Lahden kahdella kurssilla yhteensä 14 osallistujaa
Lahden Radiomäellä järjestettiin tänä keväänä myös perinteiset kaksi
perusluokan kurssia yhteistyössä MPK:n Lahden koulutuspaikan kanssa.
Lahden iltakurssi oli yhden illan pidempi kuin Helsingin kurssi ja hiihtolomaviikon intensiivikurssi viitenä päivänä kuusi tuntia kunakin. Lahden kursseilla
olleet käyttivät järkevästi ja tarkoituksella sukkuloiden hyväkseen
kummankin kurssin oppitunteja.
Lahden kurssin oppilaiden vakituiset asuinpaikat olivat tälläkin kertaa melko
laajat, sillä Viestintävirasto antoi tunnuksia Lahden tutkinnoista OH1-, OH2-,
OH3-, OH4- ja OH6-prefikseillä.
Intensiivikurssin priimuksen paikasta taistelivat Essi, OH1BMC; ja Henri,
OH3BKM. Henrin T1-moduulin 58/60 ja K-modulin 54/60 päihittivät yhdellä
pisteellä Essin vastaavat 54/60 ja 57/60. Vaikka Henri nyt priimuksen tittelin
saakin, syvä hatun nosto Essille, jonka tutkintoon tietokone oli arponut ne
kaikkein vaikeimmat kysymykset. Vaikeita oli toki Henrilläkin.
Henrin saatatte kuulla OH3BKM-tunnuksella ”Halki Grönlannin” -peditiolta
2019. Tarkoituksena on hiihtää Grönlannin mannerjään halki loppukeväästä
2019 ilman ulkopuolista tukea (unsupported). Matkaa kertyy noin 600
kilometriä 30 päivässä. Henrin radioamatööritutkinto liittyy retken tärkeään
turvallisuusfunktioon. http://www.halkigronlannin.fi/
Sivulle tullaan päivittämään retkikunnan kuulumisia, reissuun
valmistautumiseen liittyviä asioita ja kaikenlaista hauskaa retkikuntaan
liittyen. Kannattaa katsoa Henrin valmistautumista.
Tietenkin kaikki läpäisseet saivat vähintään 45/60 ja keskiarvo oli 53/60.
Aivan loistavaa porukkaa ja fantastisia tulevia radioamatöörejä.
Iltakurssin tutkinto oli myös suora rivi. Kaikki kuusi suoritusta menivät
hyväksytysti läpi. Keskiarvo oli täälläkin 52/60 ja huipun teki Jukka Kmoduulin 59/60-tuloksella. Pekkakin olisi halunnut suorittaa tutkinnon,
mutta ar.x.fi-ilmoittautuminen ei enää illasta onnistunut.
Ohessa Mikan, OH3BFT; ottama kuva kurssilta. Käynnissä vastuksen
tehtävän opettaminen http://www.oh3ac.fi/Kurssikuva.JPG
Kurssilaiset kävivät myös kurssipäivän piristämiseksi tutustumassa Radio- ja
tv-museoon. Erityisesti vitriinissä ollut Kyynel-radio kiinnosti kuin myös
Viipurin radiomiinat. Kuva Mika, OH3BFT:
www.oh3ac.fi/Kurssilaiset_museolla.JPG
Ham Spirit kursseilla korkealla – jossakin kateissa
Yli 30 henkeä sai näiltä kolmelta kurssilta nyt vankat avut aloittaa tai jatkaa
jo alkanutta radioamatööriharrastusta. Nyt on meidän muiden velvollisuus
auttaa heitä eteenpäin elmeröimällä, auttamalla, neuvomalla ja opastamalla,
kuten hyvään Ham Spirit'iin ja Positiivisen radioamatööritoiminnan arvoihin.
Lahden kurssilla – vanhaan tapaan – nautittiin joka opetuskerta kerhon
tarjoama ateria. Maarit'in, OH3EXI; ja Mikan, OH3BFT; yhteistyö tuottivat
keittoja, lättyjä, pataa ym. mutta huippuna Mikan viimeisen illan täydellinen
meksikolainen tortilla-ateria jauheliha- ja kasvistäytteellä sekä tietenkin
guacamole, salsalla ja kastikkeella. Gourmet a'la OH3AC?
Ham Spirit ei valitettavasti näiden kurssien tiimoilta ollut SRAL:n puolella
korkealla, sillä liitto monella tavalla häiritsi, pyrki sekottamaan ja
vaikeuttamaan kurssien järjestämistä. Uusien radioamatöörien saaminen
tähän maailmaan on kuitenkin, vastustuksista huolimatta, OH3AC:n
arvomaailmaa.
<takaisin pääotsikoihin>
OH3AC Kerhokirje 5/2018 10.4.2018

4/32

