
_______________  OH3AC BULLETIINI  ____________   

NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
5/2013 Pekka, OH3JMJ su 21.4.2013

Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden neljättä Lahden Radioamatööri-
kerho ry:n, OH3AC; bulletiinia.
 

Tänään sunnuntaina 21.4. vietetään Anssin ja Anselmin nimipäivää. Anssi on 
lyhenne Anselmista. Nimen on tulkittu merkitsevän "jumalten suojelemaa" tai 
"hyvä kypärä". 

Ja sitten päivän tekstiin:  

1. Hallituksen avoin kokous huomenna 22.4. klo 18:30
Kerhon hallitus pitää avoimen kokouksen kerhoillassa huomenna maanantaina 
22.4. n. klo 18:30 alkaen.

Alustavalla agendalla on mm. päätöksen tekeminen ehdotuksesta siirtää 
OH3RAC toistimet Mustankallioon, antennianalysaattorin hankinta kerholle, 
kevään antenninrakennuskurssista sopiminen, kerhon talous- ja avaintilanne 
ym.

Kaikki mukaan miettimään yhteisiä asioita ja antamaan hallitukselle vinkkejä!

2. Suomen nuorin ja nuorimmat hamit kerhon preppauskurssilta
Kerho järjesti huhtikuun alussa yhden päivän mittaisen nuorten 
preppauskurssin. Viisi nuorta 9-12 vuotiasta opiskeli ja kertaili pitkän lauantain 
radioamatööriasioita. Kaikki viisi kurssilla ollutta saivat perusluokan tutkinnon 
onnistuneesti läpi ja kaikille on Viestintävirasto antanut tällä viikolla myös 
tunnukset! 

Marina, OH2SA; lienee nyt nuorin suomalainen radioamatööri ja saattaa 9 
vuoden ikäisenä olla myös nuorin radioamatööritutkinnon koskaan suorittanut 
tyttö? Ainakaan Ficora ei ollut tietoinen nuoremmista! 

Mutta eivät muutkaan neljä ole iällä pilattuja; Veera, OH2VS; on 11 -vuotias 
kuten myös Topi, OH3EIO. Vastaavasti Sanni, OH3EIN; ja Kristina, OH2KR; 
ovat 12 -vuotiaita. 

Suuri osa nuorista oli jo eilen mukana kevätpäivillä Riihimäellä. Ryhmäkuvan ja 
lyhyen kertomuksen löydät myös kerhon kotisivulta.

3. UV3-R suomenkielinen käyttöohje
Moni on tuskaillut pienten kiinalaisten laitteiden käyttöohjeen kanssa. Nyt löytyi 
kerhon Facebook-tililtä hyvä ohje Porvoon Radioharrastajien, OH2ABB; 
lähettämänäja Markun, OH2HNV; kääntämänä. Käyttöohjeen löydät 
osoitteesta: www.oh3ac.fi/UV3-R   20SF.pdf  
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4. Uusimmat QST ja CQ DL-lehdet luettavissa
Maanantaina voit kerhoillassa lukea myös uusimmat ARRL:n QST ja Saksan 
liiton DARC CQ DL-lehdet. Paljon mielenkiintoista asiaa ja hyviä mainoksia.

5. Museolle 12.000 euroa mastojen kunnossapitoon
Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 385 000 euroa liikenne- 
ja viestintäalan museoille rakennushankkeiden ja muiden kehittämis-
investointien tukemiseen. 

Tukea annettiin 18 museolle ja seitsemälle yhteisölle. Radio- ja tv-museosäätiö 
sai 12 000 euroa mastojen kunnossapitoon. 

6. Avaimia kerholle -muista aina poistaa hälytykset
Olemme saaneet käyttöömme kymmenen avaimen sarjan kerholle. Jos siis 
haluat päästä kerholle workkimaan tai lukemaan lehtiä kerhoiltojen 
ulkopuolella, ota yhteyttä Harriin, OH3UP. Avaimet on numeroitu ja ne 
annetaan kuittausta vastaan. 

Jokaiselle avaimen kuittaajalle annetaan ohje hälytysjärjestelmän 
poiskytkemisestä. 

Kun tulet kerhon tiloihin, muista aina poistaa hälytykset päältä ellei kerholla jo 
ole ketään. Samoin, tietenkin, jos olet viimeinen lähtijä, muista laittaa hälytys 
päälle. Kerhon hälytysjärjestelmä on itsenäinen eikä sitä ole kytketty muiden 
museon käyttäjien hälytysjärjestelmään!

7. Vuoden 2013 jäsenmaksu
Kerhon jäsenmaksut ovat samat kuin viime vuonna: aikuisjäsenet 20€ ja 
perhejäsenet, nuoret (<15 v), opiskelijat ja työttömät 10€. 

Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla 
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti kerhon tilille FI 77 8000 2505 9450 05. Laita 
nimesi ja kutsusi viestiosaan. Tilinumero löytyy myös kerhon kotisivulta.

8. Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat edelleen maanantaisin klo 18:00 kahvin, rupattelun ja muun 
mukavan merkeissä.

Alkuvuoden kerhoillat ovatkin olleet lähes täynnä, maanantaisin on 
parhaimmillaan ollut jopa yli 30 henkeä kerhon tiloissa. 

9. Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuorot on sovittu seuraavasti:
ma 22.4. Vesa, OH3FYE 
ma 29.4. Pekka, OH3JMJ 
ma 6.5. Raimo, OH3RV 
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10. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä sunnuntaina 12.5. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.

11. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.

Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, 
ketkä kaikki olivat kuulolla!
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