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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:

LUKIJA:

PVM:

5/2011

Pena, OH3TY

4.3.2011

Hyvää keväistä huomenta kaikille Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinin
kuuntelijoille.
Tänään viettää nimipäiväänsä Sampo ja Veeti. Sampon kaikki tietävät tulevan Kalevalasta
mutta kuinka moni tietää, että Veeti on suomennus ulkomaan nimistä Ferdinand ja Fredrik.
Aurinko nousi Lahdessa klo 06:29 ja laskee klo 19:57. Sitten viime bulletiini aurinko nousee
ihan samaan aikaan, mutta iltaan on tullut lähes kaksi tuntia lisää valoa kiitos kesäaikaan
siirtymisen.
Kerho onnittelee nyt etukäteen Sakua, OH3HL, jolle tulee 70 vuotta täyteen 12.4. eli reilun
viikon päästä mutta ennen seuraavaa bulletiinia! Onneksi olkoon ja Keep going on!
Tänään on taas kerrottavaa paljon joten mennään asiaan!

T2-tutkinto ja mahdollinen T2-kurssi
1. Ensi eli tulevan viikon lauantaina 9.4. klo 14:00 pidetään kerhon tiloissa T2-moduulin
tutkinto. Jos siis haluat yletä yleisluokkaan, kokeilla kepillä jäätä tai hakea tenttikokemusta,
ota yhteyttä allekirjoittaneeseen eli Penaan, OH3TY. Penan tavoitat joko sähköpostilla
pentti.lareva@phnet.fi tai puhelimella 040-554 3923.
Kerhon suunnitelmissa on järjestää syksyllä joko T2-moduulin kurssi tai preppauskurssi.
Haluamme jo etukäteen kartoittaa halukkuutta. Olet sitten kerhon jäsen tai et, läheltä tai
kaukaa - laita sähköpostia kerholle osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com, jos T2-kurssi
kiinnostaa. Sitovaa ilmoittauttumista ei vielä tarvita.
Kuukausiesitelmä RTTY-kilpailemisesta maanantaina 18.4. klo 18:30
2, Kerhon järjestämä kevään kuukausiesitelmäsarja jatkuu maanantaina 18.4.2011 klo
18:30 Karin, OH2BP, luennolla RTTY-kilpailemisesta.
Kari, OH2BP, on kotimaan ehdoton kilpa-RTTY-guru. Tule kuulemaan ja näkemään, miten
RTTY-kilpailussa workitaan nykyaikaisilla ohjelmilla ja menetelmillä. Kilpaileminen ei ole
pelkkää verenmakua suussa vaan siinä siinä on aito määrä hauskanpitoa.
RTTY:n eli ”rytyn” on sanottu olevan herrasmiesten harraste. Sitä se onkin, koska kusoja
saadakseen ei tarvitse huutaa mikrofoniin tai väsyttää kättään sähkötysavaimella. Rytyllä
painelet vain näppäimiä silloin tällöin ja kone hoitaa loput. Perhe-elämä, ruokailut ym.
onnistuvat siinä ohessa kusonpidon juurikaan hidastumatta.
Katso kerholehdestä tai kotisivulta lisää myös kevään viimeisestä esitelmästä: maanantaina
16.5. Jussi, OH7TE, kertoo digimodeista. Huhun mukaan joka päivä syntyy yksi uusi
digimode – Jussi tuntee ne melkein kaikki …. kohta sinäkin kun tulet kuuntelemaan.
Kerhomme kunniajäsen Unto OH3UK oli SRAL:n ensimmäinen RTTY-manageri vuosina
1971-79. Sen ajan toiminnasta hän on kirjoittanut OH3AC:n historiikkiin jutun, joka löytyy
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Ja taas viitosille ja muillekin terveiset – tervetuloa kuulemaan esitelmiä kauempaakin,
tilaisuudet ovat avoinna kaikille! Lahti on tässä ihan keskellä.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu sai kiitollisen kuuntelijakunnan.
3. Maaliskuun kuukausiesitelmän aiheena oli Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli vapepa.
Kerhon tiloihin oli ahtautunut viitisentoista kuulijaa sekä vakiovieras Mr. Murphy.
Leppoisaan asiantuntijatapaansa Jouni, OH2JIU, esitteli pelastuspalveluperiaatteet ja
komentorakenteet sekä tehtäväkentän, joihin hamit viestiosaamisensa perusteella sopivat.
Hommaan sinänsä ovat kaikki ihmiset sopivia - kukin erityisominaisuuksiensa mukaan.
Osallistuakseen ei tarvitse olla kerhomme jäsenkään ja muiden yhdistysten jäsenet ovat
yhtä hyvin tervetulleita toimintaan. Radioamatöörilupakaan ei ole vaatimus.
Kursseja järjestetään sekä etsijöille että liikenteestä vastaaville että tietenkin johtajille.
Kuulijoista ainakin pari oli ollut toiminnassa mukana aikaisemmin ja montaa muuta asia
kiinnosti kovastikin.
Sibeliustalolla pidetään kesäkuun alussa valtakunnallisen Punaisen Ristin päivät ja
Vapepa esittäytyy myös siellä ulkoalueilla kerhon toimesta.

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!
4. Huomenna maanantaina 4.4. kahvit keittää kerhoillassa allekirjoittanut eli Pena. OH3TY.
Viikon päästä vuorossa on Anu, OH3FVV ja kun tulemme kuuntelemaan kuukausiesitelmää
18.4. kahvit keittää isolla pannulla Pekka, OH3JMJ.

Radio- ja TV-museon päivystykset
5. Tänään sunnuntaina muutaman tunnin päästä Radio- ja TV-museolla päivystää Veikko,
OH3WR. Viikon päästä eli 10.4. on vuorossa Klasu, OH3GE ja sitten sunnuntaina 17.4.
taas allekirjoittanut eli Pena, OH3TY.
Jos hyvin käy, museolta ollaan taas äänessä tänään Peruskisassa tunnuksella OH3R. Jos
kuulet, tule antamaan pisteet klo 12:00 UTC eli klo 15:00 SA.
Päivystys museolla on kello 12:00-15:00 SA ja päivystäjän tehtävänä on elävöittää
konevaltaista museota ja esitellä radioamatööritoimintaa. Jos siis kuulet OH3R-aseman
jossakin taajuuden 3.685 kHz lähellä tai muualla, tule antamaan näyteyhteys kuulijoille.
Kotimaisen kilpailutoiminnan 1. SM-kilpailut toisena pääsiäispäivänä
6. Kun tuossa tuli mainittua tänäinen Peruskisa, ei bulletiinin kirjoittaja malta olla
mainitsematta ja mainostamatta että toisena pääsiäispäivänä eli 25.4. järjestetään
ensimmäiset kotimaisen kilpailutoiminnan Suomen Mestaruuskilpailut perinteisen
Kalakukon yhteydessä. Mitään lokipakkoa ei ole!
Tule mukaan osallistumaan ja antamaan pisteitä ja nauttimaan kusoriemusta! Katso lisää
huhtikuun Radioamatööri-lehdestä tai järjestäjän kotisivulta www.oh7ab.fi.
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Seuraava bulletiini
7. Seuraava bulletiini luetaan jo kahden viikon päästä eli 17.4. tällä samalla jaksolla 3685
kHz tähän samaan aikaan 09:30 SA samaan aikaan.
Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.

Huomenna kerhoilta
8. Ai niin, ettei unohtuisi melkein tärkein. Huomennakin on kerhoilta klo 18:00 ja tupa
luultavasti täynnä. Tule juomaan kupponen kahvia ja turisemaan muiden hamssien kanssa
tai tutustumaan uusiin amatööreihin.

Lopetus ja toivotukset
9. Ja sitten kuittaukset!
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