
Ajankohtaista kerhoasiaa
Reijo ”Retu” Lindevall, OH3WK; ajasta ikuisuuteen 1.12.2020

Retu, OH3WK; tunsi jo poikasena kiinnostusta radioihin.
Tästä hän kirjoitti Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; 
75-vuotishistoriikkiin otsikolla ”Radiokärpänen puri.”
Voimakas lisäpuraisu seurasi, kun hän suoritti
varusmiespalvelustaan Hämeenlinnassa Ilmavoimien
Viestipataljoonassa. Siellä hän sai hyvän sähkötys-
koulutuksen ja suoritti 1 lk:n radioviestittäjätutkinnon.

Työn ja perhe-elämän kiireet verottivat hänen aikaansa
niin, että vasta 1960 hän suoritti tutkinnon ja sai tunnuk-
sen OH3WK. Siitä muotoitui saman tein ”WiskiKuppi”, jolla
hänet tunsivat kaikki aina loppuun saakka. 

Vuosien ajan hän oli innokkaasti mukana toiminnassa,
mistä historiikin jutut kertovat. Erityisen tunnettu hän oli
laadukkaasta sähkötystaidosta. Mainiona opettajana ja
huumorilla hän sai oppilaat rentoutumaan. Kun sähkö-tystä
opetettiin kursseilla, kouluttajien vakiolause oli että
”avaimeen et koske ennen kuin Retu on opettanut oikean
käden asennon.” Moni oli pilannut käsialansa ikuisiksi
ajoiksi opettelemalla itse väärän otteen.

Vaikea työtapaturma esti Retun osallistumista aikansa.
Hyvän hoidon, apuvälineiden ja sisukkuutensa ansiosta
saimme nähdä hänet joukossamme valmiina haasteisiin.
Sisukkuutta osoitti sekin, että kainalokepeistä huolimatta hän rakensi oman 
talon, leirien antenninrakenteluista puhumattakaan.

Keväällä 1991 Retu; Pena, OH3TY; ja pari muuta paikallista tekivät retken 
Ahvenanmaalle. Paikaksi oli valittu Ålandsresorin esitteen perusteeella Solvikin 
lomakylä Marsundin salmen kupeesta. Kuskina oli Retu ja auton perässä 
peräkärry vakiokalustona tuleville vuosille. Totesimme iskeneemme kulta-
suoneen. Loistava paikka harrasteelle, ystävällinen isäntä Henning Mansnerus. 
Tästä tuli monivuotinen paikkamme. Retu kuskina, peräkärry, Pena ja pari 
muuta. Paljon hyviä ja mukavia kokemuksia muistella. Kun taas kerran 
menimme sinne, kuulimme että isännästämme oli aika jättänyt. Hänen 
poikansa hoitivat kylää. Käynti jäi viimeiseksi.

Lahden valtakunnalliselle Radio- ja tv-museolle oli saatu radioamatööriasema 
OH3R. Rakentamisessa Retu oli mukana terveystilansa mukaan, päivystämässä
asemalla ja esittelijänä mies paikallaan. Moni museon vierailija - joka ei 
koskaan ollut kuullut tästä harrasteesta - ilmoittautui kursseille kuultuaan 
Retun innostavan esittelyn.

Monella tapaa Retun tie on ollut raskas. Isoveli Paul, OH3QW; menehtyi 1987 
ja toiseksi vanhin poika Erkki, OH3NZ/OH3NYH; vain 32-vuotiaana 1991. 

Retun lähes 60-vuotinen avioliitto Pian kanssa katkesi vuonna 2015 tämän 
kuolemaan. Rakkaan puolison, elämänkumppanin ja lasten äidin menetys oli 
Retulle kova isku, mutta sisulla hän jaksoi sinnitellä, kunnes hän oman 
elämänsä tulen sammuessa nyt pääsi taivaassa jälleen Pian viereen.

Ystävää muistaen
Pentti Lareva, OH3TY, Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC.

Ylemmässä kuvassa Retun kanssa Seppo, OH2TO; Raimo, OH3DB; Veikko, OH3WR 
ja Pena, OH3TY. Alemmassa Retu asemallaan pojantyttären Marin kanssa.

<takaisin pääotsikoihin>

OH3AC Kerhokirje  2021-2                  15.2.2021               ISSN 2669-8439                      4/49


