
Ensimmäinen OT-ilta keräsi yhteen kolmisenkymmentä veteraania
Kerhon ensimmäiseen OT-iltaan kerääntyi kolmisenkymmentä henkeä, 
joukossa monta "Old Old Timer'ia". Tapaaminen oli onnistunut ja täytti asetetut
tavoitteet. Jatkossa joka kuukauden ensimmäinen maanantai on OT-ilta, jolloin 
vanhat kaverit toivottavasti löytävät toisensa. 

Ensimmäisen OT-illan aloitti tervetuliaissanoilla OOT Pena, OH3TY. Tämän 
jälkeen moni vanhempi esittäytyi ja kertoi omasta radioamatööriurastaan.

Pisimmän matkan oli tehnyt Erkki, OH2EF/OH5SW; saapuen Helsingistä 
saakka. Vaikka porukka oli pääosin tuntematonta, Erkki oli nopeasti mukana 
pöytäseurueissa, joissa tietenkin muisteltiin vanhoja. Myös paikallinen grand 
old man Veikko, OH3SF; ilahdutti porukkaa pirteydellään ja jutuillaan. 

Eräs osanottaja kysyi, että mikä on määritelmä "Old Timer'ille." No, kerho on 
viime vuosikokouksen päätöksellä vapauttanut yli 75 vuotiaat jäsenmaksusta. 
Mutta "Old Timer" on enemmänkin asenne kuin ikäkysymys. "Old Timer" on 
henkilö, joka pystyy kertomaan ja opettamaan nuoremmille mitä on aito "Ham 
Spirit." Kun sen tietää ja taitaa, voi sanoa olevansa "Old Timer!”

OT-illan plussana saimme kerholle kaksi uutta jäsentä.

Jutun ja kuvat voit lukea täältä:
http://www.oh3ac.fi/Ensimmainen_OT-ilta.html

<takaisin pääotsikoihin>

Ma-esitelmä: Heikki, OH2BGX; "Hamiradiotekniikan kehitysaskeleet 1917–67"
Heikki, OH2BGX; piti kerhon helmikuussa uudessa koulutusluokassa esitelmän 
aiheena "Hamiradiotekniikan kehitysaskeleet 1917–1967." Esitelmä oli 
äärettömän kiehtova aikamatka radiotekniikan alkuajoista aina vuoteen 1967 - 
suhteessa yleiseen radiotekniikan kehitykseen.

Heikki oli käyttänyt mielettömästi aikaa käymällä läpi satoja, tuhansia 
hakuteoksia, radioamatöörilehtiä ja kirjallisuutta. Niistä oli löytynyt tavalliselle 
ihmiselle ymmärrettävä polku tekniikan kehityksessä. Heikki ei kulkenut 
kehityksen tylsää keskilinjaa, vaan oli kaivanut esiin niitä mielenkiintoisia 
helmiä. Elävää elämää. 

Paikalle tulleet viitisentoista kerholaista kuuntelivat hiljaa kehityksen juoksua 
mutta ryntäsivät esitelmän jälkeen tutkimaan Heikin mukanaan tuomaa 
rekvisiittaa, komponentteja ja kirjallisuutta. 

Katso muutama kuva esitelmästä ja kertomus:
http://www.oh3ac.fi/Hamiradiotekniikan_kehitysaskeleet_1917-1967.html

<takaisin pääotsikoihin>

Kaksi kerholaista Silent Key: Isto, OH3VS; ja Jorma, OH2JK/OH3BX
Kerhon merkittävä vanha jäsen ja entinen puheenjohtaja Isto Launto, OH3VS; 
on Silent Key. Tieto Iston menehtymisestä tuli myöhässä, vasta OT-illan alussa,
leskensä ilmoitettua Iston menneen pois jo viime vuoden puolella.

Isto oli syntynyt 1935 ja oli siis 82-vuotias. Radioamatööritutkinnon hän 
suoritti vuonna 1957 ja oli radioamatöörinä kunnioitettavat 60 vuotta.

Isto oli aktiivinen workkija, jolle DX-bandit ja peditiot olivat tuttuja. Etsiessään 
yhä parempaa antennia DX:en saamiseen, hän törmäsi saksalaiseen Fritzel-
antenniin ja vuosien ajan hän ilahdutti suomalaisia tuomalla näitä antenneita 
maahan. Kerhon ja museon katolla on edelleen hänen aikanaan hankitut 
Fritzel'it. 

Puheenjohtajana Isto oli vuosina 1977-1979, juuri parahiksi vuoden 1978 
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Hiihdon MM-kisojen aikaan jolloin kerholla oli käytössään harvinainen "OG3FIS"
-tunnus. Myös Hälvälän kesäleiri 1979, kerhon ensimmäinen SRAL-leiri, oli 
Iston ja Leenan, OH3HF; käsialaa – kesäleiri, joka "rikkoi ennätyksiä." 
Onnistunut leiri asetti muille niin paljon paineita, että seuraavalle vuodelle ei 
löytynyt järjestäjää ja kerhoa pyydettiin pitämään myös sitä seuraavan vuoden
leiri 1981 – sekin rikkoi ennätyksiä. Näinä aktiivivuosina Isto ehti olemaan 
myös kurssien kouluttajana ja opetti kerholle uuden sukupolven.

Suuren osa työuraansa Isto teki Merivaaralla, sairaalateknologiassa, 
suunnittelijana. Myös autourheilu oli harrastuksien kirjossa.  Anekdoottina 
teknisestä osaamisesta muistetaan Iston lippitankoantenni. Kun ulkoantennia ei
saanut asentaa, Isto laittoi lasikuituisen lipputangon sisään vertikaalilangan – 
langan, jolle jokainen DX tuli vastaamaan.

Iston kunnon heiketessä vuosikymmenen vaihteessa hän lahjoitti kerholle 
merkittävän määrän laitteita, komponentteja ja muuta tavaraa. Näistä 
huutokaupassa saaduilla tuloilla jatkettiin Iston elämäntyötä – kerhon vilkasta 
toimintaa ja koulutusta.

Kiitos, Isto, kaikista menneistä vuosista ja kerholle antamastasi arvokkaasta 
panoksesta.

Jorma, OH2JK/OH2BFX/OH3BX; Silent Key
Jorma Kosonen, OH2BFX/OH3BX/OH2JK; asui ja työskenteli Lahdessa vuosina 
1977-1982. Seurattuaan monta vuotta sivusta kerhon toimintaa, hän päätti 
liittyä muutama vuosi sitten uudestaan jäseneksi tukemismielessä. Uudella 
jäsenyyskaudella hän ei ehtinyt kerholla saakka piipahtamaan, Luojamme 
kutsuessa hänet uusille maille viime vuonna.

Vuonna 1965 Jorman ra-ura alkoi hänen saadessaan tunnuksen OH2BFX. Hän 
vaikutti paljon numeroa pienemmällä sisarkerholla, eli Ylioppilaskunnan 
Radiokerholla, OH2AC. Jorma oli myös aktiivi, usein kotimaan rinkuloissa 80 
metrillä mutta myös DX:iä jahtaamassa.

Jormasta kulkee paljon tarinoita, mukavia. Mutta yksi on ehkä muita 
mieluisampi. Jorma vietti aikanaan satoja tunteja Maanmittaustoimiston 
arkistossa ja kokosi valmiiksi ”Kyläawardin.” Siihen aikaan ei juurikaan ollut 
tietokoneita, ensimmäisen awardin käsikirjoituksen Jorma joutui tekemään 
kynällä. Awardi käsitti 9990 maarekisterikylää kaikista Suomen kunnista. 
Hyvän alun jälkeen awardi ei kuitenkaan kantanut mutta usein kyläawardi tulee
puheeksi lopullisena tavoitteena niille, jotka ovat jo kaiken workkineet.

Kemian asiantuntijuus ja osaaminen toi hänet ammattiin Hollolan 
Salpakankaalle. Muutaman vuoden jälkeen hän perusti oman yrityksen ja myi 
menestyksellä ”itse sekoittamiaan tököttejä”, kuten hän sanoi - siis maaleja. 
Palattuaan takaisin pääkaupunkiseudulle, Jorma pääsi eroon ”kirotusta” 
kolmekirjaimisesta ja sai tunnuksen OH2JK, jolla jälkipolvi tulee hänet aina 
muistamaan. 

Jorma oli monitoimimies. Uskokaa tai älkää, hän oli aivan kotimaista pro-
luokkaa perhosten keräilyssä. Hollolan ja Lahden ympäristön suot olivat 
Jormalle tuttuja hänen pyydystäessään harvinaisuuksia. Kerholla odottaa nyt 
myös Jorman vanha TS-440S noutoa.

Kiitos Jorma!

<takaisin pääotsikoihin>

OT-kerhoilta ja -tapahtuma joka kuukauden ensimmäinen maanantai
Kerhoilloissa käy jatkuvasti vanhoja jäseniämme. Mutta moni OT sanoo hieman
hämillään, ettei oikein tunne enää ketään – kerho on niin täynnä uutta väkeä. 
Siksi haluamme auttaa OT-jäseniämme löytämään paremmin aikalaisensa.
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