
kokoelman. Keijo oli aktiivinen erityisesti 50 MHz:llä (6 m) ja korttikokoelma
oli mahtavan suuri sisältäen kortteja aina 1960-luvulta.

Isänsä QSL-kortteja selatessaan Pauli löysi
korteista ilokseen myös vanhan, OH3AC-kerhon
1990-luvun QSL-kortin, jossa oli mainittu Lahden
urkuviikot. Mikä sattuma onkaan, että Pauli on
paitsi Lahden seurakuntapastori, myös
urkuviikkojen johtaja. Tuodessaan isänsä kortit
Kerholle, hänelle luovutettiin vanhasta Kerhon
kortista muistoksi alkuperäiskappale. 
www.oh3ac.fi/Kortti-UrkuviikkoKokoTeksti.png

Lahden kansainvälinen urkuviikko on
1973 lähtien pidetty kansainvälinen
urkumusiikkiin keskittyvä tapahtuma.
Urkuviikko on luovan ja esittävän
urkumusiikin tukija monin kilpailuin:
sävellyskilpailuja on järjestetty kahdesti, urkukilpailu viisi 
kertaa, kansallinen urkukilpailu 1980, pohjoismainen 1984 ja 
kansainvälinen urkukilpailu 1989, 1993 ja 1997.

Kerholla Pauli tapasi myös Päivin, OH3SL. Kerhon hallituksen jäsen Päivi 
toimii kanttorina monessa Päijät-Hämeen seurakunnassa ja on ollut Paulin 
kollega vuosikausia. Nyt vasta paljastui, että
heillä on yhteisenä tekijänä myös
radioamatööriys. Tosin Päivin isäkin oli hami,
OH3SL; jonka tunnuksen Päivi hankki
suoritettuaan tutkinnon.

Kerholla pidetyssä mukavassa
keskusteluhetkessä käytiin läpi muutkin
Kerhon piirissä olevat seurakuntalaiset.
Yllättävän monta niitä löytyikin – olihan
Kerholla yhteen aikaan jäsenenä peräti neljä
pappia. Myös muisteltiin Keijon, OH2AZR;
aktiivista radioamatööritoimintaa.
http://www.mahdollisuus.fi/stoorit/kodin-kiltti-poika/

www.oh3ac.fi/Pauli_ja_Paivi_OH3SL.jpg

<takaisin pääotsikoihin>

Kerholle lahjoituksena 65 tuuman ammattitason TFT-monitori
Kerho sai 90-vuotisjuhlavuoden ja ensi vuoden SRAL 100-juhlavuoden 
merkeissä lahjoituksena Kari Hirvoselta, OH2BP; mahtavan, 65-tuumaisen 
ammattitason TFT-litteäruutumonitorin. (TFT LCD, EL, plasma)

Monitori täydentää hienosti Kerhon
koulutusvälineistöä. Tälle suurikokoiselle
monitorille voidaan valkokankaan lisäksi
laittaa nähtäväksi opetus-materiaalia tai
vaikkapa Zoom-yhteys. Tavallisena kerhoiltana
näytölle voi laittaa pyörimään kaikkien iloksi
mielenkiintoisia hamivideoita – kuten jo ekana
iltana tehtiin. 

Kun näyttö asennetaan tukevalle,
liikuteltavalle alustalle, on se todella kätevä
messuilla ja esittelytoiminnassa.
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Sananmukaisesti varsinainen katseenvangitsija.

Koska suurikokoinen monitori ei mahdu
tavallisen henkilöauton takapenkille, lahjoitus
piti noutaa tila-autolla. Kerhoiltana vielä
lattialla ollut monitori tietenkin välittömästi
liitettiin tietokoneeseen ja ihmeteltiin
kirkasta, täydellistä kuvaa. 

Tuomo, OH5TPO; pulttasi kerhoillassa
monitorin koulutusluokan seinään Henrin,
OH3EGL; lahjoitettua järeän seinätelineen.
Hanna, OH7TO; toimi työnjohtajana ja
monitori saatiin edustavaan paikkaan. Kiitos!
Nyt kehtaa katsoa!

Kiitos Karille, OH2BP; oivasta lahjoituksesta
<takaisin pääotsikoihin>

Kerholle lahjoituksena yli 1500 € arvosta koulutusmateriaali värikopioina 
Kerhon tämän syksyn kurssin markkinoinnissa on uutena elementtinä ollut 
kurssimaksuun kuuluvat ilmaiset opiskelumateriaalit – ja vieläpä 
värikopioina!

Kerho sai lahjoituksena sekä K-moduulin että T1-moduulin opetusmateriaalit
värikopioina. Lahjoituksen arvo on hieman yli
1500 € kaupan hinnoilla laskettuna.

Lahjoittaja – joka haluaa pysyä nimettömänä -
halusi näin tukea Kerhon laajaa koulutustoimintaa
ja auttaa nimenomaan nuorten opiskelua. Kun
kerhon koulutusmateriaali on (K- ja T1) yhteensä
130 sivua, jo pelkästään tavallisten mustavalko-
kopioiden arvo on merkittävä. Materiaalin
tihruaminen kännykän näytöltä ei ole tätä päivää.
Viittä täyttä, painavaa kopiolaatikkoa sisään
kantamaan tarvittiinkin useampi kerholainen. 

Värikopiot antavatkin oikeutta materiaalille, joka
on alun perin tehty värillisenä. 

”Itse hieman epäaktiivina olen mielenkiinnolla ja ihastuksella
seurannut Lahden kerhon aktiivista ja epäitsekästä 
koulutustoimintaa ja työtä nuorten keskuudessa. Toivon, että
nämä lahjoittamani värikopiot omalta osaltaan auttavat sekä 
nuorempia että vanhempia paremmin oppimaan harrasteen 
aloittamiseen liittyvät perusasiat. 

Antoisaa opiskelua ja antoisaa kurssia” 

Saatu lahjoitus riittää tämän syksyn jälkeen vielä ensi vuodenkin kursseille! 
Viikko sitten alkaneella uudella kurssilla yksi materiaalin saanut totesikin 
”Hei, saaks' mää tosiaan tämän ihan omaksi? Wau! Kiitos!”

Myös Kerho kiittää lahjoittajaa
<takaisin pääotsikoihin>

Merkittävä 600 €:n lahjoitus nuorten koulutustoimintaan
Kerhon piirissä oleva taho - joka tässäkin haluaa esiintyä tuntemattomana - 
on lahjoittanut Kerholle noin 600 € kuittauksena käytettäväksi nuorten 
radioamatöörien jäsenmaksujen kuittaamiseen.
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