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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, 
OH3AC; vuoden toista bulletiiniä.

Tänään 8.2. viettää nimipäiväänsä Laina. 

Laina on 1800-luvulla suomalaisuusaatteen vaikutuksesta syntynyt 
nimi. Nimestä kuvastuu ajatus lapsesta Jumalan lahjana, mutta 
siihen samalla sisältyy kasvatusvastuu. 

Siis onnea kaikille Lainoille, joita toivottavasti nytkin on kuulolla. 

1. Vuosi 2015 kerhon 85-vuotisjuhlavuosi!
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; silloin nimellä ”Lahden 
Kolmoset” perustettiin 1.11.1930. Tänä vuonna kerho täyttää siis 
kunnioitettavat 85 vuotta!

Juhlavuosi tulee näkymään monella tavalla kerhon toiminnassa 
mutta juhlavuoden suuremmat juhlallisuudet keskittyvät 
varsinaisen syntymäpäivän ympärille loppuvuoteen.

Kannattaa tutustua ja lukea myös kerhon maineikkaasta historiasta
ja perinteestä kertova kerhon 75-vuotishistoriikki, joka löytyy 
kerhon etusivulta olevasta linkistä.

2. Kevään kaksi kurssia alkavat 17.2. ja 23.2.2015
Kerho järjestää keväällä 2015 kaksi perusluokan kurssia:

- iltakurssi tiistaisin 17.2.-31.3.2015
- hiihtolomaviikon intensiivikurssi ma-pe 23.-
27.2.2015

Kummankin kurssin kesto on n. 20 tuntia ja ne alkavat 
radioamatööritoiminnan ja kurssin esittelyllä. Kurssien opettajina 
toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU.  

Kaikki opetusmateriaali on saatavissa kerhon kotisivun lopusta. Osa
sähköisestä materiaalista on interaktiivista ja mahdollistaa pääsyn 
tutkintokysymyspankkiin. Materiaali soveltuu myös 
itseopiskelijoille. 
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Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 
0400 713 545 tai sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi

Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa on järjestöpalstalla 
ensimmäinen ilmoitus kurssista.

3. Meri-VHF eli SRC-kurssi helmi/maaliskuussa? 
Kerho järjestää taas tänä keväänä – jos innostusta löytyy – Meri-
VHF-kurssin eli ns. SRC-kurssin. Kurssin opettajana toimii tuttuun 
tapaan Oiva, OH2NSM. Kurssi järjestetään helmikuun lopussa ja/tai
maaliskuun alussa lähinnä muutaman viikonlopun päivinä.

Jos olet kiinnostunut, kerro melko pian kiinnostuksestasi kerhon 
osoitteeseen koulutus@oh3ac.fi. Kun kiinnostuneita on tullut 
tarpeeksi, ryhdymme sovittamaan opetusaikoja.

Kurssia on pyytänyt Hollolan Veneseura mutta se on avoin kaikille 
halukkaille. Mikäli kurssilaisia ilmoittautuu alle kymmenen, kurssi 
pidetään kerhon tiloissa, muussa tapauksessa keskikaupungilla.

4. Kerho mukana Winlink-harjoituksessa viime viikonloppuna
Kerho osallistui turvatoimikunnan järjestämään Winlink-
harjoitukseen viime viikonloppuna. Tarkoituksena oli harjoitella ja 
testata Winlink 2000 -järjestelmää turvallisuusviestiliikenteessä. 
Kyseessä oli harjoitus, johon kukin osallistui oman aikataulunsa 
mukaisesti. Jarmo, OH3QN; ja Kalevi, OH3NAO; osallistuivat 
harjoitukseen kerholta.

Jartsu, OH5ZN; on lupautunut tulemaan kerholle kertomaan lisää 
tästä mielenkiintoisesta turva-liikenteestä!

5. QSL-tiedot ilmoitettu OH2- ja OH3-piirien QSL-managereille
Kerhon sihteeri on toimittanut kaikkien kerhon jäsenten tunnukset 
OH2- ja OH3-piirin QSL-managereille, mikäli näillä ei ole jo tietoa 
ao. aseman QSL-korttien toimittamisesta. Tämän tarkoittaa sitä, 
että jos olet ilmoittanut oman piirisi managerille jonkun muun QSL-
toimitusosoitteen kuin OH3AC, nyt tehty ilmoitus ei sitä muuta eikä 
sinun tarvitse tehdä mitään.

Muista, että jos haluat korttisi muualle kuin kerholle, joudut 
maksamaan siitä aiheutuvat posti- ym. kustannukset. Kerho 
maksaa nämä puolestasi, jos korttisi tulevat kerholle.
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6. OH3RAC toistimet taas toiminnassa
Kerholla on kaksi toistinta itäisen maston puolivälissä, yli 200 m 
asl.: 

145.775 MHz;  -0,6 MHz erotus. 1700 Hz avaussignaali
434.600 MHz;  -2 MHz erotus, 123 Hz aliääni ja toistin 
on RNET-verkossa 

Erityisesti 70 cm:n toistimella on ollut loppuvuodesta pitkiäkin 
katkoksia ja yhteys R.Net:tiin on välillä ollut poikki. Toistimelle on 
nyt vaihdettu uusi WLAN-purkki ja toistimien pitäisi nyt toimia taas 
kunnolla. 

7. Kerhon kotisivulla taas uutta - nyt määräykset ym.
Kerhon kotisivun www.oh3ac.fi etusivua on taas hieman uudistettu.
Sivun vasemmasta palkista löytyy nyt useita hyödyllisiä linkkejä. 
Viimeisimpinä sinnen on lisätty bandijakotaulukko ja tämän vuoden
alusta voimaan tulleet uudet radioamatöörimääräykset.

8. Jäsenmaksut 2015 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2015 
jäsenmaksut ovat samat kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 €
ja perhejäsenet, nuoret (<15 v), opiskelijat ja työttömät 10€.

Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta 
maksamalla jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumerot löytyvät 
joko kerhon kotisivulta tai kerhokirjeestä.

9. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskusteljupalstalla on paljon uutta luettavaa ja 
mielenkiintoisia keskusteluita. Kannattaa aina välillä käydä 
katsomassa siellä ja antaa oma panos. Myös osto- ja myynti-
ilmoituksissa löytyy.

Keskustelupalstalle pääset helpoimmin kotisivun vasemmassa 
palkissa olevasta linkistä.

10. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 
18:00 kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa 
Asemarakennuksessa.
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11. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 1.3. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz. Bulletiini antaa Pekka, OH3JMJ.
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