
Esitelmän sisällöstä voit lukea jo etukäteen: 
http://arpotechno.fi/work/dmr-demo/

sekä tutustua DMR-maailmaan.
http://dmr.fi/

<takaisin pääotsikoihin>

Ma-esitelmä 12.2. klo 18:00 "Hamiradiotekniikan kehitysaskeleet 1917–1967"
Heikki, OH2BGX; pitää kerhon uudessa koulutusluokassa esitelmän ma 
12.2.2018 klo 18:00 aiheena "Hamiradiotekniikan kehitysaskeleet 1917–1967"

Heikki kertoo suositussa esitelmässään suomalaisten radioamatöörien 
radiotekniikan kehityksestä ja saavutuksista suhteessa yleiseen radiotekniikan 
kehitykseen ajanjaksolla 1917-1967.

Vuonna 1966 ensimmäisen lupansa saanut Heikki, OH2BGX; on tekniikassa 
varsinainen monitaitaja. Työskenneltyään ohjelmisto- ja laitteisto-
suunnittelijana, projektipäällikkönä ja laatupäällikkönä useissa eri yhtiöissä hän
toimi viimeksi Laurea AMK:ssa tietotekniikan lehtorina toistakymmentä vuotta. 
Nyt vapaaherrana hänellä on kaikki maailman aika kehittää ja rakentaa. Ja sitä 
hän tekeekin.

Heikki tunnetaan ITE-näyttelyistä vakiorakentajana. Pienet vastaanottimet ja 
itsesuunnitellut lähettimet ovat Heikin bravuuria. Mutta eivät myöskään 
mikrokontrollerit tai antennikokeilut ole vieraita. Erikoisuuksiin – joka Heikki 
huomioon ottaen ei ole hänelle erikoisuus – ovat maasähkötysyhteydet 800 
Hz:n ja 136 kHz:n alueilla.

Otaniemen polin diplomi-insinöörinä Heikki tuntee tietenkin tekniikan laajasti. 
Heikki on positiivinen propellipää johon sopii Kielitoimiston sanakirjan 
määritelmä ”keksijä, innokas tekniikan taitaja.” Sananmukaisesti, koska Heikki 
on myös Helsingin Keksijöiden hallituksen varapuheenjohtaja.

Heikki on suosittu ja pidetty luennoitsija joka perehtyy aiheeseen kuin 
aiheeseen pieteetillä mutta rakkaudella. Maanantaiesitelmämme ei tule 
jättämään ketään kylmäksi.
<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatöörikurssi Helsingissä ke 14.2.-28.3.2018 klo 18:00-21:00
Suomen pääkaupungissa Helsingissä ei moneen vuoteen ole järjestetty 
radioamatöörikurssia. Lähimmät kurssit ovat olleet Espoon Otaniemessä, 
Kirkkonummella ja Järvenpäässä. Syvä Helsinki on jätetty kylmäksi.

Mutta nyt on myös Helsingissä mahdollista opiskella vaivattomasti 
radioamatööriksi.

Vuonna 1961 perustettu Helsingin Aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista 
yksityisistä kansalaisopistoista. Kursseille osallistuu vuosittain 11 000 
opiskelijaa. Opiston päätoimitilat sijaitsevat keskeisellä paikalla Tullinpuomissa.

Opisto järjestää ke 14.2.-28.3.2018 klo 18:00-21:00 radioamatöörien 
perusluokan kurssin. Kurssitiedot löytyvät ja kurssille voi ilmoittautua Helsingin
Aikuisopiston ohjeiden mukaisesti osoitteessa https://helao.fi/fi/kurssit

Ilmaisena kurssimateriaalina käytetään Aikuisopistolle räätälöityä Lahden 
Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; opetusmateriaalia. Kerro siis tuttavallesi, 
ystävällesi ja työtoverillesi että radioamatööriys on tulossa myös Helsinkiin.

Kurssia varten on perustettu myös Facebookin tapahtumasivu
”Radioamatöörikurssi Helsingissä”

<takaisin pääotsikoihin>
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