Taas on meistä yksi poissa: WiskiRyyppy eli Veikko, OH3WR
Järkytys, hämmennys ja epäusko oli suuri, kun ma 3.9.2018 kerhoiltaan tuli
tieto, että Veikko, OH3WR; oli samana aamuna nukkunut pois.
Eihän tästä ole kuin muutama viikko kun Veikko tuli kerhoiltaan, tyypilliseen
tapaan istui radiohuoneen tuolille ja piti pari CW-yhteyttä. Eihän tästä ole
montaa päivää, kun lähtevien korttien lokerikkoon tuli hyvin lajiteltuna iso
kasa QSL-kortteja. Eihän tästä ole kauaa, kun ….
Vaikka Veikko sai luvan ”vasta” 1984, monesti tuntui että hän oli kerhon
vanhin ja kokenein jäsen. Kokemusta ja asiantuntemusta hän mielellään
kysyttäessä jakoi, mutta ei tyrkyttänyt. Veikko oli nyt, viimeiselle matkalle
lähtiessään, 70-vuotias mutta uutena kiinnostuksen kohteena olivat
digimodet. Tietokoneen etsiminenkin oli jo tehty.
Kerhon hallituksessa ja varapuheenjohtajana hän oli 1990-luvulla ja aina
vuosisadan alkuvuosiin saakka.
Mutta Veikko oli ennen kaikkea workkija. Hän piti ja nautti kusonpidosta ja
sähkötyksestä, mutta ei toki kaihtanut ajoittaista SSB-kusoiluakaan
kotimaan kisoissa sekä HF- että VHF-bandeilla. QSL-kortit Veikko kirjoitti
aina uskollisesti ja usein hänen korttinsa olivat ainakin puolet lähtevistä.
Veikko osallistui kerhon kusokilpailuihin ja oli mukana peditioilla OH0maahan. Asikkalan Salonsaaren mökin asema oli Veikolle mieluinen –
vähemmän häiriöitä ja kaikki maailman rauha workkia. CW-maiden
workkiminen oli hänelle haaste, jossa hän onnistui hyvin. Tuloksiaan ja
maiden lukumäärään hän ei mainostanut mutta kysyttäessä sen kertoi –
luvulla olisi ollut hyvinkin kunniapaikalla tilastoissa.
Toisenlaista rauhaa Veikko haki myös Lapista, samoillen ja vaeltaen metsissä
ja tuntureilla. Vaiteliasta suurta miestä oli myös siinä, ettei Veikko juurikaan
kertonut sairaudestaan muulle kuin kotoväelle. Kaipaamaan jäikin ennen
kaikkea Leena, OH3HF.
WiskiRyyppy on nyt poissa ja avain hiljennyt. Silent Key.
<takaisin pääotsikoihin>

Lahjoita 10-50 € nuorten jäsenmaksun tukemiseksi
Suomen Metsästäjäliitto on huolestunut lähes 80-vuotiaasta jäsenistöstään.
Metsästys ja ampuminen ei harrasteena tai elämäntapana juurikaan kiinnosta
nuoria. Suomen Metsästäjäliitto onkin oivaltanut hienon tavan saada ja pitää
nuoria jäseninään.
Metsästäjäliitto tarjoaa jäsenilleen ja muille mahdollisuuden lahjoittaa 50 €
nuorten jäsenmaksun tukemiseksi. Lahjoituksilla tuetaan nuorten jäsenmaksua
ja pidetään heidät jäseninä.
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, Suomen suurimman nuoriso-ra-kerhon
nuorten ja opiskelijoiden jäsenmaksu on 10 €. Lahjoittamalla kerholle
haluamasi summan voimme pitää heidät jäseninä ja tarjota edelleen parhaat
mahdolliset palvelut radioamatööriydessä etenemisessä.
Kerhon tilinumero on FI 77 8000 2505 9450 05
<takaisin pääotsikoihin>

OH3AC mukana joka kuukausi 2 metrin tiistaitestissä – tule mukaan
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai ajetaan 2 metrin kilpailu. Aiemmin kisaa
kutsuttiin tiistaitestiksi – ja sillä nimellä vanhemmat OM't edelleen kisaa
kutsuvat. Nykyään ”virallinen” nimi on NAC VHF-kilpailu, ja se ajetaan edelleen
joka kuukauden 1. tiistai aina samaan aikaa 20:00-24:00 SA.
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