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_______________

OH3AC BULLETIINI____________

NUMERO:
7/2013

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 27.10.3013

Tervetuloa kuuntelemaan seitsemättä Lahden Radioamatöörikerho ry:n,
OH3AC; bulletiinia tänä vuonna.
Tänään sunnuntaina 27.10. viettävät nimipäiväänsä Helli, Hellin, Hellä ja Helle.
Helli on suomalainen naisen etunimi joka on saattanut syntyä lyhentymänä
useistakin eri nimistä kuten Helena, Hellevi tai Hellin.

Ja sitten päivän tekstiin:

1. OH3AC "Kätevä, Tekevä, Lukeva"-messuilla ensi viikonloppuna
Lahden Messukeskuksessa pidetään ensi viikonloppuna la-su 2.-3.11. tämän
vuoden suurimmat harrasteisiin liittyvät messut koko maassa. Kävijöitä
messuille odotetaan reilusti yli 20.000.
Messuasema OH3AC on äänessä kumpanakin päivänä klo 10:00-17:00 SA
taajuudella 3.685 kHz. Messuasema toivoo että mahdollisimman moni tulisi
pitämään ehkä useammankin yhteyden aseman kanssa.
Vapaaehtoisia on ilmoittautunut ihan mukavasti mutta muutamalle olisi vielä
paikka. Osallistumalla esittelyyn voit tutustua vapaasti vuorosi jälkeen muihin
messuosastoihin. Maanantain kerhoillassa jatkamme messuosaston suunnittelua!
Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteys Markkuun, OH3EAU; puh.
0405-897 489.

2. Lahden Radiokerho ry:n, OH3AC; kiittää
Kerho esitteli viime viikonloppuna osana partiolaisten JOTA-tapahtumaa
radioamatööritoimintaa partiotunnuksella OH2S Hansakallion koulussa Espoossa.
Tapahtuma keräsi satakunta kävijää ja saman verran yhteyksiä pääasiassa 80
metrillä. Radioamatöörikävijöitä kertyi vieraskirjaan yhdentoista kävijän verran.
Myös yksi uusi radioamatööri suoritti paikalla perusluokan tutkinnon.
Kerho kiittää radiopartiolaisia ja kaikkia aseman kanssa yhteyden pitäneitä
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3. Onnistunut maanantaiesitelmä terveydestä
Kerholla pidettiin maanantaina 14.10. hieman erilaisen esitelmän: PäijätHämeen keskussairaalan sairaanhoitaja Kirsi Uussilta kertoi uusinta tietoa
terveydestä ja siitä, miten terveyttään voi hoitaa. Paikalla oli pitkälti yli
kaksikymmentä kiinnostunutta kuulijaa.
Kiitos Ranelle, OH2FZ; tilaisuuden järjestelyistä. Löydät muutaman kuvan
tilaisuudesta ja Kirsistä kerhon kotisivulta.
4. Kuusi K-moduulia kurssilta, kurssi jatkuu tiistaina 5.11. klo 18:00
Muutama viikko sitten alkaneen perusluokan kurssin K-moduulin tutkinto
pidettiin viime viikolla ja kaikki kuusi yrittänyttä pääsivät läpi hyvin pistein.
Kouluttajille sattuneiden esteiden vuoksi kurssilla pidetään viikon tauko. T1moduulista on nyt käyty läpi puolet ja kurssia jatketaan reilun viikon päästä
tiistaina 5.11. klo 18:00. Tekniikan opettajina toimivat Raimo, OH3RV; Ismo,
OH2IV; ja Jari, OH2BU.
Vaikka kurssi on jo pitkällä, mukaan pääsee vielä mukaan!

5. Kiinnostaako Meri-VHF- tai Avomerilaivurin kurssi
Kerholla on toistuvasti järjestetty Meri-VHF -kursseja. Edellisestä kurssista on
nyt parisen vuotta jolloin noin puolet kurssilaisista oli radioamatöörejä.
Oiva, OH2NSM; tarjoutuu pitämään tämän talven aikana joko Meri-VHF (SRC)
ja/tai Avomerilaivurin radiokurssin (LRC). Kurssit pidettäisiin kerhon tiloissa
pääasiassa viikonloppuisin. Edellytyksenä on, että ilmoittautuneita kursseille on
vähintään kahdeksan.
Jos olet kiinnostunut jommasta kummasta kurssista, ilmoita mielenkiintosi
sähköpostilla kerhon osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com.

6. Mastotyön työturvallisuusohje 2013 julkaistu - nyt kerhon netissä
Työturvallisuuskeskus on julkaissut "Mastotyön työturvallisuusohje 2013"
-nimisen, 56-sivuisen kirjan, joka käsittelee laajasti kaikkia mastotöissä
huomioitavia turvalllisuusohjeita ym. sekä myös mahdollisen radiotaajuisen
säteilyn aiheuttamia riskejä. Kaikkien mastotöitä tekevien kannattaa hankkia
kirja ja lukea ainakin tärkeimmät turvallisuusseikat kirjasta.
Kirjan voit nyt ladata myös kerhon kotisivulta *.pdf-muodossa osoitteesta
www.oh3ac.fi
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7. Radio- ja tv-museon toiminnan kehittämisen loppuraportti kotisivulla!
Lahden kaupunginjohtaja asetti keväällä työryhmän miettimään Radio- ja tvmuseon toiminnan kehittämistä. Työryhmä jätti syyskuun lopussa loppuraportin
kaupunginjohtajalle.
Voit nyt lukea myös tämän 45-sivuisen raportin kerhon kotisivulta seuraavasta
linkistä:
http://www.oh3ac.fi/Museon%20kehittamisen%20loppuraportti.pdf
8. Vuoden 2013 jäsenmaksu - oletko muistanut?
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2013 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 kerhon tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05.
Laita nimesi ja kutsusi viestiosaan.

9. Vuorot
Kerholta löytyy vuorolista, johon voit kirjata itsellesi kahvinkeittovuoron.
Seuraavat vuorot on nyt varattu:
ma 4.11. Minna/OH3EGF/xyl
ma 11.11. Kalevi, OH3NAO
10. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä sunnuntaina 17.11. klo
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
11. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.
Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä
kaikki olivat kuulolla!
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