
______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
11/2014  Su 19.10.2014

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, 
OH3AC; bulletiinia.

Tänään 19.10. viettää nimipäiväänsä Uljas.

Uljas on miehen etunimi, joka johtuu rohkeaa, urhoollista ja 
komeaa tarkoittavasta sanasta uljas.  

1. Varmista osallistumisesi kahteen rigiarvontaan!
Kerholla on nyt 220 jäsentä ja uusia jäseniä on tämän vuoden 
aikana tullut noin 20. Jäsenistä n. 79 % on myös SRAL:n jäseniä, 
selkeästi yli suomalaisen keskiarvon.

Kerhon järjestää arvonnan, jossa arvotaan kaksi 2m/70cm lähetin-
vastaanotinta. Laitteet on toimittanut arvontaan Utec Oy/ 
Koneita.com jalomielisellä tarjouksella:

- yksi laite arvotaan niiden kerhon jäsenten kesken, 
jotka viimeistään 21.11. ovat maksaneet kerhon tämän 
vuoden jäsenmaksun.
- yksi laite arvotaan niiden uusien, tänä vuonna 
liittyneiden kerhon jäsenten kesken jotka ovat 
maksaneet kerhon jäsenmaksun tai kurssimaksun.

Uusilla jäsenillä on siis kaksinkertainen mahdollisuus voittaa, koska 
he osallistuvat kumpaankin arvontaan. Arvonta järjestetään 
24.11.2014 kerhon pikkujoulussa. 

2. Perusluokan kurssilta jo 3 yleisluokkaan ja 5 perusluokkaan!
Kerhon syksyn perusluokan kurssille ilmoittautui 21 henkeä, 
opettajina Seppo, OH2TO;  Jari, OH2BU; sekä Rami, OH3RV

Opiskelijat tulevat Lahden lisäksi mm. seuraavilta paikkakunnilta: 
Helsinki, Kerava, Järvenpää, Loppi, Hyvinkää, Lammi, Artjärvi, 
Heinola, Kotka, Asikkala, Hollola.

Kurssilla kolme henkilöä on jo suorittanut T2-modulin eli päässyt 
suoraan yleisluokkaan ja viisi henkeä on suorittanut T1-modulin eli 
päässyt jo perusluokkaan. Lisäksi yhteensä 16 jo suoritettua K-
moduulia odottaa ensi tai seuraavalla viikolla tekniikan modulia.
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3. Kaksi huippuesitelmää tulossa - ennakkotieto
Maanantaina 27.10. klo 18:30 kerholla alkaa Sakun, OH2NOS; 
esitelmä SOTA-workkimisesta. SOTA tarkoittaa ”Summit-On-The-
Air” ja siinä aktivoidaan kukkuloita ja korkeita mäkiä. Meillä 
Lahdessa ainakin Tiirismaa on haluttu kukkula. SOTA-workkijoita on
ympäri maailmaa.

Seuraavana maanantaina 3.11. klo 18:30 kerholle saapuu Jari, 
OH5ZN; kertomaan Turva-workkimisesta ja Turva-verkosta. Jari 
esittelee käytännönläheisesti käytössä olevia Winmor, pakettiradio 
ja Alea-modeja.

Kummastakin tapahtumasta lähiaikoina lisätietoja kerhon 
kotisivulta ja kerhokirjeesta.

4. T2-preppauskurssi alkaa marraskuussa – ilmoittaudu!
T2- eli yleisluokan preppauskurssi alkaa tiistaina 11.11.2014 klo 
18:00. Preppausta jatketaan tiistai-iltaisin kunnes viimeinenkin 
oppilas on saatu yleisluokkaan. Opettajina toimivat Raimo, OH3RV;
ja Jari, OH2BU. Ilmoittautumiset Jarille, OH2BU; puh: 0400 503 
221 tai koulutus@oh3ac.fi

5. Vuosikokous ja pikkujoulu 24.11.2014 – varaa allakkaasi!
Kerhon sääntömääräinen vuosikokous – vaalikokous – pidetään ma 
24.11.2014 klo 18:00

Kerhon pikkujoulut alkavat heti vuosikokouksen jälkeen n. klo 
19:00. Arvonnan ja yhdessäolon lisäksi palkitaan hyvää työtä 
tehneitä kerholaisia, pidetään hauskaa ym.

Viime vuonna pikkujouluihin osallistui noin 50 kerholaista. Paikka 
Radiomäellä on vielä auki ja ilmoitetaan myöhemmin.

6. Antennitalkoot Radiomäellä: 2m ja 70cm nyt kunnossa!
2m ja 70cm antennit on kiinnitetty kääntömoottoriin ja ovat 
käyttökunnossa. Kun nyt QSO kulkee kannattaa tulla kerholla 
workkimaan vaikkapa 2m ja 70 cm aktivointipäivinä.

Talkooporukkana oli: Markku, OH3EAU; Kalevi, OH3NAO; Late, 
OH3RL; ja Raimo, OH3RV. Kiitos kaikkien kerholaisten puolesta 
talkoopoppoolle!
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7. Hallituksen kokous 13.10. - lue pöytäkirja!
Kerhon hallitus kokoontui ma 13.10.2014. Paikalla oli myös 10-15 
kerhon jäsentä, jotka aktiivisesti osallistuivat keskusteluun. 
Kokouksen pöytäkirjan voit lukea kerhokirjeessä olevasta linkistä. 

8. Kätevä-Tekevä-Lukeva -messut Messukeskuksessa 1.-2.11.2014
Kerho osallistuu myös tänä vuonna ”Kätevä-Tekevä-Lukeva”-
messuille la-su 1.-2.11.2014. Messut ovat yksi suurimmista 
vuotuisista harrastemessuista. Yleisöä tulee lähes 10.000 henkeä.  

Messupäällikkönä toimii Markku, OH3EAU; joka toivoo mahdolli-
simman monen varaavan ajan kalenteriinsa. Myös hyviä ideoita 
sisältöön kaivataan! Ilmoita Markulle mahdollisuudesta tulla 
auttamaan joko rakentamisessa tai päivystämisessä. Markun 
tavoittaa omakutsulla: oh3eau@oh3ac.fi

10. Ruskaleirillä 50 osanottajaa – lue ”raportti” ja katso kuvat
Tämän vuoden kerhon "Ruskaleiri" pidettiin perinteisessä paikassa, 
Luhtaanpirtissä. Vieraskirjan mukaan leirillä oli tasan 50 kävijää. 

Kerhon kotisivulta voit lukea raportin leirin tapahtumista ja katsoa 
40 kuvaa.

11. Kaikilla kerhon jäsenillä nyt kaksinkertaiset @oh3ac-omakutsut!
Kaikille kerhon jäsenille on nyt avattu @oh3ac-omakutsu, mutta ei 
pelkästään tunnukselle vaan myös nimelle (etunimi.sukunimi)! 
Omakutsu toimii siis sekä nimellä että tunnuksella. 

12. Kerholla myynnissä laadukas OH3R T-paita
Kerho lunasti Radio- ja tv-museon varastosta kaikki loput 
laadukkaat OH3R T-paidat. Paidassa on myös kerhon logo. Paitoja 
on jäljellä hieman toistakymmentä.

Paidat on tehty todella laadukkaasta materiaalista. Harmaan ja 
mustan lisäksi valitettavasti kaikki ovat kokoa XL, mutta sopivat 
hyvin lähes kaikkien päälle. 

13. Antenninrakennusilta Järvenpäässä
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP; järjestää to 
23.10.2014 klo 18 antenni-illan. Kurssilaiset rakentavat antennin, 
mutta muutkin voivat tulla seuraamaan rakentelua. Osoite on 
Torpantie 7, Järvenpää. Tutustutaan helppotekoisiin ja edullisiin, 
mutta silti hyvin toimiviin antenneihin.
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14. Tuoreimmat QST- ja CQDL-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät nyt tuoreimmat ARRL:n QST-lehdet sekä Saksan
liiton DARC CQDL-lehti.

15. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 
18:00 kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa 
Asemarakennuksessa.

16. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 9.11. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.

17. Lopetus ja kiitokset
Tässäpä tämä tällä kertaa.
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