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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
10/2012

LUKIJA:
Retu, OH3WK

PÄIVÄMÄÄRÄ:
30.9.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, toista
Syyspäiväbulletiinia. Bulletiini lähetetään tähän samaan aikaan joka sunnuntai aina
Syyspäiviin saakka!
Jatkamme tällä jaksolla klo 09:45 SA saakka, jolloin siirrymme 5 kHz ylemmäs, koska tällä
jaksolla alkaa Viitospiirin kerhojen bulletiinikierros.
1. Syyspäivät Lahdessa 16.-18.11.2012!
Suomen Radioamatööriliitto ry:n Syyspäivät ja syyskokous pidetään siis tänä vuonna
Lahdessa kolmipäiväisenä tapahtumana perjantai-sunnuntai 16.-18.11.2012
Syyspäivien päätapahtumapaikkana on Fellmannia-niminen kokous- ja konferenssikeskus
aivan Lahden keskustan tuntumassa, itse asiassa korttelin päässä kaupungin torikorttelista.
Fellmannia on nykyaikainen, viime talvena käyttöön otettu kokouspaikka. Fellmannian
tiloista ja mahdollisuuksista voi katsoa lisää osoitteesta www.fellmannia.fi
Ajo-ohjeet, navigaattoriosoite ym. löytyvät myöhemmin sekä ra-lehdestä että kerhon
kotisivulta.
2. Ohjelma
Tapahtuman ohjelma on työvaiheessa ja julkistetaan täydellisenä viimeistään marraskuun
Radioamatööri-lehdessä. Ohjelmaa on alustavasti 21 tuntia kolmessa salissa yhtäaikaisesti
harrasteemme kaikilta sektoreilta: DX, kilpailu, koulutus, VHF/UHF, historia, yhteiskunta ja
me, SRAL ym .... Lisäksi YL-kokous jne.
Myös perjantai-illan 16.11. ohjelma alkaa hahmottumaan ......
3. Ilmoittautuminen mielellään etukäteen
Kaikille osanottajille, jotka ilmoittautuvat Syyspäiville etukäteen, OH3AC tekee rintamerkin,
jossa on osanottajan kuva, nimi ja tunnus. Ilmoittautuminen ei tietenkään ole pakollista,
mutta rintamerkin valokuvan ottaminen ja painattaminen edellyttää, että saamme etukäteen
osanottajien tiedot. Ilmoittautuminen ei tietenkään sido mihinkään mutta auttaa järjestelyiden
sujuvuudessa
Ilmoittautua voi kerhon sähköposti-osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com tai tämän bulletiinin
jälkeen bulletiinin lukijalle.
4. Ilmainen kuljetus tapahtumapaikalle rautatieasemalta ja linja-autoasemalta - ilmoittaudu!
Kaikki osanottajat, jotka ilmoittavat etukäteen junan tai linja-auton saapumisajan järjestäjille,
OH3AC noutaa ilmaiseksi rautatieasemalta tai linja-autoasemalta ja tuodaan Fellmanniaan
tai Cumulus-hotelliin.
Saapumisajasta voi ilmoittaa kerhon sähköpostiosoitteeseen oh3aclahti@gmail.com tai
tämän bulletiinin jälkeen bulletiinin lukijalle.
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5. Omalla autolla tuleville ilmainen paikoitus
OH3AC on saanut neuvoteltua 70 ilmaista parkkipaikkaa Lahden keskustasta, Fellmannian
vierestä. Jos siis tulet omalla autolla Lahteen, OH3AC tarjoaa Sinulle lauantain ajaksi
ilmaisen ja valvotun parkkipaikan aivan kokouspaikan vierestä.
Kulkurajoitteisille varataan paikkoja 20 m:n päästä Fellmannian pääovelta, muut saavat
tyytyä kävelemään n. 30-40 m.
Yöpyjille on tarjolla Hotelli Cumuluksen ja Kauppakeskus Trio turvallinen parkkihalli - tosin
lievästi maksullinen. Parkkihalli sijaitsee n. 50 m Fellmanniasta.
Myös ilmaista parkkipaikkaa haluavilta OH3AC toivoo myöhemmin etukäteisilmoittautumista.
6. Majoitusvaihtoehdot
OH3AC on neuvotellut edulliset majoitustarjoukset kolmesta hotellista, alkaen 59,90 €/yö.
Majoitusvaihtoehdot julkistetaan tulevalla viikolla. Lähin hotelli, Hotelli Cumulus on 50 m
päässä tapahtumapaikasta, Hotelli Scandic n. 800 metrin päässä rautatieaseman vieressä ja
Omenahotelli n. 600 m päässä torin toisessa päässä.
7. Uusimuotoinen mutta perinteinen kirpputori
Aivan Fellmannian sisääntuloaulaan OH3AC järjestää ison mutta mahtavan ja ilmaisen
kirpputorin. Voit hetkeksi pysäköidä pääoven eteen ja kantaa kirpputoritavarasi muutaman
metrin sisään.
Perinteisen kirpputorin lisäksi on vaihtoehtona ns. "huutokauppakirpputori". Voi tuoda rigisi
tai tavarasi kirpputorille ja halukkaat ostajat voivat päivän mittaan tehdä siitä kohoavia
tarjouksia. Jos "huudot" eivät ylitä pyyntöäsi, voit viedä tavaran päivän päätteeksi pois tai
myydä sen eniten tarjonneelle.
8. Non-stop pätevyystutkinnot
Oletko kiinnostunut suorittamaan yleisluokan tutkinnon tai puuttuuko vielä perusluokkakin?
OH3AC järjestää ainutlaatuisen non-stop -pätevyystutkinnon Fellmanniassa. Voit
ilmoittautua respassa joko tasatunti pidettävään valvottuun tutkintoon, joko K., T1 tai T2moduuliin.
9. Tuo elämänkumppanisi mukaan Lahteen!
Tuo elämänkumppanisi - oli hän sitten vaimo, avopuoliso tai tyttö/poikaystävä - mukanasi
Lahteen!
Fellmannia ja Hotelli Cumulus sijaitsevat suuren ostosparatiisi Kauppakeskus Trion vieressä.
Perjantai-iltana on myös tarjolla teatteria ja muuta kulttuuria. Muistathan, että Lahti on
maailman Designpääkaupunki 2012!
Perjantaina ja lauantaina järjestämme myös - jos halukkaita ilmaantuu - sight seeing
kierroksia Lahteen ja ympäristöön: Sibeliustalo, Ristin kirkko, Radiomäki, hiihtomuseo,
satama. Vaihtoehtona on linja-auto tai kävelykierros.
Tarkemmat tiedot ilmoitamme myöhemmin ....
Osallistujat ja perheenjäsenet voivat lisäksi tutustua Lahden Radio- ja tv-museoon
sekä vieressä sijaitsevan Lahden Radioamatöörikerhon, OH3AC; tiloihin Radiomäellä ja
mm. työskennellä joko OH3R- tai OH3AC-asemalta.
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10. Yleistä
Perjantaina 16.11. on pienimuotoista ohjelmaa ja perinteinen "junttaussauna".
Lauantaina 17.11. on aamusta lukien mielenkiintoista ohjelmaa yhtäaikaisesti kolmessa
salissa yhteensä noin 21 tuntia. Iltapäivän lopussa Liiton syyskokous. Kaikki
kokoustapahtumat ovat yhdessä kerroksessa.
Syyskokoukseen jälkeen alkaa juhlaillallinen erittäin mielenkiintoisella ohjelmalla.
Sunnuntaina 18.11. on mahdollista tutustua mm. Lahden Radio- ja tv-museoon,
hiihtomuseoon ym. tai kaupungin kulttuuritarjontaan.
Seuraa bulletiinia ja muita Liiton tiedotuskanavia tai käy katsomassa kerhon kehittyviä
Syyspäiväsivuja www.oh3ac.fi
11. Ruokailu
Fellmannian toisessa kerroksessa, samassa aulassa auditorion ja muiden kokoustilojen
kanssa sijaitsee 200-paikkainen ravintola ja kahvila, joka tarjoaa koko lauantain ajan
edullisia ja monipuolisia lounaita sekä kahvia ym. vapaamuotoiseen seurusteluun.
Ravintolalla on luonnollisesti A-oikeudet, jotka ulottuvat kokoustiloihin saakka.
12. Syksyn kurssi alkaa 2.10.2012 klo 18:00
Lahden Radioamatöörikerhon ry:n syksyn 2012 perusluokan kurssi alkaa tiistaina 2.10. klo
18:00 kerhon tiloissa Radiomäellä, Vanhassa asemarakennuksessa.
Ensimmäisenä kurssi-iltana esitellään radioamatööritoimintaa laajemminkin, kurssin
sisältöä ja oman aseman perustamista. Kurssin aikana suoritetaan perusluokan tutkinto
sekä prepataan halukkaat yleisluokkaan. Opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Tapio,
OH3FYD ja Jari, OH2BU.
Kaikki tarvittava kurssimateriaali ja lisätietoja löytyy kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/rakurssi. Ilmoittautumiset kurssille joko Seppo Murtomaa, OH2TO; puh. 0400-713 545 tai
oh3aclahti@gmail.com
Kurssi on kerhon yhdeksäs kahden vuoden aikana ja aiemmilta kahdeksalta kurssilta on 75
eri henkilöä suorittanut Viestintäviraston vaatiman tutkinnon voidakseen lähettää omalta
radioasemalta!
15. Seuraava Syyspäivä bulletiini viikon pääsät
Seuraavan kerran Syyspäiväbulletiini annetaan tasan viikon päästä tällä samalla
taajuudella samaan aikaan. Bulletiinin antaa Pena, OH3TY.
Ja sitten kysymykset ja kuittaukset!
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