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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, ensimmäistä 
Syyspäiväbulletiinia. Bulletiini lähetetään tähän samaan aikaan joka sunnuntai aina 
Syyspäiviin saakka! 

Jatkamme tällä jaksolla klo 09:45 SA saakka, jolloin siirrymme 5 kHz ylemmäs, koska tällä 
jaksolla alkaa Viitospiirin kerhojen bulletiinikierros.

1.  Syyspäivät Lahdessa 16.-18.11.2012!
Suomen Radioamatööriliitto ry:n Syyspäivät ja syyskokous pidetään siis tänä vuonna 
Lahdessa kolmipäiväisenä tapahtumana perjantai-sunnuntai 16.-18.11.2012

Syyspäivien päätapahtumapaikkana on Fellmannia-niminen kokous- ja konferenssikeskus 
aivan Lahden keskustan tuntumassa, itse asiassa korttelin päässä kaupungin torikorttelista. 
Fellmannia on nykyaikainen, viime talvena käyttöön otettu kokouspaikka, jonka yhteydessä 
toimii myös paikallinen ammattikorkeakoulu. Fellmannian tiloista ja mahdollisuuksista voi 
katsoa lisää osoitteesta www.fellmannia.fi 

Ajo-ohjeet, navigaattoriosoite ym. löytyvät myöhemmin sekä ra-lehdestä että kerhon 
kotisivulta.

2. Syyspäivien ohjelma
Syyspäivät on nyt - hyvän, vanhan perinteen mukaan kolmipäiväinen tapahtuma.

*Perjantaina 16.11.2012* on kokoontumis- ja tutustumisohjelmaa ja aina perinteinen ja 
ajankohtainen "junttaussauna".

*Lauantai 17.11* on tietenkin perinteinen pääohjelmapäivä. Aamusta aina iltapäivän lopun 
Syyskokoukseen on ohjelmaa yhtäaikaisesti auditoriossa ja kahdessa muussa salissa. 
Auditorion ja muiden kokoustilojen vieressä on A-oikeudet omaava kahvila ja ravintola, 
jossa edulliset kokouskahvit ja lounaat voi nauttia aamusta iltaan.

*Kirpputori* on auki koko päivän ja uutuutena tarjoamme myös ns.huutokauppakirpputorin, 
jossa tavara tarjoaja voi huutokaupan tapaan nostattaa tavaran hintaa koko päivän ajan.

Lauantai-iltana on *juhlaillallinen*, jonne kukaan itseään kunnioittava hami ei voi olla 
tulematta.

*Sunnuntai 18.11.* on jäähyväisten päivä mutta ajokuntoon odottamisen ajaksi tarjoamme 
vielä pientä ohjelmaa ja tutustumista.

Tilaisuuden ohjelma kehittyy ja paranee päivä päivältä. Kerhon sivulta www.oh3ac.fi et vielä 
paljoa löydä tietoutta, mutta sivun sisältö alkaa päivittymään päivä päivältä. Marraskuun 
lehdessä tulee luonnollisesti olemaan täydellinen ohjelma.

3. Oheisohjelma
Syyspäiviin osallistuvien perheenjäsenille pyritään järjestämään ohjelmaa lauantain
aikana mm. tutustumiskäynneillä. Fellmannia ja päähotelli Cumulus sijaitsevat jo
sinänsä Lahden suurimman kauppakeskuksen Trion vieressä.
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Osallistujat ja perheenjäsenet voivat lisäksi tutustua Lahden Radio- ja tv-museoon
sekä vieressä sijaitsevan Lahden Radioamatöörikerhon, OH3AC; tiloihin Radiomäellä ja 
mm. työskennellä joko OH3R- tai OH3AC-asemalta. Fellmannian tiloihin rakennetaan myös 
– jos antenniteknisesti mahdollista – Syyspäivien radioamatööriasema.

Lisäksi järjestetään mahdollisuus tutustua Lahden hiihtomuseoon ja kuuluisaan
mäkihyppysimulaattoriin. Radioamatöörilaitekauppiaille ja muille kiinnostuneille tarjotaan 
luonnollisesti tilaa laite-esittelyitä ym. varten.

4. Majoitus
Fellmannia vastapäätä, myös aivan Lahden keskustassa sijaitsevasta Cumulushotellista
on jo saatu edullinen tarjous Syyspäiviin osallistuvien majoituksesta. Hotellin ulko-ovelta on 
n. 50 m Fellmannian pääovelle!

Lisäksi kävelymatkan päässä on vanha perinteinen Seurahuone ja torin toisella puolella 
upouusi Omenahotelli niille, jotka haluavat majoittua edullisesti. Näiden lisäksi myös 
Scandic-hotelli rautatieaseman vieressä tarjoaa majoitusta Syyspäivien osanottajille.

Kun kerho on saanut kaikilta tingityt tarjoukset, kerromme niiden hinnat sekä 
Radioamatööri-lehdessä että kerhon kotisivulla

5. Ruokailu
Fellmannian toisessa kerroksessa, samassa aulassa auditorion ja muiden kokoustilojen
kanssa sijaitsee 200-paikkainen ravintola ja kahvila, joka tarjoaa koko lauantain ajan 
edullisia ja monipuolisia lounaita sekä kahvia ym. vapaamuotoiseen seurusteluun.

Ravintolalla on luonnollisesti A-oikeudet, jotka ulottuvat kokoustiloihin saakka.

6. Yhteydet ja pysäköinti
Lahteen on hyvät juna-, linja-auto- ja tieyhteydet kaikkialta Suomesta, erityisesti
pääkaupunkiseudulta. Kerho järjestää sukkulakuljetuksen Fellmanniaan tai Cumulus-
hotelliin saapuville sekä rautatie- että linja-autoasemalta niille, jotka ilmoittavat 
saapumisesta etukäteen.

Vaikka Fellmannia sijaitsee keskellä kaupunkia, autoitse tilaisuuteen päiväkäynnille
saapuville löytyy ja järjestetään tarpeellinen määrä pysäköintipaikkoja Fellmannian
vierestä. Kulkurajoitteisille järjestyy pysäköintipaikka aivan Fellmannian pääoven
tuntumasta.

Yöksi jääville järjestyy edullinen ja turvallinen paikka autolle vieressä sijaitsevasta
lämpimästä parkkihallista.

Sitten pari muuta asiaa:

7. Tutustuminen Fellmanniaan ja Syyspäivien suunnittetilaisuus
Huomenna maanantaina 24.9. voi tulla tutustumaan Fellmannian tiloihin klo 17:00. 
Kokoontumispaikkana Fellmannian sisääntulon aula.

Tämän jälkeen jatkamme kerholla klo 18:00 ensimmäisellä suunnittelupalaverillä. Kaikki 
tervetuloa!

Lahden Radioamatöörikerho ry,  OH3AC Radiomäenkatu 46 oh3aclahti@gmail.com
PL 74, 15141 LAHTI 15100 LAHTI      www.oh3ac.fi

2



8. Syksyn kurssi alkaa 2.10.2012 klo 18:00
Lahden Radioamatöörikerhon ry:n syksyn 2012 perusluokan kurssi alkaa tiistaina 2.10. klo 
18:00 kerhon tiloissa Radiomäellä, Vanhassa asemarakennuksessa.

Ensimmäisenä kurssi-iltana esitellään radioamatööritoimintaa laajemminkin, kurssin 
sisältöä ja oman aseman perustamista. Kurssin aikana suoritetaan perusluokan tutkinto 
sekä prepataan halukkaat yleisluokkaan. Opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Tapio, 
OH3FYD ja Jari, OH2BU.

Kaikki tarvittava kurssimateriaali ja lisätietoja löytyy kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-
kurssi. Ilmoittautumiset kurssille joko Seppo Murtomaa, OH2TO; puh. 0400-713 545 tai 
oh3aclahti@gmail.com

Kurssi on kerhon yhdeksäs kahden vuoden aikana ja aiemmilta kahdeksalta kurssilta on 75 
eri henkilöä suorittanut Viestintäviraston vaatiman tutkinnon voidakseen lähettää omalta 
asemalta!

9. Vuorot
Seuraavien maanantai-kerhoiltojen (klo 18.00, Vanha Radioasema) isäntinä ja emäntinä 
toimivat:

ma 24.09. Anu, OH3FVV 
ma 01.10. Tapio, OH3FYD 
ma 08.10. Leena, OH3HF 

Radio- ja tv-museo on toistaiseksi kiinni eikä päivystyksiä järjestetä.

10. Seuraava Syyspäivä bulletiini viikon pääsät
Seuraavan kerran Syyspäiväbulletiini annetaan tasan viikon päästä tällä samalla 
taajuudella samaan aikaan. Bulletiinin antaa Retu, OH3WK.

Ja sitten kysymykset ja kuittaukset!
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