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OH3AC Kerhokirjeen ”kesä-minin” sisällysluettelo:
Ajankohtaista kesä-kerholta:
Rompepäivän tavaraa nyt "Huuto.net"-sivuilla myytävänä
Tervetuloa Tapion, OH6UBZ/mm; kotiintulojuhlaan to 27.6.2019
Kerholla runsaasti hukka-rompetta poisvietäväksi
Kerhoillat joka ma 18:00 läpi kesän ja tuiskun
Museon OH3R päivystykset jatkuvat koko kesän su 12:00-15:00
Tiistaitestiä ajetaan joka kk ensimmäinen tiistai 20:00-24:00 SA
Tule kesällä tutustumaan Radio- ja tv-museo Mastolaan
Rompepäivän tavaraa nyt "Huuto.net"-sivuilla myytävänä
Kiitos kaikille noin 200 kävijälle OH3AC:n Rompepäivillä Radiomäellä 8.6.2019.
Tunnelma oli mahtava ja paljon tavaraa vaihtoi omistajaa sekä sisällä että
ulkona. Mutta tavaraa jäi vielä myytäväksi.
Olemme siirtäneet 47 keskeistä laitetta huutokauppaan "Huuto.net" -sivuille.
Jokaisesta laitteesta on 1-6 kuvaa. Huutokauppa on järkevä tapa antaa
markkinoiden määrätä hinnat. Kukaan ei häviä eikä kukaan voita. Eikä meitä
voida syyttää kiskureiksi, koska lähtöhinnat on asetettu naurettavan pieniksi
mutta – tietenkin - vain taivas on kattona.
Jos sinulla ei ole "Huuto.net" -sivulle tunnuksia, sekään ei haittaa. Jos jokin
laite kiinnostaa ja haluat osallistua huutokauppaan, voit lähettää tarjouksesi
osoitteella oh3ac@oh3ac.fi. Siirrämme tarjouksesi Huuto.net -sivulle niin pian
kuin mahdollista.
Kaikki "Huuto.netissä" oleva tavara (47+1 kpl) löytyy hakusanalla "OH3AC."
Kerhon sivuilta löydät myös kuvat laitteista ja suoran linkin ao. "Huuto.net"
-myyntisivulle. Sivu löytyy osoitteesta:
http://www.oh3ac.fi/Rompekauppa.html
Huutokaupan tavaralista linkkeineen on liian pitkä tähän sähköpostiin. Mutta
voit lukea ja katsoa sen seuraavasta osoitteesta:
http://www.oh3ac.fi/Huutolista.pdf

Tervetuloa Tapion, OH6UBZ/mm; kotiitulojuhlaan to 27.6.2019
Tapio, OH6UBZ/mm; kutsuu kaikki radioamatöörit sydämellisesti mukaan
osallistumaan suureen kotiinpaluujuhlaan to 27.6.2019 NJK:lle Helsingin
Valkosaareen.
Tapion uskomaton 322 päivän purjehdus on jo kirjoitettu kultaisin kirjaimin
suomalaisen purjehduksen historiaan. Vaikka Tapio on tarinan ehdoton suuri
sankari, olemme me radioamatöörit eläneet hänen mukanaan maapallon
ympäri antaen apua, hakien neuvoja ja monella tapaa häntä tukien. Tapion
omin sanoin: "Ilman radioamatöörien apua olisin joutunut keskeyttämään."
Myös meille hameille Tapion matka on ollut suuri seikkailu HF:n ja
radiokelien maailmassa. Seikkailun myötä radioamatööritoiminta on saanut
enemmän myönteistä julkisuutta kuin vuosikymmenessä ennen tätä.
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Asteria-vene on nyt jo Suomen aluevesillä Ahvenanmaalla. Vene on
barnakkelivapaana liitänyt vetten päällä uskomatonta vauhtia kohti kohti.
Saattaa olla, että lähipäivänä Tapio kuuluu jopa 80 metrillä.
Asteria kiinnittyy laituriin Helsingin Kauppahallin viereen to 27.6.2019 noin
klo 15:00. Muodollisuuksien jälkeen siirrytään lautalla NJK:lle Valkosaareen
klo n. 17:00-18:00. Alla olevasta linkistä löytyy lautan aikataulu.
Kello 18:00 alkaa NJK:n pursiseuran terassilla Valkosaaressa iloinen
kotiinpaluujuhla: Ohjelmassa on mm:
- Tervetuloa kotiin Tapio, OH6UBZ/mm
- Tapion tähtihetket maailmanympäripurjehdukselta
- 15 eksklusiivisen pullon huutokauppa
Voit tarkemmin lukea kotiinpaluujuhlasta:
https://spv.fi/spv_uutiset/tapio-lehtisen-kotiinpaluujuhla-njkllahuutokauppatuotot-junioritoimintaan/
Muista ilmoittautua:
eija.hautaniemi@superson.fi tai oh3ac@oh3ac.fi
Olet sydämellisesti tervetullut
Tapio ja Vivi sekä radiotiimi

Kerholla runsaasti hukka-Rompetta poisvietäväksi – tule tekemään löytöjä
Rompepäivällä myytävänä ollutta tavaraa on ahkerasti lajiteltu ja siivottu.
Mutta siivous on vasta aluillaan.
Kerholla on keltaisessa Postin laatikossa sellaista tavaraa, jolla ei ole todellista
myyntiarvoa tai jonka myyminen olisi äärettömän vaikeaa. Kyseessä on lähinnä
keskeneräiset tai puretut laitteet, rikkinäiset tai vanhat laitteet ja eihamitavara. Laatikosta saa vapaasti ottaa tavaraa ja viedä mennessään. Jos
haluaa laittaa lantin kahvikassaan, sekään ei ole kiellettyä.
Kerholle tulevassa portaikossa on vastaava Postin laatikko, joka on myös
täynnä tavaraa. Tämä tavara menee kuitenkin a.s.a.p. Kolavalle. Siitäkin saa
ottaa mukaansa, jos tahtoo.
Kumpaankin laatikkoon tulee jatkuvasti lisää tavaraa sitä mukaan kuin
romppeiden siivous jatkuu. Siinäkin syy käydä Kerholla joka maanantai.

Kerhoillat joka ma 18:00 läpi kesän
Varsinaiset kerhoillat jatkuvat avoimin ovin läpi koko kesän ja vuoden joka
maanantai klo 18:00 lähtien Radiomäen Vanhalla Radioasemalla.
Joku kerhon jäsenistä vastaa kahvinkeitosta ja hyviin tapoihin kuuluu, että
kahvia juovat laittavat ainakin sen yhden euron kahvikassaan. Voit myös
soittaa kerholle, sopia skedin tai muuta mukavaa!
Jos olet tulossa Radiomäelle tai olet suljetun portin takana, voit myös soittaa ja
katsoa, onko kerholla ketään. Usein on. Numero on, talleta nimellä "OH3AC
Radiomäki”: 046 938 4050

Museon OH3R päivystykset jatkuvat koko kesän su 12:00-15:00
Radio- ja TV-museolla on Arvi Hauvosen muistoasema, OH3R. Kerholaiset
päivystävät asemalla joka su klo 12:00-15:00, jo vuodesta 1993 lähtien.
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Kesällä museolla on runsaasti vieraita. Päivystys tarjoaa erinomaisen
tilaisuuden kertoa radioamatööritoiminnasta.
Jos olet kiinnostunut päivystyksestä, ota yhteys Sakuun, OH3BKL. Joko
oh3bkl@oh3ac.fi tai puh. 045 318 7115. Päivystyslista löytyy kerhon kotisivulta
osoitteesta http://www.oh3ac.fi/tiedotus.html

Tiistaitestiä joka kuukauden ensimmäinen tiistai 20:00-24:00 SA
Joka kuukauden ensimmäinen tiistai ajetaan 2 metrin kilpailu. Kisaa ajetaan
ympäri vuoden aina samaan aikaa 20:00-24:00 SA.
Kerho on ollut mukana kisassa lähes joka kuukausi ja tulokset ovat nousujohteisia. Seuraavat tiistaitestit ovat ti 2.7 ja ti 6.8.
Kisa on leppoisa kotimaan kisa. Hampaita ei tarvitse kiristää. Tervetuloa siis
mukaan workkimaan!

Tervetuloa tutustumaan Radio- ja tv-museo Mastolaan
Valtakunnallinen Radio- ja tv-museo Mastola sijaitsee Radiomäellä, Lahden
maamerkkien, 150 m korkeiden radiomastojen, juurella.
Avoinna: Ti-Pe 9:00-17:00 La-Su 11:00-16:00,
OH3R päivystys su 12:00-15:00
Puh. 044 416 4830 tai radiojatvmuseo(at)lahti.fi
Osoite: Radiomäenkatu 37, 15100 Lahti
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