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Suomen nuorin ja nuorimmat hamit kerhon preppauskurssilta
Kerho järjesti viikko sitten lauantaina nuorten preppauskurssin. Viisi nuorta 9-12 vuotiasta opiskeli ja
kertaili pitkän lauantain radioamatööriasioita.
Kaikki viisi saivat perusluokan tutkinnon onnistuneesti läpi! Marina, (OH2SA) lienee nyt nuorin
suomalainen radioamatööri ja saattaa 9 vuoden ikäisenä olla myös nuorin radioamatööritutkinnon
koskaan suorittanut tyttö? Ainakaan Ficora ei ollut tietoinen nuoremmista!
Mutta eivät muutkaan neljä ole iällä pilattuja; Veera (OH2VS), 11 v.; Topi, 11 v.; Sanni 12 v.; ja
Kristina (OH2KR), 12 v,
Pitkän lauantain tunnelmista voit lukea ja katsoa kuvia http://koti.phnet.fi/oh3ac/
nuorisopreppaus.html

Kerhoilta taas tänäänkin - kahvit keittää synttärisankari Anu, OH3FVV
Kerholla on tänäänkin, ma 15.4., kerhoilta mutta poikkeuksellisissa merkeissä. Kahvit nimittäin
keittää synttärisankari Anu, OH3FVV. Tervetuloa katsomaan miten 30 ja risat-vuotias, elämänsä
parasta aikaa elävä nuori nainen saa leivottua makeaa ....

Uusia tunnuksia
Kerhon kevään kursseilta ja preppauksista satelee pätevyystodistuksia ja uusia tunnuksia. Tässä osa uusista
tutkinnoista. Lisää on vielä tulossa!

OH2EIK
OH3NAO
OH3FYE
OH3FZQ

Pertti (Hollola)
Kalevi (Hollola) yleisluokka
Vesa (Lahti) yleisluokka
Juha (Tampere) yleisluokka

Avaimia kerholle -muista aina poistaa hälytykset
Olemme nyt saaneet käyttöömme ylimääräisen kymmenen avaimen sarjan kerholle pääsyn
helpottumiseksi. Jos siis sinulla on tunne, että haluat päästä kerholle workkimaan tai lukemaan lehtiä
kerhoiltojen ulkopuolella, ota yhteyttä Harriin, OH3UP. Avaimet on numeroitu ja ne annetaan
kuittausta vastaan. Myös lyhytaikaisista tarpeista esim. viikonlopun kilpailun - esim. Kalakukon workkimiseksi voidaan nyt huolehtia paremmin.
Jokaiselle avaimen kuittaajalle annetaan ohje hälytysjärjestelmän poiskytkemisestä. Itsestään selvää
lienee, että kerhon tilat ja omaisuus pidetään kunnossa.
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Kun tulet kerhon tiloihin, muista aina poistaa hälytykset päältä ellei kerholla jo ole ketään. Samoin,
tietenkin, jos olet viimeinen lähtijä, muista laittaa hälytys päälle. Kerhon hälytysjärjestelmä on
itsenäinen eikä sitä ole kytketty muiden museon käyttäjien hälytysjärjestelmään!

UV3-R suomenkielinen käyttöohje
Moni on tuskaillut pienten kiinalaisten laitteiden käyttöohjeen kanssa. Nyt löytyi kerhon Facebooktililtä hyvä ohje Porvoon Radioharrastajien, OH2ABB; lähettämänä:
Markku Heikkilä, OH2HNV; on kääntänyt ohjeet suomeksi ja ne löytyvät tästä pitkästä osoitteesta:
http://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=565344426819147&eid=
ASt3DROLGpYSVdXZ6E3jF_EWcvuM-SK-V7oBjuKxQW4GhbX2VvXJMDTSNZ5x2xon078&inline=1&
ext=1366028735&hash=ASuzhJUKzYM4acBY
Jos ei aukea, kokeile seuraavaa linkkiä:
http://www.oh3ac.fi/Baofeng%20UV-3R%20SF.pdf
Kiitos, Markku!

Museolle 12.000 euroa mastojen kunnossapitoon
Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 385 000 euroa liikenne- ja viestintäalan
museoille rakennushankkeiden ja muiden kehittämisinvestointien tukemiseen.
Tukea annettiin 18 museolle ja seitsemälle yhteisölle. Radio- ja tv-museosäätiö sa1 12 000 euroa
mastojen kunnossapitoon.

JOTA-video
O-J, OH2OP; löysi jälleen hyvän linkin! Osoitteessa http://www.oh3ap.fi/jota.html on hyvää tietoa
partiolaisten JOTA-tapahtumasta. No, tiedot ovat viimevuotisia mutta sivun lopulta löytyy mainio
ammattilaisten tekemä video JOTA-tapahtumasta Kyyjärvellä viime vuonna.
Video on arvokas osoitus radiopartiotoiminnan elävyydestä, nuorten kouluttamisesta ja samoja oppeja
voidaan käyttää kun seuraavan kerran pidämme opetusta koululaisesittelyissä museolle.
Tnx O-J

SRAL hakee järjestysmiehiä
EvoHami 2013 leirille, ajalle 11.-14.7., etsitään järjestyksen valvojiksi henkilöitä, joilla on voimassa
oleva järjestyksenvalvojakortti. Levitä tietoa kerhossasi. Ilmoittautuminen ja mahdolliset lisäkyselyt
asiasta Jukalle, OH6MWQ, puh. 044 275 2213 tai oh6mwq@sral.fi.
73
Annika, OH2HSJ

Seuraava bulletiini
Kerhon seuraava radiobulletiini annetaan sunnuntaina 21.4. klo 09:30 SA taajuudella 3685 kHz.
Tule kuulemaan ja kuittaamaan viimeiset kuulumiset Päijät-Hämeestä. Koska samalla taajuudella
alkaa klo 09:45 Viitosten piirin yhteisbulletiini, saatetaan kuittaukset joutua ottamaan muutama kHz
alempana tai ylempänä bulletiiniantajan päätöksestä riippuen.

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 työttömät 10 €.
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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 15.4. Anu, OH3FVV; synttärikahvit
ma 22.4. Vesa, OH3FYE
ma 29.4. Pekka, OH3JMJ
Kerhon bulletiini su klo 09:30 SA 3.685 kHz
su 21.4.2013

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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