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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n,
OH3AC; bulletiinia.
Tänään 9.11. viettää nimipäiväänsä Teuvo. Teuvo on
kansanomainen muoto kreikkalaisesta nimestä , joka merkitsee
Jumalan lahjaa.
1. Vuosikokous ja pikkujoulu 24.11.2014 – varaa allakkaasi!
Kerhon sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina
24.11.2014 klo 18:00
Kerhon maanmainiot pikkujoulut alkavat heti vuosikokouksen
jälkeen n. klo 19:00. Arvonnan, Päivin, OH3SL; yhden naisen
orkesterin musisoinnin lisäksi palkitaan hyvää työtä tehneitä
kerholaisia, pidetään hauskaa ym. Viime vuonna pikkujouluihin
osallistui noin 50 kerholaista.
Vuosikokous- ja pikkujoulukutsun voit lukea kerhon kotisivulta
2. Varmista osallistumisesi kahteen rigiarvontaan!
Kerholla on nyt 225 jäsentä ja uusia jäseniä on tämän vuoden
aikana tullut noin 26. Jäsenistä n. 79 % on myös SRAL:n jäseniä,
selkeästi yli suomalaisen keskiarvon.
Kerho järjestää arvonnan, jossa arvotaan kaksi 2m/70cm lähetinvastaanotinta. Laitteet on toimittanut arvontaan Utec Oy/
Koneita.com jalomielisellä tarjouksella:
- yksi laite arvotaan niiden kerhon jäsenten kesken,
jotka viimeistään 21.11. ovat maksaneet kerhon tämän
vuoden jäsenmaksun.
- yksi laite arvotaan niiden uusien, tänä vuonna
liittyneiden kerhon jäsenten kesken jotka ovat
maksaneet kerhon jäsenmaksun tai kurssimaksun.
Uusilla jäsenillä on siis kaksinkertainen mahdollisuus voittaa, koska
he osallistuvat kumpaankin arvontaan. Arvonta järjestetään
24.11.2014 kerhon pikkujoulussa
3. Perusluokan kurssilta 22 tutkintoa.
Kerhon syksyn perusluokan kurssille ilmoittautui 24 henkeä,
opettajina Seppo, OH2TO; Jari, OH2BU; sekä Rami, OH3RV
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Helsinki, Kerava, Järvenpää, Loppi, Hyvinkää, Lammi, Artjärvi,
Heinola, Kotka, Asikkala, Hollola.
Kurssilla suoritettiin 22 tutkintoa ja suuri osa on saanut tai
saamassa näinä päivinä pätevyystodistukset ja tunnukset.
4. Uusia tunnuksia
Kurssin jälkeen on Viestintävirasto antanut jo ainakin
seuraavat uudet tunnukset:
OH3EQN; Tero, Lahti
OH3EQO; Jere, Lahti
OH3EQP; Joe, Lahti
OH3EQQ; Jyrki, Järvenpää
OH3EQS; Aarni, Lahti
OH3EQT; Mauri, Hollola
OH3EQU; Mika, Hyvinkää
Onneksi olkoon kaikille nyt jo tunnuksen saaneelle ja pikaista
bandilletuloa.
5. Muista äänestää maanantaihin mennessä SRAL:n hallitusvaalissa
Suomen Radioamatööriliitto ry. kahden hallituksen jäsenen vaalit
ovat taas käsillä. Viikko sitten ilmestyneessä marraskuun
Radioamatööri-lehdessä on postiäänestyslipuke ja kuoret, joilla
liiton jäsenet voivat äänestää ehdokkaita hallitukseen.
Äänestyslipuke tulee postittaa viimeistään ma 10.11.2014
6. Kerhon kotisivujen etusivulla uudistuksia
Kerhon kotisivun www.oh3ac.fi etusivua on hieman uudistettu.
Sivun vasemmasta palkista löydät nyt seuraavat linkit:
- OH3AC KESKUSTELUPALSTA
-

KERHOKIRJEET
KERHON BULLETIINIT
KERHON ESITTELY
TEKSTI-TV SIVU 590
LOTW
DX-KLUSTERI

7. Erinomainen SOTA-esitelmä
Kolmisenkymmentä kuulijaa saapui Radiomäen Vanhalle Radioasemalle maanantaina 27.10. kuulemaan Sakun, OH2NOS/OG2H;
esitelmää SOTA-workkimisesta. Esitelmä avarsi kuulijoita
ymmärtämään tämän hienon osalajin - lähes extreme-lajin
hienouksia - jossa yhdistyy luonnonläheisyys, pienen asemakokonaisuuden ja antennien vaatima kekseliäisyys sekä
työskentelyn osaaminen. Pienen kertomuksen ja kuvia löydät
kerhon kotisivulta.
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8. Kätevä-Tekevä-Lukeva” -messut Messukeskuksessa
Kerho osallistui viime viikonloppuna suurille "Tekevä, Menevä,
Lukeva"- messuille Lahden messukeskuksessa. Mahtava kokemus!
Messuilla saimme taas kolme uutta ja vanhaa radioamatööriä
joukkoihimme sekä pidimme kolme tutkintoa. Lisäksi saimme
hienoja uusia yhteyksiä. Lue pieni selostusmessuista ja katsoa
kuvia nuorista sähköttäjistä kerhon kotisivun linkistä
9. T2-preppauskurssi alkaa ensi ti 11.11. klo 18:00 – ilmoittaudu!
1T2- eli yleisluokan preppauskurssi alkaa tiistaina 11.11.2014 klo
18:00. Preppausta jatketaan tiistai-iltaisin kunnes viimeinenkin
oppilas on saatu yleisluokkaan. Opettajina toimivat Raimo, OH3RV;
ja Jari, OH2BU. Ilmoittautumiset Jarille, OH2BU; puh: 0400 503
221 tai koulutus@oh3ac.fi
10 .Viitosten syysottelu tänä sunnuntaina!
Viitosten kerho ry., OH5AA; kutsuu Viitosten Syysotteluun tänään
sunnuntaina 9.11. SSB-osa käydään klo 0800–0859 UTC. CW:llä
kilpaillaan klo 0930–1029 UTC ja RTTY-osa on 1100–1159 UTC.
Kilpailu käydään 80 ja 40 metrin bandeilla.
Viitosten Syysottelu on yksi HF-kilpailujen SM-sarjan
osakilpailuista.
11. Kaikilla kerhon jäsenillä nyt kaksinkertaiset @oh3ac-omakutsut!
Kaikille kerhon jäsenille on nyt avattu @oh3ac-omakutsu, mutta ei
pelkästään tunnukselle vaan myös nimelle (etunimi.sukunimi)!
Omakutsu toimii siis sekä nimellä että tunnuksella.
12. Kerholla myynnissä laadukas OH3R T-paita
Kerho lunasti Radio- ja tv-museon varastosta kaikki loput
laadukkaat OH3R T-paidat. Paidassa on myös kerhon logo. Paitoja
on jäljellä hieman toistakymmentä.
Paidat on tehty todella laadukkaasta materiaalista. Harmaan ja
mustan lisäksi valitettavasti kaikki ovat kokoa XL, mutta sopivat
hyvin lähes kaikkien päälle.
13. Tuoreimmat QST- ja CQDL-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät nyt tuoreimmat ARRL:n QST-lehdet sekä Saksan
liiton DARC CQDL-lehti.
14. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo
18:00 kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa
Asemarakennuksessa.
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15. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 30.11. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
16. Lopetus ja kiitokset
Tässäpä tämä tällä kertaa.
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