_____________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO:
3/2015

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 1.3.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
vuoden kolmatta bulletiiniä.
Tänään 1.3. viettää nimipäiväänsä Alpo, Alpi ja Alvi.
Nimen taustalla on skandinaavinen ja puolalainen nimi Albin, joka
takautuu muinaisroomalaiseen Albinus-nimeen, joka tulee latinan
lsanasta albus, "valkoinen", "kirkas".
Siis onnea kaikille Alpoille ja kaimoille ja varmaan erityisesti Alpolle,
OH6ALPO; joka tätäkin bulletiiniä kuuntelee!

1. Kerhon hallituksen kokous huomenna 2.3.2015 klo 18:00
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; hallituksen kokous pidetään
huomenna maanantaina 2.3.2015 kello 18:00 kerhoillan yhteydessä
avoimena kokouksena. Esityslista julkaistaan netissä vielä tämän
aamupäivän kuluessa.
Kaikki, myös uudet jäsenet tervetuloa!

2. Iltakurssille ehtii vielä ensi ti 3.3. klo 18:00
Lahdessa alkoi helmikuun puolivälissä kolme radiokurssia, joille yhteensä
ilmoittautui kolmisenkymmentä henkilöä. Hiihtolomaviikon kurssi on jo
loppunut eikä Oivan, OH2NSM; vetämälle Meri-VHF-kurssille oteta enää
uusia oppilaita.
Perusluokan iltakurssille mukaan ehtii vielä! Kurssilla on tähän mennessä
käyty läpi ns. K-moduulin osuus ja ensi tiistaina 3.3.2015 klo 18:00
aloitetaan T1-moduulin eli tekniikan opetus. Mukaan ehtii siis vielä
mainiosti koska T1-osuuden jälkeen jatkamme uusille oppilaille vielä Kmoduulin toistamiseen!
Tutustu kerhon kotisivun oh3ac.fi vasemmassa palkissa olevaan kerhon
esittelymateriaaliin sekä koulutussivulta löytyvään aineistoon ja
ilmoittaudu mukaan!
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3. Kerhoretki Kouvolan Sotilasradiopäivään la 25.4.2015
Kouvolan Putkiradiomuseon sotilasradiopäivä pidetään lauantaina
25.4.2015 klo 10:00-14:00 Kouvola-talossa, Varuskuntakatu 11, Kouvola.
Tapahtuman kiinnostava ohjelma löytyy kerhokirjeestä olevasta
osoitteesta tai suoraan Putkiradiomuseon sivuilta.
Pääsymaksu tapahtumaan on 10 euroa, vain käteinen käy.
Järjestämme huhtikuun tapahtumana kerhoretken tapahtumaan.
Kokoonnumme kerholla aamulla klo 8:30-9:00, josta lähdetään
kimppakyydein autoilla kohti Kouvolaa. Jos olet kiinnostunut lähtemään
mukaan, ilmoittaudu 10.4. mennessä Harrille, OH3UP; oh3up@sral.fi tai
Jarille, OH2BU; oh2bu@oh3ac.fi ja kerro, voitko lähteä omalla autolla ja
kuinka monta henkeä voit ottaa kyytiin. Ilmoittautumisten perusteella
sovitellaan tarvittava automäärä, jotta emme ajele puolityhjillä autoilla
peräperää.

4. 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.

5. Yleisluokan tutkintomahdollisuus ti 3.3.2015 klo 18:00Tiistaina 3.3.2015 suoritetaan kerholla sekä K- että T2-moduulin
tutkintoja. Jos Sinua kiinnostaa jompikumpi näistä tai T1-moduuli, ota
yhteys Jariin. OH2BU; oh2bu@oh3ac.fi tai Penaan, OH3TY;
oh3ty@oh3ac.fi viimeistään maanantaina 2.3.2015

6. Mikalla uusi tunnus
Mika, ex-OH3FBG; on saanut uuden tunnukset ja tottelee bandeilla nyt
kutsua OH3BBK

7. Retu, OH3WK; vielä sairaalassa
Retu, OH3WK; on edelleen Hollolon Salpakankaan terveysaseman
vuodeosastolla viime syksynä tapahtuneen turman jäljiltä.
Osaston vierailuaika on tänään sunnuntaina, niin kuin kaikkina muinakin
päivinä, 12:00-19:00.
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8. Peruskilpailu tänään iltapäivällä
Suosittu ja hauska mutta kiireetön peruskilpailu workitaan tänään täällä
80 m SSB-alueella kello 14:00-15:00. CW-osa on tuntia myöhemmin.
Voit workkia kaikki asemat neljään kertaan 15 min välein. Raportti on
yleisluokkalaisella 59, juokseva numero alkaen 801:sta sekä
viisikirjaiminen sana. Perusluokkalaiset aloittavat numeroinnin 001:stä.
9. Harjunalustan VPK:n hälytysryhmä vieraili kerholla
Lahden Kärpäsessä sijaitsevan Harjunalustan VPK:n hälytysryhmä, noin
25 henkeä tutustui radioamatööritoimintaan kerholla parisen viikkoa
sittten.
Myös vapaapalokunnat tarvitsevat toimivaa viestintäjärjestelmää ja
varajärjestelmää. Radioamatööritoiminta on oiva lisä tällekin yhteiskuntaa
suojaavalle toiminnalle, jolla on paljon samoja arvoja kuin
radioamatööritoiminnassa.
Ryhmän vetäjänä oli Jani, OH3ERF; ja esittelyn kerholla piti Jari, OH2BU;
runsaslukuisen kerhoiltayleisön seuratessa mukana.

10. Radio- ja tv-museo sai merkittävän valtionavustuksen
Valtio on myöntänyt Lahdelle 340 000 € avustuksen Radio- ja tv-museon
peruskorjaukseen. Museo avautuu uudistettuna ensi vuoden aikana.
Kerho onnittelee sekä museota että kaupunkia ja toivoo remontin pikaista
valmistumista.

11. Kuusankosken toistin OH5RAC taas QRV!
Viime syksynä suljettu Kuusankosken toistin OH5RAC on jälleen äänessä
neljän kuukauden QRT-jakson jälkeen. Uusi paikka on Pohjola-talo
Kouvolan keskustassa

12. Mystinen radioauto taas parkissa Lahden asemalla!
Mystinen venäläinen radioauto, joka oli viime vuonna yli puoli vuotta
parkissa Lahden rautatieasemalla, katosi sitten, palasi nahkatakkisten
vartijoiden kanssa ja katosi uudestaan – on nyt palannut!
Katso tutkivan journalistimme kuvia radioautosta vielä myöhemmin
tänään kerhon kotisivulta löytyvästä linkistä.

12. Kerhokirje ilmestyy tänään
Vuoden neljäs kerhokirje ilmestyy tänään kerholaisille ja muille tilaajille.
Uutiskirjeen voi lukea myös kerhon kotisivulta löytyvästä linkistä sekä
kerhon keskustelupalstallta.
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13. 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.

14. 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.

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 22.3. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz. Bulletiini antaa Pena, OH3TY.
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