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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
16/2012

LUKIJA:
Pekka, OH3JMJ

PÄIVÄMÄÄRÄ:
11.11.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC,
kahdeksatta ja tältä erää viimeistä Syyspäiväbulletiinia ennen ensi viikonlopun
H-hetkeä!
Jatkamme tässä klo 09:45 SA saakka, jolloin siirrymme pois tältä jaksolta,
koska tällä jaksolla alkaa Viitospiirin kerhojen bulletiinikierros.
1. Syyspäivät Lahdessa viikon päästä eli 16.-18.11.2012!
SRAL ry:n Syyspäivät ja syyskokous pidetään siis viikon päästä Lahdessa.
Syyspäivien tapahtumapaikkana on Fellmannia-niminen kokouskeskus aivan
Lahden keskustassa. Ilmoittautumisia on tähän mennessä tullut jo 220
kappaletta!
2. Ohjelma
Tapahtuman ohjelma löytyy sekä Liiton kotisivulta että marraskuun
Radioamatööri-lehdestä sivuilta 14-19. Tapahtuman järjestäjän OH3AC
kotisivulta www.oh3ac.fi löytyvät myös ohjelmaan tulleet viimehetken lisäykset
ja muutokset! Käy katsomassa!
Seuraavassa julkaistun ohjelman jälkeen tulleita lisäyksiä ja muutoksia:
YL-meeting lauantaina klo 12:30
Syyspäivien YL-meeting pidetään lauantaina klo 12:30 Natura-kabinetissa
Fellmannian tiloissa. YL-meeting on tarkoitettu kaikille YL:lle ja XYL:lle, oli
sitten radioamatöörikutsu tai ei. Tapaamisen ohjelmana on nokkaQsoilun lisäksi
seruraavaa:
* Marita, OH5KIZ; kertoo kilpailutyöskentelystä ja miten YL:t voivat tulla
mukaan,
* Maria, OH0FM; tuo terveisiä Ahvenanmaalta ja kertoo mm. OH0AAkerhoaseman kuulumisia sekä JOTA-2012 tapahtumasta sekä
* Tiiti, OH3HNY; kertoo tuoreesta väitöskirjastaan, jossa käsiteltiin vaatteisiin
kiinnitettäviä, puettavia antenneita.
OH3AC tarjoaa kahvit.
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.
CCF-nurkka koko lauantain!
Contest Club Finland pitää omaa ständiä, "CCF-nurkkaa" koko lauantain. Tule
katsomaan ja vertaamaan kilpailuohjelmia ja muita kilpailemisen apukeinoja ja
tapaamaan huippukontestereita.
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Vammaistapaaminen klo 14:30
OH3AC on kutsunut kaikki Lahden seudun ja Päijät-Hämeen vammaisjärjestöjen
jäsenet ja muut vammaiset sekä vammaiset radioamatöörit tilaisuuteen, jossa
vammaiset radioamatöörit kertovat miten radioamatööritoimintaan pääsee sisään
ja miten tämä harrastus auttaa luomaan sosiaalisia suhteita ja ystäviä jopa
ympäri maapallon. Tilaisuus on vammaisille ilmainen.
Radiopartiotapaaminen klo 14:30
OH3AC on yhdessä Suomen Partiolaisten Hämeen piirin kanssa kutsunut
radiopartiotapaamiseen kaikkien Päijät-Hämeen partiolippukuntien jäsenet, jossa
Allu, OH1FJK; kertoo radiopartiotoiminnan perusteista. Tilaisuus on partiolaisille
ilmainen.
Sunnuntai 18.11.
Ohjelma jatkuu klo 11:00 kirpputorin huutokaupalla sekä tutustumisella
Hiihtomuseoon, OH3AC:n tiloihin Radiomäellä sekä Radio- ja tv-museoon, mikäli
museolla käynnissä oleva kunnostustyö valmistuu ajoissa.
Kaikki ilmoittautumiset keskiviikkoon 14.11. mennessä
Syyspäiviin liittyy paljon oheis- ja erikoisohjelmaa. Kaikkien ilmoittautumisten
viimeinen päivä on ensi keskiviikko 14.11. Ilmoittautuminen koskee seuraavia
tapahtumia:
Iltajuhla
Iltajuhla alkaa klo 19:00. Iltajuhlan ohjelmassa on uuden puheenjohtajan
kukitus, IARU:n terveiset, sekä Lasse Mårtensonin, ”Suomen parhaan
sähköttäjän” sähköinen tervehdys, arpajaisten pääpalkinnon arvonta jne. Ja
tietenkin illallinen. Illalliskortin hinta on 30 €.
Teatteri perjantai-iltana klo 19:00
OH3AC on varannut lippuja Teatteri Vanhan Jukon "Maa on syntinen laulu"-ensiillasta. Vietä kulttuuri-ilta ennen lauantain ohjelmaa.
Sight Seeing Lahti
Lauantaina klo 10:00 sekä sunnuntaina klo 12:00 on mahdollisuus auktorisoidun
oppaan avulla tutustua Lahteen ja lähialueeseen. Katso lisätietoja
Syyspäiväsivuilta www.oh3ac.fi.
Nouto rautatie- ja linja-autoasemalta
Kaikki osanottajat, jotka ilmoittavat junan tai linja-auton saapumisajan
järjestäjille, noudetaan ilmaiseksi rautatieasemalta tai linja-autoasemalta.
Ilmainen parkkipaikka
Omalla autolla Lahteen tuleville on käytössä ilmaisia parkkipaikkaa kokouspaikan
vierestä. Jos olet kulkurajoitteinen, ilmoita siitä etukäteen, niin järjestämme
parkkipaikan aivan pääoven tuntumasta. Autopaikkoja on jäljellä enää n. 20. Pidä
kiirettä!
Kirpputori
Voit 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 Jos haluat,
varaamme sinulle kirpputoripöydän.
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Kimppakyytipalvelu
Kaipaatko kyytiä Lahteen tai haluatko tarjota kyytiä Lahteen. Ilmoita kimppakyydistä ja katso tarjouksia Syyspäiväsivulta.
Ilmoittautuminen
Syyspäiville ilmoittautumisen ja kaikki muut varausasiat voit hoitaa ke 14.11.
mennessä sähköpostilla kerhon osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com tai hoitaa
vielä näppärämmin tämän Syyspäiväbulletiinin jälkeen 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!
Muut palvelut
OH3AC:n respasta voit ostaa OH-luettelon ja lokikirjoja. Myös ilmainen WLAN on
tarjolla kaikille osanottajille. Voit myös tuoda lähtevät QSL-korttisi OH3AC:n
respaan.
Hotelli Cumulus lähes täynnä!
Syyspäivien suosio on yllättänyt sekä järjestäjät että päähotelli Cumuluksen.
Cumulus on täynnä mutta sen myyntipalveluun kannattaa jättää varaus mikäli
peruutuspaikkoja vapautuu.
Sen sijaan kävelymatkan päässä sijaitsessa hotelli Scandicissa on edelleen tilaa ja
Syyspäivien majoituskiintiö on voimassa maanantaihin 12.11. saakka.
Kummankin hotellin puhelinnumerot löytyvät marraskuun Radioamatööri-lehdestä
että Syyspäiväsivulta www.oh3ac.fi
Opastus Lahden toistimilla
OH3AC järjestää päivystyksen ja opastuksen Lahden toistimilla OH3RAC 145.775
(R7) ja OH3RAC 434.600(RU0) perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Jos haluat
ajo-ohjeita tai muuta apua, hihkaise ripiitterillä. Suurimman osan ajasta toistimia
päivystää Veijo, OH3BYZ.
Non-stop pätevyystutkinnot
Oletko kiinnostunut suorittamaan yleisluokan tutkinnon tai puuttuuko vielä
perusluokkakin? OH3AC järjestää ainutlaatuisen non-stop -pätevyystutkinnon
Fellmanniassa. Voit ilmoittautua respassa joka tasatunti (10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00) pidettävään valvottuun tutkintoon, joko K-, T1- tai T2moduuliin. Pätevyystutkinnosta vastaavat kerhon pätevyystutkijat Pena, OH3TY;
ja Jari, OH2BU.
Arpajaiset ja arvonta
Koko tapahtuman aikana on myynnissä arpoja sekä respassa että lattiamyyntinä.
Arvat ovat ns. pika-arpoja, eli arvan ostanut saa heti tietää, onko voittanut ja voi
lunastaa palkintonsa OH3AC:n respasta. Voit siis turvallisesti ostaa arvan, vaikka
saattaisit joutua lähtemään aikaisemmin pois. Pääpalkinto arvotaan kuitenkin

vasta iltajuhlassa kaikkien arvan ostaneiden kesken ja toimitetaan
voittajalle, mikäli hän ei ole paikalla
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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.
9. Yhdeksän perusluokan tutkintoa ja yksi K-moduuli perusluokan kurssilta
Neljä viikkoa sitten alkaneesta kurssilta on nyt Viestintävirasto antanut
yhdeksän tunnusta: OH3EFZ, OH3EGF, OH3HA, OH3VP, OH3LN, OH3EGJ,
OH3EGK, OH3EGL JA OH3EGM. Onnea uusille amatööreille!
Kurssi jatkuu vielä ensi tiistaina 13.11. käytännön radioaseman pystyttämiseen
liittyvillä asioilla sekä jatko-opetuksesta sopimisella niiden osalta, jotka sitä
vielä tarvitsevat.
10. 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.fioh2bu@sral.fi tai 0400-503221.
12. Seuraava Syyspäiväbulletiini viikon päästä
Seuraavan kerran Lahden Radioamatöörikerho ry:n bulletiini annetaankin sitten
jo ensi sunnuntaina. Syyspäiviin painottuvan bulletiinin antaa ensimmäisen
kerran Riina, OH3ECT.
Ja sitten kysymykset, ilmoittautumiset ja kuittaukset!
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