
Kerhomestari Jermu, OH3KZR; on parhaillaan kuvaamassa laitteita, osia ja 
komponentteja. Kun kuvaus on valmis, tavarat siirretään myytäväksi 
Huuto.net'tiin, samalla tavalla kun Kerho kaksi vuotta sitten myi 
Rompepäiviltä yli jäänyttä tavaraa.

Haluatko mukaan omia tavaroitasi?
Onko Sinulla on itselläsi tavaraa, josta haluat päästä eroon? Joku vanha rigi,
lisälaite, komponentteja, antenni tai muuta rompetta? Nyt saat ne myös 
mukaan OH3AC:n Huuto.net -huutokauppaan, jolloin ne saavat parhaan 
mahdollisen myyntimarkkinan ja näkyvyyttä. Miten?

Ota yksi tai mielellään useampi kuva tai kuvia tuotteistasi, tee lyhyt myynti-
ilmoitus tai kuvaus, mikä laite on kyseessä ja kerro huuotokaupan 
lähtöhinta. Postita nämä tiedot osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi. Kun 
huutokauppa alkaa, lisäämme tavarasi muiden tavaroiden joukkoon.

Kun tavarasi on myyty, siirrämme myyntihinnan tilillesi. Mutta saat itse 
paketoida ja toimittaa tuotteen ostajalle, ellei tavaraa noudeta Kerholta.

Kun tavarasi on muiden joukossa, kaikki hyötyvät!

<takaisin pääotsikoihin>

OH3AC-aktiviteetti: 2 metrin tapaaminen toistimella joka ma klo 21:00 SA
Kerhon Teams etäillassa sovittiin, yhteisestä aktiviteettiajasta, jolla 
toistimille ja uusille amatööreille saataisiin aktiviteettia.

Etäkerhoillassa on sovittu, että 
2 m aktiviteetti-ilta on OH3RAC-toistimella joka ma klo 21:00 SA

OH3RAC toistin lähettää 145.775 MHz ja kuuntelee 145.175 MHz.
Erotus on siis –600 kHz. Toistin avautuu 1750 Hz:n avaussignaalilla (beep)

OH3RAC sijaitsee Radiomäen itäisessä radiomastossa. Antennin korkeus on 
n. 200 m asl (above sea level) ja 65 m agl (above ground level). Lokaattori 
KP20TX. Toistimen kuuluvuusalue kattaa suurimman osan Päijät-Hämettä ja
pidemmällekin.

<takaisin pääotsikoihin>

Kerhon entinen puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; Silent Key
Jokainen poismeno tulee yllätyksenä, erityisesti jos
kyseessä on läheinen ystävä tai tuttu. Kenenkään ei
toivoisi täältä poistuvan, vaikka tiedossa on että jokaisen
meidän päivät on luetut. Pekan, OH3JMJ; päivät Luoja oli
laskenut loppuun hieman hätäisesti eikä Pekka ole enää
kanssamme.

Pekka Mielonen, OH3JMJ; oli syntynyt kesällä 1967 ja nyt
maaliskuun lopulla vain 54-vuotias. Nuori mies, paljon
alle radioamatöörien keski-iän. Häneltä jäi vielä kolme
auringon-pilkkumaksimia kokematta. Muuten Pekka oli jo
toki Old Timer.

Radioamatööriura alkoi kurssilla ja tutkinnolla Lahdessa
1994. Pekasta tuli ahkera ja pidetty kerholainen niin, että
hänet 1998 huudettiin hallitukseen. Hyvä työ nosti hänet
varapuheenjohtajaksi vuonna 2004 ja lopulta
luonnollisesti Kerhon puheenjohtajaksi vuosiksi 2008-
2013.
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Hänestä ei koskaan sanottu, että hän olisi puhunut turhaan. Ei, hän oli hyvä
kuuntelija, joka kuunteli ilman että koskaan keskeytti toista. Mutta häneltä 
tuli aina keskusteluun joku nokkeluus tai rakentava ajatus, jota muille ei 
ollut tullut mieleen. Kerhon puheenjohtajana hän näki toiminnassaan vain 
yhden johtavan linjan, joka edelleen on voimassa: jokaisen päätöksen pitää 
olla reilu ja Kerhon toimintaa kehittävä. Pekan aikana alkoikin Kerhon uusi 
tulevaisuus.

Lahden Fellmanniassa pidetyt liiton syyspäivät 2012
olivat Pekalle näytön paikka. Hän selviytyi hienosti
edustustehtävästä ja istui juhlapöydässä IARU:n
puheenjohtajan vieressä keskustellen kuin vanha
kaveri.

Perheen kesäpaikalle Valkealaan nousi pikku hiljaa
pieni unelma. Yli 30 m korkea masto ja sen päässä
hyvä, pyörivä HF-antenni. Siellä ei koskaan ollut
häiriöitä tai kohinaa niinkuin kotona Lahden
Etelätiellä. Hyvästä harrastuksesta kertoi toki sekin,
että kodin hamshäkki oli enemmän kuin pullollaan
rigiä, laitetta, valmiita tai -puolivalmiita itsetehtyjä
laitteita sekä vanhoja radioita, jotka toivottavasti vielä
pääsevät Radio- ja tv-museon vitriineille kertomaan
jälkipolville Pekasta.

Pekalla oli kaksi muutakin merkittävää harrastusta, joista hän oli ylpeä. Hän
piti ammunnasta ja oli siinäkin menestynyt. Mutta ehkä vielä rakkaampi – 
jos näin voi hänen puolestaan arvella – oli judo! Pekka kilpaili ja tuomitsi 
Lahden Judoseurassa ja hänellä oli 4.9.2010 suoritettu 2. dan musta vyö. 
Siis tässäkin hän oli aivan huipun tuntumassa. 

Mutta tärkeämpää, kuin mustan vyön dan, oli Pekalle se, että hän sai toimia
judotuomarina. Suomen Judoliiton tuomarikomissio valitsi hänet useamman 
kerran tuomariksi tärkeisiin kilpailuihin. Kun omassa seurassa joulukuussa 
2016 pidettiin vyökokeet, sai Pekka toimia graduoijana eli arvostelutuoma-
rina. Tilaisuudessa 25 seuran jäsentä sai vyökorotuksen, monet niistä hänen
oppilaitaan. Kukapa opettaja ei säteilisi oppilaan menestyessä?

Olemme menettäneet intohimoisen radioamatöörin, hyvän ystävän ja 
merkittävää työtä tehneen Kerholaisen.

<takaisin pääotsikoihin>

Kerhomestari jatkaa tauon jälkeen
Lahden Radioamatöörikerho ry:lle, OH3AC; palkattiin viime kesän jälkeen 
Kerhomestari. Pienen teknisen talvitauon jälkeen Jermu Niemi, OH3KZR; 
jatkaa nyt tehtävässään.

Kerhomestari on palkattu parantamaan jäsenpalvelua, edistämään 
radioamatööritoiminnan markkinointia ja näkyvyyttä, ylläpitämään Kerhon 
tiloja Radiomäen Vanhalla Radioasemalla ja hoitamaan päivittäistä 
yhteistyötä museo Mastolan kanssa.

Jermun tavoittaa päivittäin Kerhon tiloista Vanhalta Radioasemalta. Jermun 
kuulee säännöllisesti mm OH3RAC-toistinasemilta, jossa hän tervehtii ja 
opastaa ohikulkevia. Sähköpostilla hänet tavoittaa osoitteella 
kerhomestari@oh3ac.fi ja puhelimella Kerhon puhelinnumerosta 046 938 
4050

<takaisin pääotsikoihin>
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