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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
8/2012

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PÄIVÄMÄÄRÄ:
26.8.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, alkusyksyn
ensimmäistä bulletiinia.
Tänään 26. elokuuta on Ilmin ja Ilman nimipäivä. Ilmi on luontoaiheinen nimi, jonka
lähtökohtana tulee ilmasta. Onnea kaikille nimipäivää viettäville!.
Ja sitten muuhun asiaan ….
1. Syksyn kerhoillat alkaneet!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; loppuvuosi lähti vauhdilla käyntiin viime
maanantaina. Kerhoiltaan tuli peräti 18 jäsentä ja joukossa nähtiin "kantavieraiden" lisäksi
useita uusia kasvoja ja myös uusia tulevia jäseniä - radioamatööritoiminnasta
kiinnostuneita.
Harri, OH3UP; keitti kahvit ja toi makoisat leivonnaiset. Kerhoillassa päivitettiin kesän
tapahtumat, suunniteltiin uutta ja kuunneltiin bandia. Myös kusoja pidettiin.
Tuodut QSL-kortit lähtivät kerhoillan päätteeksi kohti Riihimäkeä. Toivotaan että hienosti
alkanut aktiivisuus jatkuu läpi syksyn!
2. Syksyn kurssi
Tavanomaiseen tapaan kerho järjestää tänäkin syksynä perusluokan kurssin.
Kurssin alkupäivä ja tahti on vielä epäselvää. Luultavaa ja todennäköistä on, että toimimme
edellisiltä vuosilta totuttuun tapaan niin, että kurssi kestää kymmenisen viikkoa ja alkuaika
on lokakuun puolella ja kurssin aikana on pari-kolme tutkintomahdollisuutta.
Jos siis tiedät kurssista kiinnostuneita, voit ilmoittaa kurssin olevan tulossa. Mielellään myös
alustavia ilmoittautumisia kuullaan kerhon sähköpostiin oh3aclahti@gmail.com. Seuraa
kerhokirjeitä ja kerhon kotisivua www.oh3ac.fi.

3. Kerhon toistinasena hetken nurin
Lahden VHF-toistin OH3RAC otettiin pois laitesuojasta huoltoa varten heinäkuun lopussa.
Tilalle laitettiin varatoistin, jonka herkkyys tosin oli hieman huonompi ja välibongot
kuulostivat vähän erilaisilta mutta muuten toimi samalla lailla kuin varsinainenkin. Huollettu
toistin saatiin jo viikon jälkeen toimintaan.
Kiitos Kaitsulle, OH3WE; ripeästä toiminnasta ja toivotaan huolletun toistimen palvelevan
asiakkaita vuosia eteenpäin.
4. Kerhoisäntiä ja museon päivystäjiä etsitään
Allekirjoittanut Pena, OH3TY; toimii listanikkarina ja hakee kahvinkeittäjiä kerhoiltoihin sekä
päivystäjiä Lahden Radio ja tv-museolla olevalle OH3R-asemalle.
Kerhon kotisivulta http://www.oh3ac.fi/vuorot.html löydät vuoroihin tähän mennessä
ilmoittautuneet.
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Kuten listoista huomaat, kahvinkeittotaitoiset kerhon jäsenet taitavat olla “katoava
luonnonvara”. Myös museon päivystäjät tuntuvat olevan koetilla.
Listanikkari haluaisi mieluusti uskoa, ettei asia ole näin hassusti. Siksi vetoan kaikkiin
kerholaisiin paremman tulevaisuuden puolesta. Ottakaa yhteyttä!
Kerhoillasta saatetaan ilman kahvia selvitä, mutta museon asemalle OH3R meillä on selkeä
velvollisuus löytää päivystäjät.

5. Vuorot
Seuraavien maanantai-kerhoiltojen (klo 18.00, Vanha Radioasema) isäntinä ja emäntinä
toimivat:
huomenna maanantina siis 26.8. Pena, OH3TY
seuraavan maanantaina 3.9. Pekka, OH3JMJ
ja sitä seuraavana maanantaina 10.9. Timo, OH3FVW
Museoaseman OH3R päivystäjinä ja museon asiakkaille radioamatööritoiminnan
esittelijöinä toimivat seuraavina sunnuntaina
tänään sunnuntaina 26.8. Sergei, OH3GRB
ensi sunnuntaina 2.9. Pekka, OH3JMJ
ja sitä seuraavana sunnuntaina 9.9. Harri, OH3UP.

6. Kerholla yöllisiä haamuvieraita
Heinäkuun puolivälissä kerhon tiloissa kävi - ja pääasiassa yöaikaan - ahkera vieras jonka
seurauksena myös turvayhtiö tuli nopeasti paikalle - nopeimmillaan kolmessa minuutissa.
Kerhon murtohälytyslaitteet nimittäin hälyttivät yhden yön aikana neljästi. Turvamiehet eivät
ketään kerholta löytäneet eivätkä muutkaan Radiomäen hälytyslaitteet ilmoittaneet vieraista
henkilöistä. Seuraavana aamuna turvalaitteet tarkistettiin ja sieltä löydettiin väärin tehty
asennus. No, asennukseen tuskin on koskettu moneen vuoteen mutta se mikä sai nyt
hälytykset nyt toimimaan, jäi mysteeriksi.
Kerhon radioaseman lokikirjastakaan ei löytynyt merkintöjä .....
7. QSL-kortit kerholle!
Kevään ahkeran workkimisen jälkeen on aika kirjoittaa QSL-kortit - paitsi jos olet jo LOTWjärjestelmässä. Tuo lähtevät korttisi kerholle, kortit lähtevät Riihimäelle taas muutaman viikon
päästä.
8. Sepon, OH2TO; lahjoittamia tavaroita kerholla noudettavissa
Seppo, OH2TO; on tuonut kerholle ison määrän hyvää tavaraa kenen tahansa kerholaisen
noudettavaksi omantunnon hinnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Seppo itse ei halua mitään
korvausta laitteista mutta ei näe pahaksi, jos tavaran noutaja lahjoittaa omantuntonsa
mukaan kerhon kassaan tai tilille summan, jota pitää edes vähäpätöisen kohtuullisena.
9. Kerhokirje
Kerhon sähköinen kerhokirje ilmestyy taas syksyn aikana melkein viikoittain. Jos haluat liittyä
lähes 200 tilaajan joukkoon, laita sähköpostia kerhon osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.oh3ac.fi

3
10. Muista merkitä käyntisi vieraskirjaan
Kun käyt kerholla joko kerhoillassa, esitelmässä tai tapahtumassa tai muuten, muista
merkitä käyntisi kerhon vieraskirjaan.

11. Seuraava bulletiini
Seuraavan kerran bulletiini annetaan normaaliin tapaan kolmen viikon päästä eli
sunnuntaina eli syyskuun 16 päivä. Lukijana lienee silloin Pekka, OH3JMJ.

Ja sitten kuittaukset!
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