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Tässä kerhokirjeessä räjähtävän paljon uusia asioita ja uutisia! Lue tarkkaan!
-

Kaksi perusluokan kurssia alkamassa Radiomäellä!
Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen ma 11.3. klo 17:45Vuosikokous 25.2.2013 klo 18:00
Aimo, OH3ECU; valittu Orimattilan kaup.hallituksen puheenjohtajaksi
Kerhoilta 11.2.2013 - Minna keittää kahvit ja lutikat saa kyytiä
Radio- ja tv-museon remontti pitkistyy ja sitkistyy
Kerhon bulletiini tulevana sunnuntaina klo 09:30 SA
Löytyykö keneltäkään ICOM:n HM-12 mikrofonia tai FM-plattaa Tonille?
OH3RAC taas kunnossa - tnx Kaitsu, OH3WE
OH2-piirin QSL-kortteja tullut kerholle
Vuoden 2013 jäsenmaksu
Vuorot
Kymijoki 2013-harjoitus ja MPK:n muut kurssit!

Kaksi perusluokan kurssia tulossa!
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; järjestää nyt helmikuussa kaksi 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
Kurssit ovat kerhon 11. ja 12. kurssi noin reilussa kahdessa vuodessa. Kursseille on ilmoittautunut jo
5-6 osallistujaa mutta lisää mahtuu! Tulisiko naapurisi mukaan?
Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400 713 545 tai sähköpostilla
oh3aclahti@gmail.com.

Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen
Päijät-Hämeen alueen pelastuspäällikkö, Veli-Pekka, OH3VP; on kutsunut kerhon jäsenet ja muut
kiinnostuneet tutustumaan pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen Mustankallioon ma 11.3. klo
17:45-22:00. Aluejohtokeskuksessa saamme lyhyen pelastuslaitoksen esittelyn sekä voimme mm.
tutustua siellä olevaan, Lahden Radioamatöörikerho ry:lle varattuun paikkaan ja
radioamatööriasemaan.
Oheisesta linkistä www.oh3ac.fi/OH3AC vierailu.pdf voit lukea kutsun ja tapahtuman ohjelman.
Lisätietoja ja tarkennuksia ml. tarkemmat kokoontumisohjeet tapahtuman lähestyessä.
Ymmärrettävästi V-P:n mahdollinen keikkavaraus saattaa muuttaa aikatauluja.

Vuosikokous ma 25.2. klo 18:30
Kerhon kevätkokous eli ns. tilinpäätöskokous pidetään ma 25.2. klo 18:30 kerhon tiloissa
Radiomäellä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus sekä tilinpäätös sekä
mahdolliset jäsenten esitykset vuosikokoukselle, jotka tulisi pikimmiten toimittaa hallitukselle.
Myös radioamatööritoiminnasta muuten kiinnostuneet ovat kokoukseen tervetulleita.

Aimo, OH3ECU; valittu Orimattilan kaupunginhallituksen
puheenjohtajaksi
Kerhomme jäsen Aimo, OH3ECU; on valittu Orimattilan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi
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tammikuussa uuden valtuuston järjestäytyessä. Kunnallishallinnon emeritusprofessorimme on tuttu
reilun vuoden takaiselta kerhon kurssilta ja mm. esitelmästä Syyspäivillämme viime marraskuussa.
Etelä-Suomen Sanomat teki Aimosta lähes sivun kokoisen haastattelun, jonka voit lukea tästä
linkistä. www.oh3ac.fi/ESS juttu OH3ECU.pdf Pienemmässä jutun henkilökuvassa - jonka voit lukea
tästä linkistä www.oh3ac.fi/Aimo OH3ECU bio.pdf - Aimo mainitsee harrastuksekseen mm. "radiot".
Diplomaattisesti sanottu, koska Aimo on myös tunnettu tekijä DX-kuuntelun piirissä.
Huhujen mukaan oma radioamatööriasemakin alkaa pikku hiljaa rakentumaan. Orimattilan luotsaus
parempaan saattaa kuitenkin viedä aikaa harrastukselta.
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; onnittelee Aimoa mahtavasta luottamustehtävästä. Nyt kun
Lahden kaupungin kokopäiväinen kaup.hall. puheenjohtaja (Ilkka Viljanen) on myös radiomiehiä,
voinemme jatkaa radioamatöörivyörytystä muihin Päijät-Hämeen kuntiin, eikö? Hämeenkoski, here
we come!

Kerhoilta ma 11.2. - Minna keittää kahvit ja vanhat kamat saavat kyytiä
Ensi maanantain kerhoiltaan kannattaa nyt panostaa: Minna, XYL/OH3EGF; on lupautunut keittämään
kahvit ja lämmintä nisustakin lienee tarjolla .....
Kerhoillan yhteydessä siivotaan tai paremminkin tyhjennetään lopultakin ne viisi tai kymmenen
laatikkoa, jotka sisältävät erinäistä tavaraa, jotka eivät ole kenellekään kelvanneet. Tule siis
katsomaan ja varmistamaan, ettei roskiin ja Kolavan kuormaan mene mitään, jolla olisi arvoa ehkä
Sinulle!

Radio- ja tv-museo isompaan remonttiin
Radio- ja tv-museo on ollut suljettuna viime syyskuusta lähtien henkilökunnalle aiheutuneiden
allergiaoireiden vuoksi. Tutkimuksissa on löytynyt myös lisää muuta korjattavaa. Näyttäisi siltä, että
museo avataan vasta p-i-t-k-ä-n ajan kuluttua, kuten voit tästä Etelä-Suomen Sanomien uutisesta
lukea. www.oh3ac.fi/Radio ja tvmuseon remontti.pdf Onneksi Yleisradio ainakin on osoittanut
jonkinlaista myötätuntoa museon ylläpitämiseen.
Kerhon vastuulla olevan Arvi Hauvosen muistoaseman OH3R päivystys alkaa vastaavasti vasta kun
museo on taas avattu.
Jaha ---- pitäisikö meidän radioamatöörien - museohan on SRAL:n virallinen museo - nyt pystyttää
"Pro Radio- ja tv-museo"-liike?

Kerhon bulletiini tulevana su 10.2. klo 09:30 3.685 kHz.
Kerhon seuraava bulletiini annetaan nyt jo tulevana sunnuntaina. Bulletiinin antaa Retu, OH3WK.
Viritä vastaanottimesi siis su klo 09:30 jaksolle 3.685 kHz ja kuuntelee tutun äänen kertomana
Päijät-Hämeen viimeisiä radiokuulumisia. Bulletiinin lopuksi voit myös virittää lähettimen taajuudelle
ja kuitata bulletiinin.
Klo 09:45 samalla taajuudella alkaa Viitospiirin kerhojen yhteisbulletiini, joten tarpeen vaatiessa
kuittaukset siirrytään ottamaan läheiselle jaksolle.

Löytyykö keneltäkään ylimääräistä ICOM: HM-12 mikrofonia tai
FM-unitia?
Toni, OH3EGF; on saanut vihdoin käyttöönsä ICOM IC-725 transceiverin, mutta laitteesta puuttuu
mikrofoni. Jos hyllystäsi löytyy ylimääräinen ICOM:in mikrofoni HM-12 tai vast., Toni olisi siitä erittäin
kiinnostunut sillä kohta antennin noustessa on kaipuu bandille kova.
Toni kaipaa myös FM/AM-työskentelyn mahdollistavaa UI-7 AM-FM Unitia
Jos osaat auttaa, ota yhteys suoraan Toniin, OH3EGF; joko 0400-379897 tai sähköpostilla
statusquo@netti.fi ja tai tuo mikki ym. kerhoiltaan maanantaina.
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OH2-piirin QSL-kortteja tullut kerholle!
OH2-piirin QSL-toimistosta Hyvinkäältä on tullut reilun kokoinen paketti kortteja kerhon
OH2-alkuisille jäsenille. Käy katsastamassa oma lokerosi kerhon radiohuoneessa. Samalla voit tuoda
lähteviä kortteja isomman huoneen lokerikkoon.
Suurimmalle osalle kerholaisia kortit tulevat Kangasalta, OH3-piirin QSL-managerilta.
Jos lokerikkosi pysyy tyhjänä vaikka workit ainakin silloin, tällöin, kannattaa muistaa ja tarkastaa,
että OH2-piirin QSL-manageri Timo Tapaninen, OH2BMH; oh2bmh@sral.fi; puh +358 40 546 4592 k.
tai +358 9 459 4527 t. tai OH3-piirin QSL-manageri Pekka Alhola, OH3TT, pekka.alhola@pikotec.fi,
puh. +358 040 568 7983 varmasti tietävät että korttisi voi toimittaa OH3AC:lle. Korttien toimitus on
jäsenelle ilmaista, koska kerho maksaa postikulut.

OH3RAC hetken QRT - nyt jo taas toiminnassa!
Kerhon 70 cm:n ripiitteri eli toistinasema OH3RAC taajuudella 434.600 MHz oli parin päivän verran
QRT pääteasteen huollon vuoksi. Nyt toistin on huollettu ja toiminee vanhaan tapaan Etelä-Suomen
majakkana.
Kiiton Kaitsulle, OH3WE; nopeasta toiminnasta ääneentakaisinsaattamiseen.

Vuoden 2013 jäsenmaksu
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden jäsenmaksut pidettiin joulukuisessa
kokouksessa samana kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, nuoret (<15 v),
opiskeiljat ja työttöämät 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.
Tnx!

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 11.02. Minna, xyl/OH3EGF
ma 18.02. Raimo, OH3RV
ma 25.02. Vesa, OH3FYE
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

"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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