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Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden kahdeksatta ja samalla
kevätkauden viimeistä Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
bulletiinia. Kesän jälkeen aloitamme bulletiinit taas sunnuntaina 17.8.
Tänään 1.6. viettää nimipäiväänsä Teemu ja Nikodemus. Nimi Teemu
tuleekin kreikankielisestä sanasta Nikodemus, joka tarkoittaa kansan
voittajaa.
1. Radio- ja tv-museo avoinna ja OH3R äänessä!
Radio- ja tv-museosäätiö, SRAL ja OH3AC neuvottelivat vuonna 1993
radioamatööriaseman perustamisesta museon tiloihin. Syntyi Arvi
Hauvosen muistoasema OH3R. Aseman perustamisesta lähtien on OH3AC
ottanut vastuun siitä, että museon asemalla on joka sunnuntai päivystys.
Päivystyksen aikana vierailijoille esitellään radioamatööritoimintaa mm
pitämällä yhteyksiä bandeilla.
Museon nyt avauduttua kerho huolehtii taas päivystyksistä. Tänään
sunnuntaina 1.6. päivystyksessä on Klaus, OH3GE.
Päivystäjiä tarvitaan syyskuun alkuun saakka, jolloin museo taas sulkeutuu
remonttia varten. Päivystysaika on 12:00-15:00. Päivystyslistat löytyvät
sekä kerhon kotisivulta että keskustelupalstalta.
Ilmoittautua voi joko sähköpostin tai puhelimen kautta tai suoraan
kerhoillassa Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi tai 040 554 3923

2. Onnistunut ravintola- ja tapahtumapäivä Radiomäellä!
Kerho osallistui kahteen Radio- ja tv-museon avautumisen kunniaksi
järjestettyyn tapahtumaan.
Lauantaina 17.5. Lauri, OH3RL; ja Päivi, OH3SL; pystyttivät museon eteen
ravintolapäivänä ravintolapöydän. Perinteistä grillimakkaraa, lättyjä ja
kahvia ym. tarjoiltiin koko päivän. Myyntitiskin vieressä oli Jarin, OH2BU;
pystyttymä asema, jolla pidettiin kusoja ja mm. kuitattiin bulletiini. Asemalla
oli tietenkin hami-markkinointimateriaalia. Museon asemalla päivysti OlliJukka, OH2OP.
Sunnuntaina 18.5. oli kansainvälinen museopäivä ja museon ovet avoinna.
Museolla päivystivät Pena, OH3TY; ja Timo, OH3FVW. Kerholla oli myös
avoimet ovet ja siellä päivystivät Rami, OH3RV; Leo, OH3LN; Veli-Pekka,
OH3VP; ja Harri, OH3UP.
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Sekä museon asemalla että kerholla oli päivän aikaan varsinainen yleisörunsaus sillä arviolta asemiin kävi tutustumassa yhteensä 250 henkilöä –
päävoittoisesti naisia!
3. Kerhon yhteismajoitus Hankasalmella – pari paikkaa vapaana!
Kerho on varannut SRAL:n leiriltä Hankasalmelta 8 hengen mökin ”Iso
Revontuli” to-su 3.-6.7. 2014. Mökkiin mahtuu mukaan muutama
kerholainen. Majoitus tulee maksamaan 20-25 €/hlö/yö riippuen
majoittujien määrästä. Patjapaikkoja löytyy lähes rajaton määrä. Jos
kiinnostaa, ota yhteys Jariin, OH2BU; oh2bu@oh3ac.fi

4. Museolla heinäkuussa koko perheen kesäteatteria
Radiomäellä, museon pihamaalla on heinäkuussa koko perheen
kesäteatteria - Hertsi ja Eetteri. Ensi-ilta on 27.6. Liput ovat 8 €/hlö ja
samalla lipulla pääsee museoon. Lisätietoja löytyy sivulta
www.lahdenmuseot.fi

5. OH3AC Keskustelupalstalla kymmeniä mielenkiintoisia aiheita!
Kerhon ”OH3AC Keskustelupalsta” on jo saanut hyvän suosion sillä sieltä
löytyy jo kymmeniä keskusteluaiheita. Keskustelupalstan aiheita voi lukea
kuka vaan mutta kirjoittamiseen tarvitaan rekisteröityminen.
Keskustelupalstalle pääset kotisivun www.oh3ac.fi vasemmasta palkista.

6. Kerho onnittelee Teroa, OH3EBN
Terolla, OH3EBN; sai eilen lauantaina 31.5. Tiirismaan Lukiosta
päättötodistuksen ja samalla läpi ylioppilastutkinnon!
Onneksi olkoon kaikkien kuulijoiden, kerhon ja bulletiinin lukijan puolesta.
7. Haluatko OH3AC-omakutsun?
Omakutsu on sähköpostiosoite esim. oh3wk@oh3ac.fi johon osoitetut
sähköpostit kääntyvät automaattisesti omaan vakiosähköpostiin.
Jos haluat itsellesi omakutsun, laita sähköpostia osoitteeseen
omakutsu@oh3ac.fi
8. Perinneradiotapahtuma ke 4.6. klo 08:00-18:00
Perinteinen perinneradiotapahtuma eli ”PRT” järjestetään kaksi kertaa
vuodessa: Puolustusvoimien lippupäivänä ja Itsenäisyyspäivänä. PRT:n
periaatteena on, että workitaan vanhoilla laitteilla, iältään yli 40 vuotiailla.
Jos workittava laite on sodassa käytössä ollut laite, voi asemantunnuksen
perään laittaa ”/S”-merkin. PRT ei ole kilpailu vaan mukava tapahtuma.
Lisätietoa perinneradiotapahtumasta löydät kerhon keskustelupalstalta.
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9. Ainoa suomalainen yksityinen lyhyt- ja keskipitkäasema!
Virroilla sijaitseva Scandinavian Weekend Radio, SWR, on ainoa
suomalainen yksityinen radioasema lyhyt- ja keskipitkillä aalloilla! Asema on
äänessä joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina 24 tuntia lyhyillä,
keskipitkillä ja ULA-aalloilla:lla alkaen 00:01 paikallista aikaa.
Seuraava lähetysaika on ensi viikonloppuna 6.-7.6.2014. Lisätietoa löydät
kerhon keskustelupalstalta.
10. WRTC – radioamatöörien olympialaiset – 12.-13.7.2014
WRTC - World Radiosport Team Championship – järjestetään joka neljäs
vuosi. Tänä vuonna 59 kahden hengen joukkuetta 40 eri maasta kokoontuu
kilpailemaan Uuteen Englantiin, USA:n itärannikolle siitä, kuka tai missä
maassa ovat parhaat radioamatöörikilpailijat. Suomen edustusjoukkueessa
ovat Toni, OH2UA; ja Kim, OH6KZP.
WRTC -tiimit osallistuvat IARU HF Championship-kilpailuun 12.-13.7. omilla
erikoistunnuksillaan, joista tunnistaa että he ovat WRTC-tiimejä.

11. Aikakauslehtitarkkailu Lahden pääkirjastossaHyvää huomenta!
Lahden kaupunginkirjaston tilastoi, miten moni lukee tosiasiassa lehtiä,
lehtisukusalissa.
Olli-Jukka, OH2OP; ehdottaa että mahdollisimman moni harkitsisi käyvänsä
lukemassa tässä kuussa Radioamatööri- sekä Radiomaailma-lehden, jotta
ne eivät joutuisi lakkautettavien listalle ja luopua tästä viestintäkanavasta.
12. Kerholla uusi tehotietokone – tnx Timo, OH3FYF
Timo, OH3FYF; hankitutti kerholle lähes uudes HP-merkkisen kannettavan,
joka nyt pyörittää tiedostoja nopeasti ja tehokkaasti. Kone on myös
esitelmäiltoina nyt helppo kantaa kerhohuoneen puolelle. Yhteensopivuus
videotykin kanssa on myös testattu!
Tnx Timo!
13. Tuoreimmat QST- ja CQDL-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät nyt tuoreimmat ARRL:n QST-lehdet sekä Saksan liiton
DARC CQDL-lehti.
14. Kouvolan Radiokerhon, OH5AG; kesäleiri Kekäleniemessä 7.-8.6.2014
Perinteinen kesäleiri järjestetään ensi viikonloppuna Kekäleniemessä.
Lauantain on leirillä myös ohjelmaa.
Sisämajoitustilaa on rajallisesti, kannattaa varata ajoissa (OH5KRQ).
Lisätietoja www.oh5ag.com
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15. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen läpi kesän joka maanantai klo
18:00 kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
16. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini siis vasta sunnuntaina 17.8. klo 09:30 SA tällä samalla
taajuudella eli 3.685 kHz jolloin lukijana on Pekka, OH3JMJ.
17. Lopetus ja kiitokset
Tässäpä tämä tällä kertaa.
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