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Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden viidettä Lahden Radioamatöörikerho
ry:n, OH3AC; bulletiinia.
Tänään 30.3. vietetään Uslon nimipäivää. Usko tuli käyttöön 1800-luvulla
samoin kuin myös nimet Toivo ja Lempi. Näiden nimien aiheena on pidetty
Korinttilaiskirjeen kohtaa, jossa rinnastetaan kolme hyvettä: usko, toivo ja
rakkaus.
Siis hyvää nimipäivää Uskoille!
1. SRAL-ilta huomenna ma 31.3. klo 18:30
Kerholla on huomenna maanantaina 31.3. klo 18:30 SRAL-ilta. Liiton
puheenjohtaja Memma, OH1EG; saapuu kerholle kertomaan Liiton toiminnasta
ja vastaamaan kysymyksiin. Tule antamaan kehuja tai risuja tai kertomaan,
mitä Liitolta odotat?
Tilaisuus on kaikille avoin. Kahvitarjoilu!
2. Esitelmä ma 14.4. klo 18:30 X1M QRP-radiot ja antennit
Timo, OH2BHS; ja Arska, OH2EC; saapuvat ma 14.4., siis kahden viikon päästä,
kertomaan X1M- QRP-transceiveristä, joka tällä hetkellä on se ”in”-tuote QRPradiorintamalla. Arska, OH2EC; laajentaa tietämystämme siitä, minkälaisia
antenneita laitteeseen voi ja kannattaa asentaa.
Tilaisuus on kaikille avoin.
3. OH3AC Keskustelupalsta nyt avattu!
Kerhon uusi ”OH3AC Keskustelupalsta” on nyt avattu. Rekisteröityneitä käyttäjiä
on toistaiseksi vajaa 20 ja keskustelu on vasta alkamassa. Keskustelupalstalle
voi rekisteröityä vain omalla tunnuksella tai nimellä.
Keskustella voi kaikesta maan ja taivaan välillä. Ihan pakko ei ole edes
pysyttäytyä radioamatööritoiminnassa, niin kauan kun teksti on asiallista.
Viestejä voivat kaikki lukea mutta kirjoittaa vain ne, jotka ovat rekisteröityneet.
Rekisteröidy ja käy antamassa oma suolasi tai sokerisi keskusteluun!
Keskustelupalstalle pääset kotisivun www.oh3ac.fi vasemmasta palkista.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.oh3ac.fi

4. Vuosikokouksesta nyt kuvia netissä
Kerhon vuosikokous pidettiin 3.3.2014. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013
tilinpäätös sekä toimintakertomus.
Kain, OH2PR; hyvin johtama kokous päätti mm. tehdä ehdotuksen SRAL:n
hallitukselle, että historiikkivaliokunta alkaisi järjestelmällisesti keräämään
kerhojen toimintakertomuksia arvokkaana pohjana Liitonkin historian
kokoamiseen.
Vuosikokouken pöytäkirjan ja toimintakertomuksen löydät kummatkin kerhon
kotisivulla olevasta linkistä.

5. Avomerilaivurin kurssilta turvaa merille – katso kuvat!
Lauantaina 22.3. pidettiin Vanhan Radioaseman juhlasalissa Avomerilaivurin eli
LRC-tutkinto. Kurssille oli ilmoittautunut 25 henkeä ja pitkän mutta aurinkoisen
päivän jälkeen Radiomäeltä poistui veneilijöitä, joille radioliikenne on nyt paljon
tutumpaa. Kurssin opettaja toimi Ari Caselius. Selostus päivän tapahtumista ja
valokuvia löytyy kerhon kotisivun linkistä.
6. Tapahtumia
Reilun tunnin päästä alkaa täällä 80 metrillä Kangasalan Radiokerho ry:n,
OH3ABN; järjestämä ITE 7-tapahtuma. Tapahtuman tavoitteena on innostaa
rakenteluun ja pitää hauskaa itsetehdyillä eli ITE-laitteilla 80 metrin alueella
ilman kilpailua. ITE-rigeillä työskentelevät käyttävät kutsunsa lopussa /i
-merkkiä, esim. OH3ABN/i.
Tapahtuma-aika on siis tänään 11:00-13:00. Lisätietoa löydät kerhokirjeestä tai
Kangasalan kerhon kotisivulta www.oh3abn.net löydät lisää tietoa
tapahtumasta.
Sotilasradiopäivä Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseolla la 3.5.2014
Kouvola-talon Honkasalissa järjestetään lauantaina 3.5.2014 alkaen klo 10:0015:00 Sotilasradiopäivä, joka sisältää merkittäviä esitelmiä mm.
Puolustusvoimien radiotoiminnasta, Kyynel-kaukopartioradiosta ja Eric
Tigerstedtista – Suomen Edisonista. Lisätietoa löydät kerhokirjeestä tai
Kouvolan Radiokerho ry:n, OH5AG; kotisivulta www.oh5ag.com
7. Kiinnostaako yleisluokan preppauskurssi?
Järjestämme kevään kuluessa yleisluokan preppauskurssin. Tällä hetkellä
ilmoittautuneita on kaksi mutta kaipaamme muutamaa lisää että voisimme
alkaa sopimaan aikataulua. Kurssilla käydään yhdessä läpi yleisluokan T2moduulin tutkintoja ja jokaisen kysymyksen kohdalla avataan aihealuetta
laajemmin. Laita sähköpostia koulutus@oh3ac.fi
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8. Uusia tunnuksia kerholaisille
Viestintävirasto on myöntänyt uusia tunnuksia mm. seuraaville kerhon
kursseille opetetuille ja kerhon pätevyystutkinnoissa olleille:
OH2ENR Janne
OH3MN Marko
OH3MIKA Mika
OH3ENH Antero
OH3SL Päivi
OH3ENV Jukka
OH3EOB Ilari
OH1EOE Kimmo
OH1EOF Reino
OH3ENU Kalle
OH2HU Hans
9. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille
avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
10. Jo 27 @oh3ac-omakutsua!
Kerhon omatunnus sähköpostiosoitteita on avattu jo 27 kpl. Jos haluat siis
omatunnus@oh3ac.fi -sähköpostiosoitteen, laita sähköpostiua osoitteesee
omakutsu@oh3ac.fi
11. Kerholta lainattavissa antennianalysaattoria ja kaksi mastovyötä
Kerholta on lainattavissa hyvälaauinen AA-510 antennianalysaattori
ohjekirjoineen sekä kaksi mastovyötä. Laita lainauksesi kerhon lainauskirjaan.
12. Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuoroja on sovittu seuraavasti:
30.3 Kalevi, OH3NAO
13. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä eli sunnuntaina 20.4. klo
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz jolloin lukijana on Pekka,
OH3JMJ
14. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.
Siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä kaikki olivat
kuulolla!
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