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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 4/2013 21.2.2013: Vuosikokous, Osmo A Wiio OH2TK SK, VRLK?
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>
-

11. tammikuuta 2014 19.10

Vuosikokous 25.2.2013 klo 18:30
SRAL:n kunniapuheenjohtaja Osmo A. Wiio, OH2TK; Silent Key
Löytyykö keneltäkään myytäväksi VRLK-vastaanotinta?
Iltakurssi alkoi, maanantaina hiihtoloman intensiivikurssi.
Kerholla luettavana nyt sekä QST- että CQDL-lehdet
Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen ma 11.3. klo 17:45OH2- ja OH3- piirin QSL-kortteja tullut kerholle
Vuoden 2013 jäsenmaksu
Vuorot

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.
Toimintakertomusluonnos on luettavissa vielä tänään (to 21.2.) kerhon kotisivulta. Tämän
sähköpostin liitteenä kokouksen työjärjestysluonnos. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä
(Skype, puhelin) tai valtakirjalla.
Myös radioamatööritoiminnasta muuten kiinnostuneet ovat kokoukseen tervetulleita.

SRAL:n kunniapuheenjohtaja Osmo A. Wiio, OH2TK; Silent Key
Liiton kunniapuheenjohtaja Osmo A. Wiio, OH2TK; on kuollut eilen kotonaan Kauniaisissa 85-vuoden
ikäisenä. Osmon 85-vuotispäivää vietettiin vain muutama viikko sitten, 4.2.2013.
Osmo toimi Liiton puheenjohtajana 1961-1966 ja kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1994.
SRAL:n hallituksessa hän toimi 1956-1960 ja Radioamatööri-lehden päätoimittajana 1955-1956 sekä
1958-1960.
"Siviilissä" Osmo oli perustamassa Harrastelija-lehteä ja sen seuraajaa Tekniikan Maailmaa. Hän toimi
myös kansanedustajana mutta eläköityi Helsingin Yliopiston viestinnän professuurista.

Stella Polaris etsii VRLK-vastaanotinta
Operaatio Stella Polaris oli operaatio, jossa tiedusteluvälineistöä, tiedusteluosaston henkilöstöä
perheineen ja arkistoja siirrettiin sodan jälkeen operaatiossa Ruotsiin turvaan pelätyltä Neuvostoliiton
miehitykseltä. Tarkoitus oli suojata tiedustelutiedot ja tukea mahdollista sissisotaa Suomessa. Mukana
oli runsaasti radioamatöörejä.
"Stella Polaris yhdistys ry" vaalii operaation muistoa ja järjestää mm. seminaareja. Seuraava
seminaari pidetään Tukholmassa, Suomen suurlähetystön tiloissa 14.4.2013. Yhdistys haluaisi
kunnioittaa operaatiossa mukana olleita ja sitä tutkineita henkilöitä VRLK-vastaanottimella, joka
siihen aikaan oli paljolti käytössä.
Näitä vastaanottimia myytiin ulos Lylyn Viestivarikolta noin 10 -15 vuotta sitten iso määrä. Lahden
Radioamatöörikerholta, OH3AC; on pyydetty, olisiko sen jäsenillä mahdollisesti VRLK-vastaanotinta
myytävänä kohtuullisella hinnalla? Ota yhteys sähköpostilla oh3aclahti@gmail.com

Kevään iltakurssi alkoi jo, intensiivikurssi alkaa nyt maanantaina 25.2.!
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; järjestää nyt helmikuussa kaksi perusluokan kurssia:
ILtakurssi alkoi viime tiistaina ja jatkuu aina tiistaisin 29.4. saakka.
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Hiihtolomaviikon intensiivikurssi alkaa nyt tulevana maanantaina ja pidetään ensi viikolla joka
arkipäivä 10.00-16:00. 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
8 osallistujaa mutta lisää mahtuu! Tulisiko naapurisi mukaan?
Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400 713 545 tai sähköpostilla
oh3aclahti@gmail.com.

Kerholla nyt luettavissa QST- ja CQDL-lehdet.
Kerholla on nyt ja jatkossa luettavissa ARRL:n QST-lehti sekä Saksan liiton DARC:n CQDL-lehti.
Kumpikin lehti ilmestyy kuukausittain.
Voit lukea tai selailla lehteä kerhoillassa ja lainata kotiisi lehtiä, toki ei mielellään sitä ihan viimeistä
ilmestynyttä. Tuorein lehti löytynee kerhon pöydältä ja vanhemmat lehtikansiosta.

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.

OH2- ja OH3-piirin QSL-kortteja tullut kerholle!
OH2-piirin QSL-toimistosta Hyvinkäältä sekä OH3-piirin QSL-toimistosta Kangasalalta on
kummastakin tullut reilun kokoinen paketti kortteja kerhon jäsenille. Käy katsastamassa oma lokerosi
kerhon radiohuoneessa. Samalla voit tuoda lähteviä kortteja isomman huoneen lokerikkoon.

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 25.02. Vesa, OH3FYE
ma 4.3. Markku, OH3EAU
Kerhon bulletiini su klo 09:30 SA 3.685 kHz
su 03.03.13 Pena, OH3TY
su 24.03.13 Pekka, OH3JMJ

Kirjoitti
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Jari, OH2BU

OH3AC Vuosikokouskutsu kevät 2013.pdf
76K
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