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PÄIVÄMÄÄRÄ:
su 26.1.2014

Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden toista Lahden Radioamatöörikerho
ry:n, OH3AC; bulletiinia.
Tänään 26.1. viettää nimipäiväänsä Joonatan. Se on Vanhasta testamentista
tuttu heprealaisperäinen nimi ja tarkoittaa suomeksi "Jumala antoi". Raamatun
Joonatan oli Israelin kuningas Saulin poika joka sai surmansa taistelussa
filistealaisia vastaan.
Ja sitten päivän tekstiin mutta muista että huomennakin maanantaina on
kerhoilta Radiomäellä klo 18:00.
1. Meri-VHF -kurssi jatkuu tänään klo 12:00
Meri-VHF -kurssi jatkuu kerhon tilossa muutaman tunnin päästä eli kello 12:00.
Kurssille on ilmoittautunut 22 henkeä ja vielä tänään voi kurssille tulla mukaan!
Kerhon kotisivulta löytyy tarkempi kuvaus kurssista sekä opetusaineistoa.
2. Perusluokan iltakurssi alkaa ensi tiistaina 28.1. klo 18:00
Kerhon kevään ensimmäinen perusluokan kurssi alkaa ensi tiistaina 28.1. klo
18:00 Radiomäellä. Kurssille on vasta kolme ilmoittautunutta mutta ilmoitukset
viime keskiviikon ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa toivottavasti tuovat
lisää osallistujia! Kurssi pidetään joka tapauksessa, vaikka osanottajamäärä
jäisi pieneksi.
Kaikki kurssimateriaali on ladattavissa kerhon kotisivulta.
3. Museon myynti Lahden kaupungille nyt päätetty!
Lahden kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1. päättänyt Radio- ja tvmuseon kehittämiseen liittyvistä asioista sekä päättänyt ostaa varsinaisen
museorakennuksen 100 euron hinnasta. Samalla kaupungille tosi siirtyi noin
miljoonan euron vastuu museon korjaamisesta.
Myöhemmin tänä keväänä Yleisradio avaa audio- ja videoarkiston museon
asiakkaiden käytettäväksi. Museo avautunee yleisölle heti vapun jälkeen 6.5.
Viimeisestä kerhokirjeestä löydät linkit kaupunginhallituksen päätöksiin asiasta.
4. www.oh3ac.fi uudella serverillä
Kerhon kotisivut - www.oh3ac.fi - ovat siirtyneet uudelle palvelimelle DNA:n
ilmoitettua lopettavansa vanhat serveripalvelut. Siirto uudelle palvelimelle sujui
helposti, lukijat eivät ole ainakaan raportoineet virheistä.
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5. Kerhokirjeet nyt myös kotisivulta
Kerhon kotisivulta, pääsivun vasemmasta reunasta löytyy nyt myös linkki, josta
voit lukea kopion kaikista vuoden 2013 ja sen jälkeen julkaistuista
kerhokirjeistä.
6. Tämän vuoden merkkipäivät päivitetty kotisivulle
Kotisivun yläpalkin "Kalenteri" -välisivun takaa löydät nyt myös päivitetyn listan
kerhon jäsenten tämän vuoden merkkipäivistä. Merkkipäivät on kerätty kerhon
jäsenrekisteristä joten jos niissä on virheitä, mielellään pikainen ilmoitus kerhon
sähköpostiin oh3aclahti@gmail.com
7. Ideoita kotisivun kehittämiseksi?
Kerhon kotisivujen siirtymisestä vuoksi kotisivujen kehittämiseen ei juurikaan
ole panostettu loppuvuonna. Nyt uudella palvelimella on mahdollisuus kehittää
uusia palveluita jäsenille.
Nyt kysymys myös bulletiinin kuuntelijoille: Mitä uusia palveluita haluaisit
kerhon kotisivulle oh3ac.fi? Mikä olisi sellaista, joka palvelisi lukijoita parhaiten.
Laita ideasi kerhon sähköpostiin oh3aclahti@gmail.com
8. Kerhon kävijämäärät kasvoivat 14 % vuonna 2013!
Kerhon kävijämäärät kasvoivat viime vuonna 15 % edellisvuodesta! Kerhoilloissa kävi 876 henkeä, kurssikäyntejä oli 267 ja muuna kuin kerhoiltoina
kerholla käyntejä 420 kpl. Kokonaismäärä nousi upeaan uuteen ennätykseen
1603.
Kasvu on merkittävä, koska vuoden 2012 vertailuluvussa on mukana mm.
Syyspäivien järjestelytilaisuuksia ja museon päivystystä.
9. QSL-asiaa
Kerholle on tullut lähetys OH3-piirin QSL-managerilta Pekalta, OH3TT. Käy siis
katsomassa kerhon radiohuoneessa olevaa lokerikkoasi.
Kerhon sihteeri toimitti vuodenvaihteessa sekä OH2- että OH3-piirin QSLmanagereille kerhon jäsenluettelon vastaavien piirien osalta. Kerhon jäsenten ei
siis itse tarvitse ilmoittaa näille QSL-managereille että kortit voi toimittaa
kerholle.
10. Järvenpäässä QRP-rigi -esitelmä
Keski-Uudenmaan Radioamatöörien, OH2AP; kuukausikokouksessa torstaina
30.1. klo 18:00 Timo, OH2BHS; ja Arska, OH2EC; esittelevät Suomen
markkinoille juuri tulleen QRP-rigin rakennussarjan ja kertovat omat
kokemuksensa rakentamisesta ja valmiin yksilön toimivuudesta. Osoite on
Torpantie 7 A, Järvenpää.
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11. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille
avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
12. Vuoden 2014 jäsenmaksu - muistathan?
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2014 jäsenmaksut ovat
samat kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, alle 15vuotiaat nuoret, opiskelijat ja työttömät 10 €.
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti kerhon tilille. Tilinumeron löydät joko
kerhokirjeestä tai kerhon kotisivulta. Uudetkin jäsenet toivotetaan
tervetulleiksi!
13. Vuorot
Kun käyt kerholla, kirjaa itsellesi kahvinkeittovuoro.
Huomenna maanantaina 27.1. kahvit keittää Henry, OH3EGL
14. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä eli sunnuntaina 16.2. klo
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
15. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.
Siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä kaikki olivat kuulolla!
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