
Kerhoyöt jatkuvat taas: nyt workitaan la-su 27.-28.8. välinen yö!
"Kerhoyö" on "kerhoillan" täydennystä. Kerhoyönä on enemmän aikaa tehdä, 
touhuta, workkia ja olla yhdessä. OH3AC:n kerhoyö järjestetään tänä 
syksynä jokaisen kuukauden viimeisenä viikonloppuna joko perjantai-iltana 
tai lauantaista alkaen. Tänä viikonloppuna kerhoyö alkaa lauantaina puolelta 
päivin ja jatkuu YO-kontestia workkien ja muuta hauskaa tehden sunnuntai-
päivään. Kerholle voi tulla milloin haluaa, yöpyä tai olla yöpymättä. 
Workkiminen ei ole pakollista vaan tekosyy tulla kerholle! 

Seuraavat syksyn kerhoyöt ovat alustavan aikataulun mukaisesti: pe 30.9.; 
pe 28.10 ja pe 25.11. Mukavaa valvomista perjantai-illasta lauantai-aamuun 
bandilla kukkuen tai muiden kanssa seurustellen. 

Jokaisella kerhoyöllä on oma teemansa mutta tärkeintä on aikaa tehdä 
jotakin yhteistä ja yhdessä – sellaista mitä kerhoillassa ei ehdi tekemään. 
Tällä kertaa teeman on digiworkkinen ....

Jos olet tulossa kerhoyöhön tai muuten Radiomäelle workkimaan tai 
käymään, voit soittaa joko alla olevaan kerhon puhelinnumeroon tai 
Maaritille, OH3EXI; puh. 0407 087 861
<takaisin pääotsikoihin>

OH3AC haki ainoana kesäleiriä - Vierumäki ei kuitenkaan kelvannut SRAL:lle!
SRAL:n hallitus pyysi kerhoja hakemaan kesäleirin 2017 järjestelyoikeuksia 
mm. bulletiineissa ja Radioamatööri-lehdessä:
http://www.oh3ac.fi/Kesäleirihaku_kesä_2017.gif

OH3AC hallitus päätti hakea kesäleiriä ja lähetti to 30.6.2016 tässä olevan 
linkin mukaisesti esityksen kesäleiristä Vierumäen Urheiluopiston alueella:
www.oh3ac.fi/Kesäleiri 2017.pdf

SRAL:n hallituksen puheenjohtaja Memma, OH1EG; kuittasi hallituksen 
saaneen hakemuksen seuraavalla, pe 1.7.2016 lähetetyllä sähköpostilla
www.oh3ac.fi/Vastaus kesäleirihakemukseen.gif

Samana viikonloppuna pidetylle Eestin liiton leirille kiirehtineeltä SRAL:n 
puheenjohtajalta oli leirillä kysytty, oliko kesäleirihakemuksia tullut. Paikalla 
olleiden radioamatöörien mukaan Memma, OH1EG; oli vastannut 
seuraavasti: ”Kyllähän on tullut, mutta eiköhän mennä Evolle!” Kun 
hallituksen kanta oli näin jo selvillä, jäimme vain odottamaan millä 
Vierumäki – Suomen paras ja monipuolisin – kesäleiripaikka syrjäytetään.

SRAL:n hallitus piti kokouksen kesäleirillä la 9.7.2016. Kokouksessa päätet-
tiin mm. että Syyspäivät pidetään Äänekoskella. Lisäksi päätettiin 
kesäleiristä 2017. Kokouksen jälkeen pidetyllä hallituksen kyselytunnilla 
SRAL:n puheenjohtaja kertoi päätöksestä melko tarkasti seuraavin sanoin:

”Koska ensi vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, hallitus 
katsoo että ei olisi kohtuullista että yksi kerho saisi kunnian 
järjestää tällaista juhlavuoden leiriä. Hallitus on siksi 
päättänyt kesäleirin 2017 itse Evolla.”

Heh. Jostakin syystä päätöstä ei ole vielä ole julkaistu bulletiineissä tai 
elokuun Radioamatööri-lehdessä. Varmaa on kuitenkin se, että kerhon, 
OH3AC; hakemus oli ainoa hallitukselle määräajassa tullut hakemus. 
Hallituksen päätökseen on tiettävästi kirjattu ainakin yksi eriävä mielipide.

Hakuilmoituksessa ei kerrottu, että leirin järjestäjiä tulisi olla useampi. 
Toisaalta, OH3AC on neuvotellut kolmen muun kerhon kanssa leirin 
yhteisestä järjestämisestä. 
<takaisin pääotsikoihin>
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