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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; radiobulletiinia. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan sekä Lahden MMhiihtojen kunniaksi tämäkin bulletiini annetaan erikoistunnuksella
OH100SKI.
Tänään on siis 7.5. ja nimipäiväänsä viettävät Helmi ja Kastehelmi.
Runollisen ja vertauskuvallisen Helmi-nimen synty ajoittuu
kansallisromanttiseen kauteen. Nimi saattaa olla suomennos Margaretasta,
jonka merkitys on myös ’helmi’. Helmi on toisaalta voinut muodostua myös
Vilhelmiinasta tai sen lyhentymästä Helmiinasta.

1. Seuraava kerholauantai ja -yö la 27.5.2017
Seuraava kerholauantai pidetään toukokuun viimeisenä viikonloppuna eli
27.-28.5.2017. Lauantain ohjelma on vielä auki mutta sään salliessa
jatketaan ainakin kerhon ja museon antennien kunnostusta. Viikonloppuna
on myös eräs vuoden suurimmista sähkötyskilpailuista eli CQ WPX.
Seuraa kerhon kotisivua ja OH3AC Kerhokirjettä, niin saat lisää tietoa
viikonlopun aktiviteeteista. Hyvät ideat ovat myös tervetulleita.

2. Seuraava OH3AC Kerhokirje ilmestyy ensi viikolla
Kevään kuudes OH3AC Kerhokirje on työn alla ja ilmestyy tulevan viikon
loppupuolella. Odotettavissa on taas noin 30-35 sivua ajankohtaista asiaa
radioamatööritoiminnasta Lahdessa, Suomessa ja maailmalla.
Jos sinulla on hyviä jutunaiheita, laita sähköpostia kerhon osoitteeseen
oh3ac@oh3ac.fi alkuviikon kuluessa.

3. Muistithan tämän vuoden jäsenmaksun?
Kerhon jäsenmaksun eräpäivä oli 30.4., mutta jos maksun hoitaminen
ajallaan sattui unohtumaan, älä huolestu. Seuraavan OH3AC Kerhokirjeen
mukana saat jäsenmaksulaskun ja pankkisiirtolinkit ja voit hoitaa tämän
iloisen asian.
Toki sinun ei tarvitse odottaa Kerhokirjeen laskua vaan voit maksaa
jäsenmaksun aiemminkin. Kerhon vuoden 2017 jäsenmaksut ovat samat
kuin aiempina vuosina: aikuiset 20 €, perhejäsenet, nuoret (<15 v),
opiskelijat ja työttömät 10 €. Tilinumero FI 77 8000 2505 9450 05. Voit
jäsenmaksua maksaessasi antaa vapaamuotoisen lahjoituksen tai kohdistaa
sellaisen esim. ripiitterirahastoon.
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4. Kilpailukoulutus etsii sopivaa viikonloppua
Göran, OH1SIC/SM5SIC; on ilmoittanut tulevansa taas kerholle sopivana
viikonloppuna antamaan kontestikoulutusta eli opetusta, kuinka workitaan
kansainvälistä kilpailua. Göran on tunnettu kärkipään osaaja kilpailuasioissa
ja piti muutama vuosi sitten vastavan koulutuksen kerholla.
Koulutusta varten etsitään nyt sopivaa viikonloppua ja sopivaa kilpailua.

5. Erikoistunnus OH100SKI äänessä koko vuoden
Kerho haki ja sai Viestintävirastolta käyttöön juhlavuoden tunnuksen
OH100SKI, jota käytetään myös muodossa OF100SKI. Tunnus on hybridi –
juhlitaan sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta että Lahden MM-kisoja.
Tunnusta käytetään koko vuoden ajan mm. kerhon bulletiineissä, kilpailuissa
ym. MM-kisojen jälkeen tunnus on kaikkien kerhon jäsenten käytettävissä
ns. varausperiatteella. Tunnusta käyttöön haluavat voivat ilmoittautua
kerholle sähköpostilla oh3ac@oh3ac.fi
6. Päivystäjiä Radio- ja tv-museon asemalle OH3R
Radio- ja tv-museolla olevan Arvi Hauvosen Muistoaseman, OH3R; tilatb
alkavat pikku hiljaa olla tip top-kunnossa. Myös uusitulla museolla on taas
paljon mielenkiintoista nähtävää ja tekemistä, jota voi suositella päivystävän
kerholaisen perheenjäsenille tai tuttaville.
OH3R:n päivystys tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden opastaa vastaalkajaa workkimisen jalossa taidossa. Se myös vahvistaa asemaamme
yhteistoiminnassa kaupunginmuseon ja museosäätiön kanssa.
Voit ilmoittautua päivystäjäksi kerhon kahvihuoneen pöydällä olevaan
listassa.

7. T1-opetusmoniste päivitetty
Pätevyystutkintojen T1-moduulin sähköturvallisuuskysymyksiä on yllättäen
muutettu. Kerhon suosittu T1-opetusmoniste on nyt päivitetty myös näiden
muutosten osalta. Päivitetyn materiaalin löydät seuraavan kerhon kotisivun
etusivun linkistä.

8. Sää suosi "Hurjaa talkoolauantaita"
Huhtikuun viimeisen viikonlopun kerholauantaissa oli mukana yli 20 henkeä
aina Jyväskylää myöten. Releboxi ja antenni saatiin toiminaan, antenni- eli
takavarasto inventoitiin, nuoriso vietti kerholauantaita ja loppuilta sujui
makkaranpaistossa, workkimisessa ja illanviettossa.
Voit lukea lauantain tapahtumista ja radioamatööritoiminnasta
parhaimmillaan kerhon kotisivulla olevasta linkistä.

9. Mukava ja rakentava vuosikokous
Kerhon vuosikokous eli ns. ”tilinpäätöskokous” pidettiin Vanhan
Radioaseman juhlasalissa juuri ennen huhtikuun alkamista. Osanottajia
paikalla oli kirjanpidon mukaan 30.
Kerhon puheenjohtajan Ramin, OH3RV; johdolla ja kerhon sihteerin Jarin,
OH2BU; toimiessa kirjurina hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016,
hyväksyttiin tilit ja annettiin hallitukselle ja muille toimihenkilöille
vastuuvapaus. Tilinpäätös osoitti hyvää ylijäämää.
Kokouksen kohdassa ”Muut asiat” eli vapaassa sanassa tuli paikalla olevilta
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kiitoksia kerhon eteen tehdystä työstä, hyviä kommentteja erityisesti OH3Rpäivystyksen ja radioaseman kehitykseen jne. ”Positiivisen radioamatööritoiminnan puolesta” ja ”Success Story OH3AC” olivat pisimmät
puheenvuorot. Kokouspöytäkirja löytyy kerhon kotisivulla olevasta linkistä.

10. Kerhon keskustelupalstalla paljon luettavaa
Kannattaa aina silloin tällöin käydä katsomassa kerhon keskustelupalstaa.
Siellä on yllättävän paljon asiapitoisia juttuja, jotka koskettavat
radioamatööritoimintaa.
Keskustepalstalle pääset kerhon kotisisun vasemmassa palkissa olevan linkin
kautta. Keskustelupalstaa voi kuka tahansa lukea mutta kirjoittaminen
edellyttää rekisteröitymistä omalla kutsulla tai nimellä.

11. OH3AC Kerhokirjeiden ja radiobulletiinien arkisto
Kerhon kotisivun vasemmasta palkista löytyy myös linkit OH3AC
Kerhokirjeen ja näiden radiobulletiinien arkistoon. Arkistot ovat avoinna
luettavaksi kaikille.
12. QSL-kortteja jäsenten lokerikoissa kerholla
Kerhon QSL-lokeroihin on taas tullut QSL-kortteja ympäri maailmaa. Tuoreen
listan siitä, kenelle on kortteja löydät viimeisestä OH3AC Kerhokirjeestä.
13. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi vuoden edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
Kerhoilloissa meillä on yleensä 15-25 henkeä ja tunnelma korkealla.
Tervetuloa!
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