
            OH3AC BULLETIINI                                             
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
15/2012 Pekka, OH3JMJ 4.11.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, seitse-
mättä Syyspäiväbulletiinia. Bulletiini lähetetään joka sunnuntai aina Syyspäiviin 
saakka! 

Jatkamme tässä klo 09:45 SA saakka, jolloin siirrymme pois tältä jaksolta, 
koska tällä jaksolla alkaa Viitospiirin kerhojen bulletiinikierros.

1.  Syyspäivät Lahdessa kahden viikon päästä eli 16.-18.11.2012!
Suomen Radioamatööriliitto ry:n Syyspäivät ja syyskokous pidetään siis tänä 
vuonna Lahdessa kolmipäiväisenä tapahtumana 16.-18.11.2012. Syyspäivien 
päätapahtumapaikkana on Fellmannia-niminen kokouskeskus aivan Lahden 
keskustassa. 

2. Ohjelma
Perjantaina 16.11. OH3AC kutsuu kaikki kello 18:00 Hotelli Cumulukseen get-
together cocktail-tilaisuuteen. Iltaa voi jatkaa illallisella ravintola Huviretkessä 
tai lähteä teatteriin katsomaan ”Maa on syntinen laulu” -ensi-iltaa klo 19:00. 
Junttaussauna alkaa klo 20:00 ja Lahden suosituimmasta yökerhosta on varattu 
paikat niille, joille vauhtia riittää.  

Voit myös ilmoittautua lauantain ohjelmaan jo Cumuluksessa, niin vältät 
lauantai-aamun ruuhkan Fellmanniassa!

Lauantaina 17.11. Fellmannian ovet aukeavat klo 08:30 ilmoittautumiseen, 
kirpputoriin ja aamukahviin. Ohjelma alkaa saleissa klo 10:00, juuri sopivasti 
junien saapumisaikaan.

Auditoriossa kuullaan päivän mittaan tilaisuuden kunniavieraan, IARU:n 
presidentti Hans Blondeel Timmerman, PB2T.; kaksi esitystä, Viestintäviraston 
edustajan esitys sekä erittäin mielenkiintoiset esitelmät Lahden 
pitkäaaltoaseman historiasta sekä Operaatio Stella Polariksesta.

Salissa A on HF-pitoinen ohjelma, joka alkaa kilpailufoorumilla ja jatkuu 
CQWW-kilpailun uusista tuulista. DX-foorumin kaksi esitelmää jatkavat 
aihealuuelta jonka pisteenä ii:n päällä on kertomus Suomen suurimmasta 
radioasemasta DX-kuuntelijoiden Aihkiniemestä. Gestapon salaiset radioverkot 
ja radiovakooja Thoralf Kyrre päättää salin ohjelman.

Salissa B ovat esillä yhteiskunnan ja radioamatöörien yhteistoiminta. Vapepa-
foorumia jatkaa esitelmä MPK:sta jonka jälkeen mennään kunnallishallinnon 
vaikutusmahdolli-suuksien jälkeen verkkokoulutukseen ja uuteen pätevyys-
tutkintojärjestelmää. Salin ohjelman päättää radiopartio ja radiopartiolaisten 
tapaaminen kahdella esitelmällä.
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Salissa C mennään VHF/UHf-foorumin jälkeen 70 MHz:lle ja määräystyöryh-
män esittäytymiseen. Ammattiradioverkot ja yhden kilowatin fettilinukka täy-
dentävät teknistä osaamistamme ja vammaistapahtuma päättää salin ohjelman 

Lauantaina on lisäksi YL-meeting klo 12:30, laite-esittelyitä ja mahdollisuus 
”Sight Seeing Lahteen” klo 10.00.

SRAL:n syyskokous alkaa klo 15:30 auditoriossa, äänestäminen ja vain 
kokoukseen osallistuminen onnistuu Fellmannian ensimmäisen kerroksen 
kautta.

Iltajuhla alkaa vastaavasti klo 19:00. Iltajuhlan ohjelmassa on uuden 
puheenjohtajan kukitus, IARU:n terveiset, Lasse Mårtensonin tervehdys 
Syyspäivien osanottajille, arpajaisten pääpalkinnon arvonta jne. Ja tietenkin 
illallinen. Jatkot yökerho Armaassa. Iltajuhlan illalliskortti maksaa 30 €. Se tulee 
tilata 14.11. mennessä ja lunastaa Syyspäivien respasta.

Sunnuntaina 18.11. ohjelma jatkuu kirpputorin huutokaupalla sekä 
tutustumisella Hiihtomuseoon, OH3AC:n tiloihin Radiomäellä sekä Radio- ja tv-
museoon, mikäli museolla käynnissä oleva kunnostustyö valmistuu ajoissa. On 
mahdollista, että pääsemme myös mäkihyppytorniin!

Sunnuntaina klo 12:00 ”Sigth seeing Lahti” kiertoajelu ja tutustuminen 
kaupunkiin auktorisoidun oppaan avulla. 

3. Muut Syyspäiväpalvelut
Myös ilmainen WLAN on tarjolla kaikille osanottajille. Muita palveluja ovat 
kirpputori, non-stop pätevyystutkinnot koko lauantai-päivän, huikeat arpajaiset, 
ohjelmaa muille perheenjäsenille jne. Voit myös tuoda lähtevät QSL-korttisi 
OH3AC:n respaan.

Ilmoittautumisia ja osallistujia tapaamiseen on kirjattu jo noin 165. 

Kaikki osanottajat, jotka ilmoittavat junan tai linja-auton saapumisajan, 
noudetaan ilmaiseksi rautatieasemalta tai linja-autoasemalta. Omalla autolla 
Lahteen tuleville on käytössä noin 70 ilmaista parkkipaikkaa kokouspaikan 
vierestä. Jos olet kulkurajoitteinen, ilmoita siitä etukäteen, niin järjestämme 
parkkipaikan aivan pääoven tuntumasta. Autopaikkoja on jäljellä noin 35. 

Syyspäiville ilmoittautumisen, junan tai linja-auton saapumisajan sekä ilmaisen 
parkkipaikan ja varausasiat voit kaikki hoitaa sähköpostilla kerhon osoitteeseen 
oh3aclahti@gmail piste com tai hoitaa vielä näppärämmin tämän Syyspäivä-
bulletiinin jälkeen sunnuntaina klo 09.30 jaksolla 3.685 kHz tai soittaa 
Tapanille, OH3RT; puh. 020-6158353.

Voit myös maksaa etukäteen Syyspäivien osallistumismaksun, illalliskortit ym. 
OH3AC:n tilille FI45 8115 0710 6973 14 ja nopeuttaa ilmoittautumista. 
Maksutietoihin tunnuksesi!
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4 Syyspäivien turvallinen ja monipuolinen kirpputori.
OH3AC on uudistanut kirpputorin! Voi jättää tavarasi vanhamuotoiselle 
kirpputorille tai osallistua uusimuotoiseen ”Huuda tai Osta heti”-kirpputoriin. 
Voit myös rauhassa jättää tavarasi kirpputorille, OH3AC laittaa myyntirahasi 
tilillesi Syyspäivien jälkeen. Lue kirpputorien uudesta maailmasta 
Syyspäiväsivulta www.oh3ac.fi

5. DX-kuuntelijoiden tapaaminen lauantaina klo 12:30
Lahden Radioharrastajat kutsuvat kaikki DX-kuuntelijat ja DX-kuuntelusta 
kiinnostuneet vapaamuotoiseen tapaamiseen lauantaina klo 12:30 Fellmannian 
ravintolassa. Ennen ja jälkeen tapaamisen löytyy Syyspäivien ohjelmasta myös 
DX-kuunteluaiheista ohjelmaa.

6. Fellmannian ravintolasta edullista syötävää ja juotavaa!
Fellmannian ravintola tarjoaa Syyspäivien osanottajille edullista juotavaa ja 
syötävää. Kahvit 1€, lounas 9 € ja iltajuhlan illalliskortti 30 €. Katso kerhon 
kotisivulta www.oh3ac.fi tarkemmat tiedot ja menut sekä lounaasta että 
iltajuhlasta.

7. Syyspäiväsivut nyt päivitetty
Syyspäivien Internet-sivu www.oh3ac.fi  on nyt pävitetty ajan tasalle. Sivulta 
löydät kaikki tärkeimmät tiedot Syyspäivistä sekä täydellisen ohjelman ja tiedot 
ohjelmien sisällöstä. Käy katsomassa ja ilmoittaudu mukaan ohjelmaan tai 
oheisohjelmaan. 

8. Tuo puolisosi mukaan Lahteen!
Fellmannia ja Hotelli Cumulus sijaitsevat suuren Kauppakeskus Trion 
vieressä. Perjantai-iltana on myös tarjolla teatteria ja muuta kulttuuria. 
Muistathan, että Lahti on maailman Designpääkaupunki 2012! Kerhon 
kotisivulta löydät myös tiedot, mitä kulttuuri- ja muuta ohjelmaa 
Lahdessa on viikonlopun aikana!

Ja sitten vielä muuta asiaa

9. Kymmenen K-moduulia ja seitsemän T1-moduulia välitutkinnoista
Kolme viikkoa sitten alkaneen kurssin ensimmäiset tutkintotilaisuudet on nyt 
pidetty. Kymmenen henkilöä pääsi läpi K-moduulista eli määräyksistä ja 
liikenteesta ja seitsemän läpäisi myös T1-moduulin saaden näin perusluokan 
lupaan tarvittavat tiedot läpi.

Onneksi olkoon kaikille ensimmäisen askeleen harrastukseen ottaneille ja 
uusille radioamatööreille!

10. Kurssilla 14 ilmoittautunutta – nyt vielä ehdit mukaan!
Radioamatöörikurssi Lahdessa jatkuu – nyt vielä ehdit mukaan!

Lahden Radioamatöörikerhon ry:n perusluokan kurssilla on K-moduuli käyty 
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loppuun kymmenen hengen onnistuneella tutkinnolla. Kurssi jatkuu nyt T1-
moduulilla, joten ehdit nyt hyvin vielä mukaan. Opettajina toimivat Seppo, 
OH2TO; Tapio, OH3FYD ja Jari, OH2BU. Kaikki tarvittava kurssimateriaali ja 
lisätietoja löytyy kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Tule tiistaina klo 18.00 kerhon tiloihin Radiomäen Vanhalle 
asemarakennukselle. Ilmoittautua voit ennalta Seppo Murtomaalle, OH2TO; 
puh. 0400 713 545 tai oh3aclahti ät gmail piste com.

11. Radioamatööritutkinto Lahdessa ti 13.11 klo 20:00
Tiistaina 13.11 klo 20:00 pidetään Radiomäen Vanhalla asemarakennuksella 
perusluokan K- ja T1- moduulien tutkinto, joka on tarkoitettu paitsi kurssilaisille 
myös kaikille muillekin. Ilmoittautua voit Jarille, OH2BU; joko oh2bu@sral.fi tai 
0400-503221.

12. Seuraava Syyspäiväbulletiini viikon päästä
Seuraavan kerran Syyspäiväbulletiini annetaan tasan viikon päästä tällä samalla 
taajuudella samaan aikaan. Retu, OH3WK.

Ja sitten kysymykset, ilmoittautumiset ja kuittaukset!
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