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OH2AP       
           

TERVETULOA PERINTEISELLE OH2AP:N SYYSLEIRILLE RUSUTJÄRVEN 
METSÄPIRTILLE LAUANTAINA 17.9.2016!! 
 

Perinteinen kerhon syysleiri pidetään tänäkin syksynä vanhassa tutussa paikassa Metsäpirtillä 

Rusutjärven rannalla Tuusulassa. (Osoite: Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi, Tuusulan kunta) 

Leiri alkaa antennien ja aseman pystytyksellä klo 9. Aamukahvia on tarjolla. 

Keittoateria on tarjolla noin klo 12. Luvassa hirvikeittoa ja vaihtoehtona lohisoppaa. 

Puheenjohtaja Jussi Horelli, OH3ZQ avaa leirin klo 13, jonka jälkeen alkaa ohjelmaosuus 

 

 -Etä-SDR-rx-esitys, Jukka, OH2MEE: ratkaisu taajama-alueen häiriötasoon – 

 vastaanotin etänä häiriöttömässä paikassa 3g-yhteyden päässä 

 -Kerhon vierailu Popov-museoon kuvin ja sanoin Jarmo, OH2GJL ja Aarno, OH2HAI 

 - syksyllä pyöräytettävän Turva-harjoituksen esittely, Jussi OH3ZQ 

 -DMR-esitys, Erik, OH2LAK: olisiko tämä meidän kerhon seuraava toistinratkaisu – 

 käsikapulayhteyksiä ympäri maailmaa. Alustuksena voit ennakkoon perehtyä Erikin 

 esitykseen kesäleirillä: 

(RadioHam: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoVtFltUn1Y1kLFgGlb4VElKT5HmcPG6p ) 

  

Lisäksi Ite-näyttely. Ideana on esitellä itse tehtyjä erilaisia laitteita. Tuo nähtäväksi hiljattain itse 

tekemäsi laite tai kaivele komeron perältä sinne unohtunut joskus aiemmin värkkäämäsi vekotin. 

Laita mukaan pieni (puolikas A4) kuvaus laitteesta.  Tarkoituksena on antaa ideoita ja kannustaa 

rakentelua. 

 

Tänä vuonna lisäjännitystä tuovat arpajaiset. Voisit tuoda lahjoituksena jotain sopivaa 

arpajaispalkintopöytään. 

 

Leirillä on myös kirpputoripöytä, Käy läpi varastojesi sopukoita ja tuo omia ”kirppuja” myytäväksi. 

Ei pöytämaksua. 

 

Klo 17 alkaen on sauna lämpimänä. Loppuiltaa istutaan iltanuotiolla makkaraa paistaen. 

Leirimaksu on 15 € ja pitää sisällään ohjelman, aterian, kahvit ja saunomisen. 

 

KERHOILLAT JATKUVAT 

 

Syksyn toiminta on käynnistynyt ja kerhoillat jatkuvat entiseen tapaan entisessä paikassa joka 

torstai klo 18.00. Vanhaan tapaan noin kerran kuukaudessa pyritään järjestämään yksi kerhoilta, 

jossa on alustus jostain kiinnostavasta aiheesta. 

 

OLETHAN MUISTANUT VUODEN 2016 JÄSENMAKSUN 

 

Aika monelta on vielä hoitamatta tämän vuoden jäsenmaksu 20 euroa. Alle 18 -vuotiailta jäseniltä 

jäsenmaksu on myös edelleen 0 euroa eli jäsenmaksua ei peritä.  Jäsenmaksu maksetaan Keski-

Uudenmaan Radioamatöörien tilille Keski-Uudenmaan Osuuspankki FI89 509 209 4001 9274.  

Merkitse viitteeksi 01012. Leirillä sen voit hoitaa myös käteisellä. Jos omaatuntoasi alkaa kaivella, 

mutta et ole varma, oletko tämän pikku velvollisuuden jo hoitanut, laita viestiä rahastonhoitaja 

Aarnolle (oh2hai@sral.fi). 

 

Aktiivista osanottoa kerhon juhlaleirille ja muihin tilaisuuksiin toivoen 

Hallitus 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoVtFltUn1Y1kLFgGlb4VElKT5HmcPG6p

