. Kaikki kelpaavat.
Monet tuntevat Tanen taajuudelta 3.699 kHz. Tane on se eläkkeellä oleva herrasmies, jolla on laaja
tietous vanhoista radiosta ja aina aikaa auttaa nuorempia.

---Kiinnostaako Meri-VHF- tai Avomerilaivurin kurssi
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on toistuvasti järjestänyt Meri-VHF- ja avomerilaivurin
radiokursseja. Edellisestä Meri-VHF-kurssista on nyt parisen vuotta. Edellisellä kerralla noin puolet
kurssilaisista oli radioamatöörejä.
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Oiva, OH2NSM; tarjoutuu pitämään tämän syksyn tai tulevan talven ja kevään aikana joko Meri-VHF
(SRC) ja/tai Avomerilaivurin radiokurssin (LRC). Kurssit pidettäisiin kerhon tiloissa pääasiassa
viikonloppuisin. Edellytyksenä on, että ilmoittautuneita kummallekin kurssille on vähintään
kahdeksan.
Radiolaivurin radiotutkinnon eli ns. Meri-VHF-tutkinnon (SRC) pääpaino on hätä-, pika- ja
varoitusliikenteen menettelytavoissa ja meri-VHF-kanavien käyttöä koskevissa asioissa.
Avomerilaivurin tutkinnon (LRC) pääpaino on hätä-, pika- ja varoitusliikenteen menettelytavoissa ja
MF/HF-taajuuksien käyttöä koskevissa asioissa sekä toiminta ulkomaisen rannikkoradioaseman
kanssa.
Jos olet laivasi kippari tai försti tai muuten laajemmat radiospektrit kiinnostavat, ilmoita
mielenkiintosi kurssille sähköpostilla kerhon osoitteeseen. Mikäli tarpeeksi mielenkiintoa löytyy,
ryhdymme sovittamaan aikoja yhtyeen.

Avomerilaivurin radiokurssi Jyväskylässä huhtikuussa 2014
Avomerilaivurin radiokurssi (LRC) järjestetään Jyväskylässä ensi vuoden huhtikuussa. Alustavan
aikataulun mukaan kurssi pidettäisiin kahtena peräkkäisenä viikonloppuna sisältäen myös tutkinnon.
Jos Jyväskylän kurssi kiinnostaa, ota yhteys Jyrki Savoseen, OH6VV; joko oh6vv@sral.fi tai puh.
0505- 868 752.

Mastotyön työturvallisuusohje 2013 julkaistu - nyt kerhon netissä
Työturvallisuuskeskus (Ttk) on julkaissut "Mastotyön työturvallisuusohje 2013" -nimisen, 56-sivuisen
kirjan. Kirja käsittelee laajasti kaikkia mastotöissä huomioitavia turvalllisuusohjeita, toimintaan
tarvittavia työkaluja ja nostimia sekä tietenkin myös mahdollisen radiotaajuisen säteilyn aiheuttamia
riskejä. Vaikka kirja on tietenkin tarkoitettu ammattimaisesti mastotöitä tekeville, kannattaa jokaisen
mastossa kiipeilevän hankkia kirja ja lukea ainakin tärkeimmät turvallisuusseikat kirjasta.
Kirjat voit nyt ladata myös kerhon kotisivulta *.pdf-muodosa osoitteesta www.oh3ac.fi/Mastotyon_
tyoturvallisuusohje_2013

Auringonpilkut löytyvät myös netistä
Auringonpilkut vaikuttavat - niin kuin kursseilla olemme opettaneet ja bandeilta on huomattu radiokeleihin. Mitä alemmaksi - 10m, 12m, 15m ja 17m - lyhyillä aalloilla mennään, sitä enemmän ne
ovat riippuvaisia auringonpilkkujen määrästä. Auringonpillkujen määrä vaihtelee 11 vuoden jaksoissa
ja juuri näinä päivänä olemme tämän jakson huippupäivissä.
Osoitteesta http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/ voit katsoa, missä kohtaa jaksoa olemme ja
katsoa ennusteen auringonpilkkujen määrälle. NOAA - Yhdysvaltojen sää ml. radiösääpalvelu on
7.10.2013 viimeksi päivittänyt pilkkujen määrät sivulle.
Tässä myös Daily DX-bulletiinista lainattu tietoisku hyvistä radiokelien hakupaikoista:
---------------------Today's Propagation Forecast:
Solar activity will be low with a chance for M-class flares today through the end of the week.
The geomagnetic field will be at quiet to unsettled levels today and Saturday and active levels on
Friday.
Here is the latest 3-day Solar-Geophysical Forecast:
http://www.swpc.noaa.gov/forecast.html
Perhaps the most useful propagation pages for Amateur Radio Operators can be found at
http://dx.qsl.net/propagation/ and
http://www.solarham.net/.
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The October 23 Boulder Sunspot Number was 141 and SFI was 153.
----------------------

CQ WW tänä viikonloppuna
Tänä viikonloppuna pidetään radioamatöörien epäviralliset maailmanmestaruuskilpailut. CQ-lehden
järjestämä CQWW SSB-kilpailu alkaa lauantai-aamuna klo 00:00 UTC eli 03:00 SA ja jatkuu 48
tunnin ajan aina aikaiseen maanantai-aamuun saakka. Kilpailussa työskennellään 160-10m alueilla,
ei kuitenkaan 30m (10 MHz), 17m (18 MHx) eikä 12m (24 MHz) alueilla, joilla kansainvälisellä
sopimuksella on kilpailutoiminta kielletty.
Parhaat asemat pitävät 48 tunnin aikana jopa 8000-9000 yhteyttä - 2-3 yhteyttä joka minuutti!
Suomalaiset asemat antavat kilpailuyhteydessä 59 15 - five nine fifteen, jossa 15 on Suomen ns.
zone- eli aluenumero. Aluenumeroita on maailmassa 40. Jokaisen vasta-aseman saa ajaa kerran
kilpailun aikana kullakin kuudella taajuusalueella. Suomalaiset eivät saa pisteitä keskinäisistä
yhteyksista mutta Ahvenanmaa, OH0, on jo erillinen maa josta saa yhden pisteen. DX-yhteyksistä
tosiin maanosiin saa kolme pistettä ja yhteispisteiden summalla kerrotaan kuudella eri taajuusalueella
pidettyjen DXCC-maiden ja zonejen yhteismäärä.

Voiton, OH3KOC: perikunta myy
Kerho sai SRAL:n toimistosta eilen seuraavan viestin:
----Omaisten pyynnöstä välitän listalle:
Myydään masto, antennit ja muita laitteita. Ostaja purkaa, Kangasalla. Voitto Sirenin, OH3KOC,
jäämistöä. Puhelin. 040 516 4322.
73
Annika, OH2HSJ
----

Suomalaisten tapaamispaalu 14.267 kHz
Suomalaisia radioamatöörejä asuu runsas määrä vakituisesti ulkomailla, erityisesti etelä-Euroopassa.
Suomalaisten tapaamispaaluksi on vuosien aikana muodostunut 14.267 kHz. Jos taajuudella on muuta
liikennettä, suomalaiset saattaa löytää hieman ylempää.
Taajuudella kuulee myös - kelien niin sallisessa - jopa amerikansuomalaisia. Ehkä ahkerin taajuuden
päivystäjä on Heikki, HB9EDY; Sveitsistä.

Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuorolista katosi matkalla Ruskaleiriltä Radiomäelle. Kerholta löytyy nyt uusi
vuorolista, joka maanantaisessa kerhoillassa saikin jo monta nimeä. Kun käyt kerholla, kirjaa itsellesi
kahvinkeittovuoro.
Seuraavat vuorot on nyt varattu:
ma 4.11. Minna/OH3EGF/xyl
ma 11.11. Kalevi, OH3NAO
ma 18.11. Pena, OH3TY ja
ma 25.11. Henry, OH3EGL

Vanhan kertausta:
Kuusi K-moduulia kurssilta - vielä ehtii mukaan!
Eilen tiistaina pidettiin perusluokan kurssilaisille K-moduulin tutkinto! Kaikki kuusi yrittänyttä
pääsivät läpi ja taso oli korkea, parhaan yltäessä pisteisiiin 57/60 ja "huonoinkin" peräti 50/60. Rima
ei kenellekään edes yrittänyt heilua!
Kerhon perusluokan kurssi jatkuu taas ensi tiistaina ti 22.10. klo 18.00, jolloin jatkamme juuri
aloitettua tekniikan opiskelua. Mukaan mahtuu vielä ihan hyvin. Opetussuunnitelma ym. tarkemmat
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tiedot sekä kaikki materiaali löytyvät kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi Olli-Jussin, OH2OP;
ponnistusten ansiosta löytyy nyt lähes kaikista Lahden ja ympäristön kirjastoista kurssin suorittamista
auttavat Tiimissä hamssiksi I ja II -kirjat! Käy varaamassa!
Kurssin opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV; ja Jari, OH2BU.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan Seppo, OH2TO; puh. 0400-713 545.

Onnistunut maanantaiesitelmä terveydestä
Useamman kerholaisen toivomuksesta kerho järjesti maanantaina 14.10. hieman erilaisen esitelmän.
Aihe sinänsä oli ja on ajankohtainen monelle radioamatöörille: Päijät-Hämeen keskussairaalassa
työskentelevä sairaanhoitaja Kirsi Uussilta kertoi uusinta tietoa terveydestä ja siitä, miten terveyttään
voi hoitaa ja jopa vain 28 päivässä olla oikeasti hoikempi, terveempi ja omata vaikka enemmän
suorituskykyä mastoon kiipeämiseen!
Kirsin esitelmä keräsi harvinaisen suuren köriläsjoukon sillä kaksikymmentä raavasta miestä + yksi
YL kuuntelivat esitelmää hartaudella. Oman terveyden hoitaminen kun on niiitä elämän tärkeitä
asioita. Esitelmän lopuksi Kirsi saikin vastata moneen kysymykseen. Kirsi itse oli esitelmänsä paras
mainos: huomattavasti todellista ikäänsä nuoremmalta näyttävä, hyvinvoiva ja energinen. Hyvä
ruumillinen kunto kun auttaa myös parempaan henkiseen tasapainoon.
Kiitos Ranelle, OH2FZ; tilaisuuden järjestelyistä. Löydät muutaman kuvan tilaisuudesta ja Kirsistä
kerhon kotisivulta osoitteesta:
www.oh3ac.fi/terveysilta

Radio- ja tv-museon toiminnan kehittämisen loppuraportti nyt kerhon
kotisivulla!
Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta asetti keväällä työryhmän miettimään Radio- ja tv-museon
toiminnan kehittämistä. Pääasiassa kaupungin virkamiehistä ja Yleisradion johdosta koostunut
työryhmä jätti syyskuun lopussa loppuraportin kaupunginjohtajalle.
Voit nyt lukea 45-sivuisen raportin kerhon kotisivulta seuraavasta linkistä:
http://www.oh3ac.fi/Museon%20kehittamisen%20loppuraportti.pdf
Raportin ydinkohdat voinee tiivistää seuraavasti:
- radio- tv-museosäätiö myy museorakennuksen Lahden kaupungille ja kaupunki vastaa noin
1.1 milj. euron kunnostamisurakasta
- säätiö vuokraa museon ympäriltä ja alta n. 2500 neliötä kaupingille 50 vuodeksi
- Vanha asemarakennus, jossa kerhon tilat sijaitsevat, säilyy säätiön omistuksessa
- työryhmä on yksimielinen siinä, ettei pelkkä radio- ja tv-museon vetovoima jaksa pitämään
sitä yllä, Radiomäelle tarvitaan muutakin toimintaa

Kerholaisille yhteisostona huokeaa koaksiaalikaapelia?
Muutama viikko sitten kerrotusta RF240-koaksiaalitilauksestra on nyt saapunut koe-erä!
Martti Karimies kertoo seuraavaa:
"Saimme koe-erän 1000 metriä (2*500 metriä) RF240-koksia ja mittasimme sen vastuksen. Menee
Aircell 7:n tasolle, eli 500 metrin kokonaisvastus (kuumakarva+vaippa) oli mitattuna 7,6 ohmia.
Epäilimme lukua ja tarkistimme varmuuden vuoksi vielä kaapelin pituuden. Kaveri veti toisen
kaapelin päästä vetämällä maastoon ja sanoi, että kohinataso putosi puoleen RG58-koksiin
verrattuna, teoriassa n. 4 dB:tä ero vaimennuksessa 1.0 MHz:n taajuudella."
Jos olet siis kiinnostunut hankkimaan hyvää koaksiaalikaapelia, ota yhteys.
Martti Karimies
martti.karimies@lorakenne.fi

Sähkötysharjoittelua bandilla!
Mikäli olet kiinnostunut opettelemaan sähkötystä tai kohottamaan sähkötysnopeuttasi, kannattaa
käyttää hyväkseen
1.10. alkanutta ja joulukuun loppuun jatkuvaa, joka päivä klo 15.00 SA taajuudella 3556 kHz +/-
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QRM tulevaa CW-harjoittelua. CW-liikenne kestää kerrallaan niin kauan kuin asemia riittää. Yhteydet
ovat tavallisia CW-yhteyksiä, ei rinkuloita.
Vasta-asemina ovat Lasse, OH1BGG/OH2BGG; Jorma, OH1MAU/OH9TH, Timo, OH2BGH/OH3GQE ja
Leo, OH1FJ/OH1LEO. Heihin saa yhteyden myös sähköpostilla SRAL:n omakutsupalvelun kautta (esim.
oh1bgg@sral.fi).
Sähkötyksen antamista itsekseen miettivien kannattaa ehdottomasti ennen antoharjoittelua ottaa
yhteyttä Retuun, OH3WK. Retu on kouluttanut kymmeniä radioamatöörejä sähkötyksen antamiseen
ja aiemmin antanut bandilla sähkötysharjoituksia. Oikean käden asennon oppiminen on heti
harjoittelun alussa tärkeää - jos et sitä tee, saatat pilata oman sähkötysantosi loppuiäksi!

Viestintäviraston "Amatööritunnukset"-raportti päivittyy joka päivä!
Radioamatööriluvat myöntävä Viestintävirasto eli "Ficora" ylläpitää osoitteessa
http://rf.ficora.fi/julkiset/Amatooritunnukset_raportti.pdf
sivua, johon päivittyy joka päivä voimassa nyt olevat radioamatööritunnukset. Raportista löytyvät
kaikki yksityishenkilöiden tunnukset, kerhoasemien tunnukset sekä automaattiasemien ml. majakat ja
toistimit, tunnukset. Raportista näkee myös, mikäli joku tunnus on varattu tai jos tunnuksesta on
luovuttu kuoleman tai harrasteesta luopumisen vuoksi, jolloin se on kahden vuoden karenssissa.
Listassa on noin 7580 voimassa olevaa tunnusta. Kun listasta poistaa kerhoasemien ja
automaattiasemien ym. tunnukset sekä yksittäisillä radioamatööreillä olevat useammat tunnukset,
selviää että Suomessa on noin 5600-5700 radioamatööriä - jos radioamatööriksi määritellään henkilö,
jolla on radioamatööritunnus. Radioamatöörejä ovat varmasti toki nekin, jotka ovat suorittaneet
pätevyystutkinnon mutta joilla ei ole voimassa olevaa tunnusta.
Kun Suomen Radioamatööriliitossa on noin 3900 henkilöjäsentä, voidaan arvioida melko luotettavasti
että noin 65-66 % suomalaisista radioamatööreistä on liittynyt SRAL ry:hyn.

Kerhon koulutusmateriaali vapaasti käytettävissä
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; koulutusmateriaali on vapaasti kaikkien kerhojen ja
yksityisten henkilöiden käytettävissä kurssitoimimntaan ja itseopiskeluun. Materiaalia on ylläpidetty
ja aina jokaisen kurssin jälkeen päivitetty. Materiaali onkin tiettävästi ollut käytössä ainakin neljän
muun kerhon kursseilla.
T1-kurssi on interaktiivinen eli jokaisen sivun alalaidassa on linkki oikeaan, tutkinnossa käytettävään
kysymykseen. Näin voi heti sivun luettuaan tarkistaa, onko ymmärtänyt asian oikein ja mitä asiasta
kysytään tutkinnossa. Tosin moni on sanonut, että tärkeämpää on tietää mikä on väärä vastaus.
Hannun, OH3NOB; alkuperäismateriaalista tehdyt koulutuspaketit löytyvät kerhon kotisivulta
www.oh3ac.fi/ra-kurssi
Materiaali on tehty OpenOfficella mutta löytyy Powerpoint-muodon lisäksi myös '.pdf-muotona.

Merkkaa itsellesi kahvinkeittovuoro!
Kerhon pöydältä löydät vuorolistan, johon voit merkata itsellesi kerhoillan kahvinkeittovuoron! Ei
suuri vaiva silloin, tällöin tehtynä mutta iso asia kerholle kerhoiltana tuleville!

Vuoden 2013 jäsenmaksu - oletko muistanut?
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2013 jäsenmaksut ovat samat kuin edellisinä
vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, nuoret (<15 v), opiskelijat ja työttömät 10 €.
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla jäsenmaksusi
oma-aloitteisesti kerhon tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05. Laita nimesi ja kutsusi viestiosaan.

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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