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______________OH3AC BULLETIINI____________
NUMERO:
1/2014

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PÄIVÄMÄÄRÄ:
su 5.1.2014

Tervetuloa kuuntelemaan vuoden ensimmäistä Lahden Radioamatöörikerho
ry:n, OH3AC; bulletiinia tänä uutena vuonna. Edellisestä bulletiinista on neljä
viikkoa ja paljon on ehtinyt tapahtua tällä välin.
Tänään 5.1. viettää nimipäiväänsä Leea ja Lea. Leea on heprealaisperäisen
Lea-nimen suomalainen muunnos.
Ja sitten päivän tekstiin mutta muista että huomennakin maanantaina, vaikka
on loppiainen, on kerhoilta Radiomäellä klo 18:00.
1. Kerhon vuosikokous
Kerhon vuosikokous eli ns. vaalikokous pidettiin 9.12. jolloin kokoukseen
osallistui 35 henkeä. Osanottajien joukossa oli myös uusia että tulevia ensi
kevään radioamatöörejä.
Kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio lyötiin lukkoon. Jäsenmaksu säilyy 20
eurossa ja perheenjäsenet, koululaiset ja opiskelijat selviävät 10 eurolla. Kerhon
puheenjohtajana jatkaa Pekka, OH3JMJ; ja uusina hallitukseen valittiin Henry,
OH3EGL; ja Ismo, OH2IV. Hallituksessa jatkavat Markku, OH3EAU; Raimo,
OH3RV;: Timo, OH3FVW; Anu, OH3FVV; Harri, OH3UP; ja Jari, OH2BU.
Tarkemman selostuksen kokouksesta sekä pöytäkirjan löydät kerhon kotisivulta.
2. Kerhon pikkujoulut Radiomäen Vanhalla vartiotuvalla!
Kerhon pikkujoulut pidettiin Vanhalla Vartiotuvalla vain kivenheiton päässä
kerholta. Pikkujoulussa oli paikalla 45 henkeä.
Kaksisataa arpaa myytiin muutamassa minuutissa sillä olihan pääpalkinnon
lisäksi voittoina peräti 52 tavaraa tai esinettä. Pääpalkinnon voitti Päivi, exOH3SL:n tytär, joka suorittaa perusluokan tutkinnon loputkin osat näinä päivinä.
Pikkujoulussa palkittiin myös kerhon vuoden aikana ansioituneita.
- Markku, OH3EAU; nimettiin vuoden 2013 kerholaiseksi.
- Raimo, OH3RV; nimettiin vuoden 2013 kerhoaktiiviksi.
- Nuoren amatöörin kunniamaininta jaettiin yhteisesti Marinalle, OH2SA
(10v) ja Kristiinalle, OH2KR (13v)
3. Kerho siirtyy uudelle serverille
Kerhon kotisivut ovat sijainneet DNA serverille ja DNA:n nyt lopettaessa
serveripalvelun siirtyy kerho uudelle serverille. Siirtoo tapahtuu ensi tiistain tai
keskiviikon aikana. Kotisivuun saattaa tulla hetkittäinen palvelukatsos.
Kotisivun osoite www.oh3ac.fi ei muutu.
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Sivuja uudelle serverille siirrettäessä on tullut esiin joukko linkkejä ja
tiedostoja, jotka eivät ole toimineet. Pääasiassa kyseessä on ollut tiedostot,
joiden nimessä on å, ä tai ö-kirjain tai joiden linkissä on suoraan viitattu vanhan
kotisivun absoluuttiseen osoitteeseen koti.phnet.fi
Jos löydät kotisivulta linkin, joka ei toimi, laita ystävällisesti viestiä kerhon
sähköpostiin oh3aclahti@gmail.com niin korjaamme asian nopeasti.
Kun uusi serveri on sisäänajettu, lisätään jäsenille uusia palveluita.
4. Syksyn koulutukset ohitse – 21 uutta radioamatööriä
Syksyllä kerholla pidettiin kaksi täysimääräistä perusluokan kurssia sekä
prepattiin useampia henkilöitä. Yhteensä kerhon koulutuksesta valmistui
perusluokkaan syksyn aikana 21 henkilöä ja koko vuoden aikana noin 50.
Uusia radioamatöörejä olivat kursseilla kouluttamassa Seppo, OH2TO; Raimo,
OH3RV; Ismo, OH2IV; ja Jari, OH2BU. Pätevyystutkinnot hoitivat Pena, OH3TY;
ja Jari, OH2BU.
Viimeisestä erästä on jo tullut uusia tunnuksia:
OH3ELU Antero, Lahti
OH3ELQ Päivi, Lahti
OH3EMC, Markku, Nastola
OH4ELH Henry, Heinola
OH2ELI Jyrki, Helsinki
OH3ELJ Kalle, Lahti
OH3ELK Henri, Lahti
Onneksi olkoon kaikille uusille radioamatöörille ja onnea uudelle uralle
5. Kaupunginhallitus jäädytti toistaiseksi museon siirtymisen kaupungille
Lahden Radio- ja tv-museon varsinaisen museorakennuksen siirtyminen
kaupungin omistukseen 100 eurolla oli Lahden kaupunginhallituksen esityslistalla
16.12. Kaupunginhallitus ei lopulta käsitellyt varsinaista kauppaa ollenkaan vaan
palautti asian uudelleen valmisteluun kustannusten selvittämiseksi.
6. Meri-VHF kurssi Lahdessa alkaa su 19.1. 2014
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; järjestää Meri-VHF-kurssin
Radiomäellä. Kurssi alkaa sunnuntaina 19.1.2014 klo 12:00 ja jatkuu kolmena
seuraavana sunnuntaina. Kurssin opettajana toimii Oiva, OH2NSM.
Kurssi pitäminen edellyttää, että vähintään kymmenen henkeä ilmoittautuu
kurssille. Kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi löytyy linkki Rannikkolaivurin
radioliikenneoppaaseen. Ilmoittautuminen kurssille joko oh3aclahti@gmail.com
tai oh2nsm@sral.fi
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7. Kaksi perusluokan kurssia Lahdessa
Kerho järjestää keväällä kaksi perusluokan kurssia Radiomäellä:
-Tiistaisin klo 18:00-21.00 pidettävä iltakurssi alkaa ti 28.1. ja jatkuu 25.3.
saakka.
-Hiihtolomaviikolla pidettävä intensiivikurssi alkaa ma 24.2. jatkuen pe
28.2. saakka päivittäin 10-16:00.
Opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV; ja Jari,
OH2BU.
Kursseille voi ilmoittautua Sepolle, OH2TO; puh. 0400 713 545 tai sp.
oh3aclahti@gmail.com. Kurssimateriaali ja opetussuunnitelmat löytyvät kerhon
kotisivulta www.oh3ac.fi
9. Vuorot
Kerholta löytyy vuorolista, joka maanantaisessa kerhoillassa saikin jo monta
nimeä. Kun käyt kerholla, kirjaa itsellesi kahvinkeittovuoro.
Seuraavat vuorot on nyt varattu:
ma 13.1. Markku, OH3ECS
ma 20.1. Minna, OH3EGF/XYL
ma 27.1. Henry, OH3EGL
12. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan neljän viikon päästä sunnuntaina 26.1. klo
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
13. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.
Hyvää uutta vuotta ja hyvää loppiaista kaikille kuuntelijoille!
Siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä kaikki olivat kuulolla!
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