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Hurja talkoolauantai ja kerhoviikonloppu nyt la 29.4.2017
Huhtikuun viimeisen viikonlopun kerholauantaissa tapahtuu taas paljon. 
Ohjelmassa on mielenkiintoisia tapahtumia: 

- releboxin vaihto mastossa, 
- antenni- eli takavaraston inventointi ja siivous,
- nuorison kerholauantai-tapaaminen, 
- makkaranpaistoa Vesan kuumalla kaasugrillillä sekä
- mieletöntä kontestiworkkimista ja illanviettoa.

Kaikki nämä tarjoavat ainutlaatuista henkeäsalpaavuutta!

Releboxin vaihto
Lauantain ohjelma alkaa klo 12 mastossa olevan releboxin vaihdolla uuteen 
Yrjön, OH3CK; johdolla. Nähtävissä on uskomatonta mastoakrobatiaa ja 
kiipeilyä, vanhan releboxin avaamista ja korjauskelpoisuuden arviointia sekä 
tietenkin korjausta, jos mahdollista. Releboxin teippaaminen vesitiiviiksi 
opetetaan myös.

Sateen sattuessa mastoon kiivetään sisätiloissa.

Antennivaraston inventointi ja siivous
Vanhan Asemarakennuksen takana on ns. antennivarasto. Varastoa ei ole 
juurikaan käyty läpi tai inventoitu viimeiseen …. no …. 30 vuoteen. Sieltä voi 
löytyä sitten ihan mitä tahansa …...

Antennivaraston läpikäynti ja siellä mm olevien kerhon antennien ja museon 
tavaroiden inventointi ja tarvearviointi kaipaavat apuvoimia, mutta lupaavat 
myös mahtavia löytöjä! Luetteloimme ja kuvaamme antennit ja ehkä ne joskus 
vielä ovat kerhon kotisivuilla ”lainataan, vuokrataan, myydään” -osastolla ....

Nuorison kerholauantai-tapaaminen
Nyt jos koskaan kannattaa myös houkutella nuorisoa paikalle kerholauantaihin 
oppimaan kaikki antenneista asiantuntevalla opastuksella. Kerhon nuoriso-
ohjaaja Teemu, OH3ESZ; on paikalla klo 12 - 17 keräämässä nuorista omaa 
sähköposti- ja puhelinnumerolistaa, joista voisi muodostaa WhatsAp -ryhmän. 

Makkaranpaistoa Vesan kuumalla kaasugrillillä
Jos sää sallii, Vesan, OH3EQY, kaasugrilli on kuumana pihalla. Ja kylmille käsille
lämmitetään sitten ne viimeiset glögit ja pakastimesta nakkimuhennokset. 
Kahvia, teetä ja tuoreita munkkeja saattaa myös löytyä tarjoilusta. Makkaraa 
löytyy nälkäisille mutta erikoismakkaroita haluavat voivat tuoda omansa.

Yöpyminen, vapunalkuinen elämä ja workkiminen
Helvetia-Contest (CW/Digi/SSB) alkaa sopivasti klo 16:00 SA. Sitä workkiessa 
voi myös jäädä yöpymään sunnuntaille saakka. Maarit, OH3EXI; tosin potkii 
viimeistään su klo 12 porukat vappuaattokarkeloihin portin ulkopuolelle. 

Radio- ja tv-museokin on auki sunnuntaina. Sinne pääsee mahdollisesti jo klo 
11 alkaen. OH3R-aseman päivystykseen pääsee tutustumaan ja olemaan 
mukana klo 12:00-15:00.

Tervetuloa
Tervetuloa lähempää tai kauempaakin!

Ullakolta kesän kynnyksellä kerhon tiloihin muuttanut HAM-henki toivoo 
kaikkien ottavan mukaan lämmintä kevättuulta!


