
OT Reiska, OH2HK; Silent Key
Surulla otimme vastaan tiedon, että OT Reino Janhunen, OH2HK; on nyt 
Silent Key.

Reiska on aina ollut sananvapauden suuri esitaistelija ja se yhdisti hänet 
OH3AC Kerhokirjeeseen. Reiska oli Kerhokirjeen mentori ja avustaja, joka 
antoi hyviä juttuvihjeitä ja neuvoi myös sisällön rakentamiseessa. 
Muutaman kerran hän kritisoi juttuja joko liiasta suoraviivaisuudesta tai liian
pitkästä asian pyörittelystä. Kritiikki otettiin nöyränä vastaan. Hän ei 
kuitenkaan halunnut itselleen mainetta, huomiota tai kuuluisuutta.

Hänen kanssaan oli antoisaa ja avartavaa käydä läpi tapahtumia viimeisen 
30-40 vuoden aikana. Vaikka terveys hiljaa petti, oli muisti ja ajatus terävä.
Moni aiemmin piilossa ollut seikka, asia tai henkilö sai uutta valoa. 

Reiska optimistina odotti uutta aurinkoa suomalaisen ra-toiminnan ylle. 
Henkilökohtaisesti hän oli pettynyt 100-vuotishistoriikkiin ja mietti, miten 
kerätä varoja niin, että uusi historiikki saataisiin pian ulos. Hän oli jo 
mielessään valinnut aikalaiset kirjoittajat.

Toistuvat sairaskohtaukset ja näön vielä suurempi heikkeneminen veivät 
lopulta Reiskan voimat lyhyen hoivakotijakson jälkeen. Monet 
julkaisemattomat kirjoitukset tulevat vielä pitämään Reiskan mediassa.

<takaisin pääotsikoihin>

Epassi ja EazyBreak: Nyt on aika tyhjentää vuoden loppusaldo Kerholle
Moni työnantaja on mukana ePassi- tai EazyBreak-
järjestelmässä. Kun  työnantaja antaa työntekijälle
ePassin tai EazyBreaki'in, voi työntekijä käyttää sitä
verovapaasti harrastuksiinsa 400 €:lla vuodessa.

Työnantajan lataama vuosittainen saldo – yleensä siis
400 € - nollautuu käyttämättömiltä osin vuoden
lopussa. Monelta on koronan vuoksi jäänyt saldoa
tänä vuonna käyttämättä.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; on mukana
palveluntarjoajana kummassakin järjestelmässä ja
sen kautta voi maksaa jäsen- tai kurssimaksunsa tai
antaa tukimaksun Kerholle.

Mikset siis niitä viimeisiä kymppejä tai euroja käyttäisi
tukemaan Kerhon toimintaa, vaikkapa ylimääräisen
jäsenmaksun tai kannatusmaksun muodossa. 

<takaisin pääotsikoihin>

Tule mukaan päivystämään Radio- ja tv-museon asemalle OH3R
Kerhon jäsenet ja satunnaisesti myös muut ovat vastanneet Radio- ja tv-
museolla olevan Arvi Hauvosen muistoaseman, OH3R; päivystyksestä jo 
vuodesta 1993 lähtien. Päivystyskertoja on vuosien varrella ollut jo yli 
tuhat, tarkka luku pyörii jossakin luvun 1.100 ympärillä. Päivystys on aina 
su klo 12:00-15:00.

Päivystäjän tehtävä on ”miehittää” asema päivystysaikana. Yhteyksiä voi 
pitää mielensä mukaan tai keskittyä vierailijoihin. Museon vierailijoille 
esitellään toimintaa ja kerrotaan ra-toiminnasta ja mm. kursseista. 
Vierailijoille voidaan jakaa esitteitä ym. tai antaa pitää second operator-
yhteys. Päivystys tarjoaa erinomaisen tilaisuuden opastaa vasta-alkajaa 
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