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1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>
-

11. tammikuuta 2014 18.49

Kevään kurssien saldo 2+8 = 10 tutkintoa?
Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen ma 11.3. klo 17:45Kiinnostaisiko uusi rigi edullisesti?
Vuosikokousuutisia
Kerholla nyt UV5R/UV3R-rigien ohjauskaapeli ja -ohjelma
Kiinnostaisiko T2-preppauskurssi?
VRLK-vastaanotin löytyi, tnx!
Kerholla luettavana nyt sekä QST- että CQDL-lehdet
Vuoden 2013 jäsenmaksu
Vuorot

Kevään kurssien saldo 2 yleisluokkaa, 8 perusluokkaa!
Kerhon kevään radioamatöörikurssien saldo on nyt selvillä: hiihtolomaviikon intensiivikurssi sekä
tiistai-iltojen iltakurssi ovat nyt ohitse tuloksena kaksi yleisluokan ja kahdeksan perusluokan
tutkintoa! Kerhon pätevyystutkijoille kahden ja puolen viime vuoden aikana suoritettujen tutkintojen
määrä on nyt piirun alle sata.
Kumpikin kurssi suoritettiin ennätysajassa koska oppilailla oli jo suurimmaksi osaksi hyvät perustiedot
joko radio- ja sähkötekniikasta tai radioliikenteestä. Myös hyvä henki ja erinomainen motivaatio
nopeuttivat oppimista. Kursseilla oli hauskaa!
Onnittelut uusille radioamatööreille ja kiitokset kurssien opettajille Sepolle, OH2TO; Ramille, OH3RV;
Jarille, OH2BU; sekä vahvasti mukana olleille ja auttaneille Jaskalle, OH3LV; ja Timolle, OH3FVW
m.fl.

Vierailu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen nyt
maanantaina 11.3. klo 17:45Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö, Veli-Pekka, OH3VP; on kutsunut kerhon jäsenet ja
muut kiinnostuneet tutustumaan pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen Mustankallioon ma 11.3. klo
17:45-22:00. Aluejohtokeskuksessa saamme lyhyen pelastuslaitoksen esittelyn sekä voimme mm.
tutustua siellä olevaan, Lahden Radioamatöörikerho ry:lle varattuun paikkaan ja
radioamatööriasemaan.
Oheisesta linkistä www.oh3ac.fi/OH3AC vierailu.pdf voit lukea kutsun ja tapahtuman ohjelman ja
kokoontumisohjeita:
17:45 alkaen pääsy johtokeskuksen koulutustiloihin, kahvit
18:00 pelastuslaitoksen lyhyt esittely: organisaatio, viestiliikenne, poikkeusolot, kysymykset,
ym.
18:45 tutustuminen varsinaisiin johtokeskustiloihin, tutustuminen radioamatööriasemaan,
keskustelua ja tarvittaessa muita asioita
Auton voi pysäköidä esimerkiksi Mattilanmäenpolun pysäköintipaikoille ja kulku
aluejohtokeskukseen on Mustanmäen tunnelin (pituus 440m) kautta, opaskyltti oven yläpuolella.
Navigaattorilla kulkevat löytävät paikan osoitteella Tunnelikatu 3
Geokätköilyä harrastavat voivat samalla bongata lähellä olevan kätkön "GC1JHYQ Mustankallion liikennetunneli"
Ymmärrettävästi V-P:n mahdollinen keikkavaraus saattaa muuttaa aikatauluja ja yhtä ymmärrettävää lienee, ettei
kerhon ovet Radiomäellä ole tänä maanantai-iltana auki.
Kunnioitamme tietenkin isäntäämme tulemalla ajoisa paikalle!
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Kiinnostaisiko uusi rigi edullisesti?
Oletko hankkimassa ensimmäistä uutta rigiäsi tai kenties vaihtamassa vanhaa rigiä uuteen?
Kerho on ollut yhteydessä suomalaiseen radioamatöörilaite-edustajaan ja alustavasti on keskusteltu
melko hyvästä alennuksesta jos kerholta löytyy useampi, joka olisi kiinnostunut ostamaan uuden
laitteen. Kaksi kerhon jäsentä on jo lupautunut tulemaan mukaan ja alennuksen määrä tietenkin
vahvistuu, mitä useampi on kimpassa.

Kiinnostaako? Jos, ota vielä sitoumuksetta yhteys Jariin, OH2BU; joko sähköpostilla
jari.jussila@oh2bu.pp.fi tai puh. 0400-503221

Vuosikokousuutisia
Kerhon kevätkokous eli ns. tilinpäätöskokous pidettiin maanantaina 25.2. kerhon tiloissa
Radiomäellä. Kokouksessa oli jälleen mukavasti väkeä, sillä 31 henkeä oli paikalla fyysisesti ja lisäksi
Gerd, OH5SB/DL2SB; Skype-yhteydellä Saksasta.
Aktiivisen vuoden 2012 toimintakertomus hyväksyttiin lisäyksellä kerhon vapepa-toiminnasta.
Toiminnantarkastaja Erkki, OH3JLF; luki pääkohdat tilinpäätöksestä, joka sekin hyväksyttiin.
Markun, OH3ECS; vuosikokousesitys ohjelmointikaapelin hankkimisesta. Lisäksi keskusteltiin uusien
amatöörien ääneensaamisesta ja Jari, OH2BU; kertoi SRAL:n kerhotoimintapäivän annista.
Sekä vuosikokouspöytäkirja että toimintakertomus löytyvät kerhon kotisivulla olevasta linkistä.

OH3AC mukavasti esillä Etlarissa
Etelä-Suomen Sanomat, Päijät-Hämeen valtamedia, muisti hyvin radioamatööritoimintaa viime viikon
maanantain lehdessä. Lehden etusivulla oli komea otsikko ”Radioamatöörien määrä hurjassa
kasvussa” ja pääuutisivulla vastaavasti ”Lahden OH3AC kutsuu yhä”. Artikkelissa haastateltiin kuvalla
Penaa, OH3TY; Jaria, OH2BU ja yhtä kurssilaisista, eilen perusluokan suorittanutta Perttiä.
Artikkelin voit lukea kerhon kotisivulla olevasta linkistä!

Kerholla nyt UV5R ja UV3R -radioiden ohjelmointikaapeli
Hiihtolomaviikolla perusluokan tutkinnon suorittanut Pasi antoi kerholle käyttöön kerholle pienten
kiinalaisten UV5R ja UV3R radioiden ohjelmointikaapelin ja ohjelmointiohjelman. Ohjelmointiohjelma
on asennettu radiohuonessa olevalle tietokoneelle ja sekä ohjelmointilevy että -kaapeli löytyvät
tulevien QSL-korttien lokerikosta. Saattaa olla, että tietokoneelle asennettu ohjelma vaatii vielä
säätöä.
Voit nyt kerhoillassa tai muuten tulla ohjelmoimaan radiosi oikeille jaksoille! Kiitos Pasille, tuleva
OH3EI?!

T2-preppauskurssi?
Sattuneesta syystä - kun kevään iltakurssi loppui nopeasti - kerholta löytyisi nyt mahdollisesti
kapasiteettia järjestää T2-preppauskurssi tulevina tiistai-iltoina. Muutama kiinnostunut on jo löytynyt.
Jos Sinua kiinnostaa, laita sähköpostia kerhon osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com ja katsotaan
saadaanko porukkaa kokoon.

Stella Polariksen VRLK-vastaanotin löytyi
Stella Polaris-yhdistyksen hakema VRLK-vastaanotin löytyi. Kiitos kaikille avusta!

Seuraava bulletiini
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Seuraava radiobulletiini annetaan reilun kahden viikon päästä sunnuntaina 24.3. klo 09:30
SA taajuudella eli 3.685 kHz. Bulletiinin lukee Pekka, OH3JMJ.

Kerholla nyt luettavissa QST- ja CQDL-lehdet.
Kerholla on nyt ja jatkossa luettavissa ARRL:n QST-lehti sekä Saksan liiton DARC:n CQDL-lehti.
Kumpikin lehti ilmestyy kuukausittain.
Voit lukea tai selailla lehteä kerhoillassa ja lainata kotiisi lehtiä, toki ei mielellään sitä ihan viimeistä
ilmestynyttä. Tuorein lehti löytynee kerhon pöydältä ja vanhemmat lehtikansiosta.

Vuoden 2013 jäsenmaksu
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden jäsenmaksut pidettiin joulukuisessa
kokouksessa samana kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, nuoret (<15 v),
opiskeiljat ja työttöämät 10 €.
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla jäsenmaksusi
oma-aloitteisesti kerhon tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05. Laita nimesi ja kutsusi viestiosaan.
Tnx!

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 11.03. Pelastuslaitos tarjoaa Mustankalliossa
ma 18.03. Timo, OH3FVW
ma 25.03. Harri, OH3UP
ma 01.04. Pääsiäinen
Kerhon bulletiini su klo 09:30 SA 3.685 kHz
su 24.03.13 Pekka, OH3JMJ

Kirjoitti
Jari, OH2BU

11.1.2014 18:54

