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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
3/2013

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PÄIVÄMÄÄRÄ:
3.3.2013

Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden kolmatta Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinia.
Tänään sunnuntaina 3.3. vietetään Kaukon nimipäivää. Se on lyhentymä
muinaissuomalaisesta nimestä Kaukomieli, joka germaanien saagoissa esiintyi
fiktiivisenä Suomen kuninkaana. Onnea siis kaikille ”Kakeille” ja erityisesti
Kaukolle, OH3XU.
Ja sitten päivän tekstiin:
1. Iltakurssi jatkuu Lahdessa tiistaina 5.3. klo 18.00
Kevään iltakurssi alkoi kaksi viikkoa sitten ja jatkuu kerholla nyt tulevana
tiistaina 5.3. klo 18.00. Kurssilla alkaa nyt tekniikan eli T1-osuus, joten mukaan
voi vielä tulla mukavasti.
Opetusmateriaali, opetussuunnitelmat ja lisätietoja löytyy osoitteesta:
www.oh3ac.fi/ra-kurssi. Tekniikan opettajina toimivat Raimo, OH3RV ja Jari,
OH2BU. Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400
713 545 tai sähköpostilla oh3aclahti@gmail.com
2. OH3AC mukavasti esillä Etlarissa
Etelä-Suomen Sanomat, Päijät-Hämeen valtamedia, muisti hyvin radioamatööritoimintaa viime maanantain lehdessä. Lehden etusivulla oli komea otsikko
”Radioamatöörien määrä hurjassa kasvussa” ja pääuutisivulla vastaavasti
”Lahden OH3AC kutsuu yhä”. Artikkelissa haastateltiin kuvalla Penaa, OH3TY;
Jaria, OH2BU ja yhtä kurssilaisista.
Artikkelin voit lukea kerhon kotisivun linkistä!
3. Hiihtoloman superviikolla paljon uusia tutkintoja
Hiihtoloman intensiivikurssilla oltiin taas ahkeria! Viiden päivän sijasta tarvittiin
vain kolme päivää, jonka jälkeen kaikki osanottajat suorittivat tutkinnot.
Kolmen päivän saldo oli kaksi yleisluokan ja viisi perusluokan tutkintoa jonka
lisäksi kolme erillistä K-moduulia, jotka täydentynevät perusluokaksi muutaman
viikon aikana.
Kurssilaiset olivat tällä kertaa pääasiassa ulkopaikkakuntalaisia, sillä yhden
espoolaisen ja kahden helsinkiläisen lisäksi oli edustusta myös Askolasta ja
Hämeenkoskelta. Tiistaina pidettiin päivällä hiihtolomakurssia ja illalla
iltakurssia.
Onnea kaikille uusille radioamatööreille!
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4. Vuosikokous maanantaina 25.2.
Kerhon kevätkokous eli ns. tilinpäätöskokous pidettiin maanantaina 25.2.
kerhon tiloissa Radiomäellä. Kokouksessa oli jälleen mukavasti väkeä, sillä 31
henkeä oli paikalla fyysisesti ja lisäksi Gerd, OH5SB/DL2SB; Skype-yhteydellä
Saksasta.
Aktiivisen vuoden 2012 toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksellä kerhon
vapepa-toiminnasta. Toiminnantarkastaja Erkki, OH3JLF; luki pääkohdat
tilinpäätöksestä, joka sekin hyväksyttiin.
Markun, OH3ECS; vuosikokousesitys ohjelmointikaapelin hankkimisesta. Lisäksi
keskusteltiin uusien amatöörien ääneensaamisesta ja Jari, OH2BU; kertoi
SRAL:n kerhotoimintapäivän annista.
5. Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen
Päijät-Hämeen pelastuspäällikkö, Veli-Pekka, OH3VP; on kutsunut kerhon ja
muut kiinnostuneet tutustumaan pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen
Mustankallioon maanantaina 11.3. klo 17:45. Lyhyen pelastuslaitoksen esittelyn
jälkeen voimme mm. tutustua OH3AC:lle varattuun paikkaan ja
radioamatööriasemaan.
Linkistä www.oh3ac.fi/OH3AC vierailu.pdf voit lukea kutsun ja ohjelman.
Tulevan viikon kerhokirjeestä ja kerhon kotisivulta löytyy lisää ohjeita
vierailusta.
6. Kerholla nyt UV5-R ja UV3-R radioiden ohjelmointikaapeli
Hiihtolomaviikolla perusluokan tutkinnon suorittanut Pasi lahjoitti kerholle
pienten kiinalaisten UV5-R ja UV3-R radioiden ohjelmointikaapelin ja
ohjelmointiohjelman.
Voit nyt kerhoillassa tai muuten tulla ohjelmoimaan radiosi oikeille jaksoille!
7. Radio- ja tv-museo isompaan remonttiin
Radio- ja tv-museo on ollut suljettuna viime syyskuusta lähtien allergiaoireiden
vuoksi. Lisäksi on löytynyt muutakin korjattavaa. Näyttäisi siltä, että museo
avataan vasta pitkän ajan kuluttua, kuten voit Etelä-Suomen Sanomien
uutisesta lukea: www.oh3ac.fi/Radio ja tvmuseon remontti.pdf
Kerhon vastuulla olevan Arvi Hauvosen muistoaseman OH3R päivystys alkaa
vastaavasti vasta kun museo on taas avattu.
8. Vuoden 2013 jäsenmaksu
Kerhon jäsenmaksut pidettiin viime kokouksessa samana kuin viime 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.
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9. Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat edelleen maanantaisin klo 18:00 kahvin, rupattelun ja muun
mukavan merkeissä.
Alkuvuoden kerhoillat ovatkin olleet lähes täynnä, maanantaisin on
parhaimmillaan ollut jopa yli 30 henkeä kerhon tiloissa.
10. Vuorot
Kahvinkeittovuorot kerhoiltoina seuraavina maanantaina ovat seuraavasti:
ma 4.3. Markku, OH3EAU
ma 11.3. kahvit juodaan pelastuslaitoksen johtokeskuksessa ja
ma 18.3. Timo, OH3FVW..
11. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä sunnuntaina 24.3. klo
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz. Bulletiinin lukee Pekka,
OH3JMJ.

12. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.
Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta,
ketkä kaikki olivat kuulolla!
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