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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
14/2011

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PVM:
4.12.2011

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinia.
Tänään sunnuntaina, toisena adventtisunnuntaina juhlimme Airin ja Airan nimipäivää.
Kerhonkin jäsenissä on yksi juhlittava, nimittäin Airi, OH3UM. Onnea ja hyvää nimipäivää
Airille sinne Marintielle kuten kaikille muillekin Aireille ja Airoille.
Kerho onnittelee myös muutaman päivän viiveellä Anttia, OH3KQD, joka täytti 60 vuotta
perjantaina 2.12. sekä ensi torstaina 8.12. 70 vuotta täyttävää Reijoa, OH3KHL.
1. Vaalikokousuutiset
Kerhon vaalikokous pidettiin viime maanantaina 28.11 kerhon tiloissa Radiomäellä. Paikalla
oli yhteensä 19 kerhon jäsentä joista mm. Gerd, DL2SB/OH5SB; Skype-etäyhteydellä.
Kokous sujui antoisissa ja rauhallisissa merkeissä. Ensi vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio hyväksyttiin pienin korjauksin ja lisäyksin. Paljon on tulossa puuhaa.
Kerhon puheenjohtajana jatkaa Pekka, OH3JMJ. Sepon, OH2TO kieltäydyttyä uudelleenvalinnasta, hallitukseen valittiin uudestaan Juha, OH3MHA; Harri, OH3UP; Anu, OH3FVV;
ja Miika, OH3FOB sekä uusina jäseninä: Tapio, OH3FYD; Jari, OH2BU ja Timo, OH3FVW.
Vuosikokous käytiin uusien, Yhdistysrekisterin hyväksymin säännöin. Vuosikokouspöytäkirjan ja toimintasuunnitelman voit lukea kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi. Pääsivun alusta
löytyvät suorat linkit näihin asiakirjoihin.

2. T2-preppauskurssi keskiviikkona 7.12. ja tiistaina 13.12!
Koska kaikki peruskurssin opiskelijat suorittivat tutkinnon jo kurssin puolivälissä, on loput
kurssi-illat päätetty käyttää hyödyksi yleisluokan tutkinnon eli T2-moduulin preppaukseen.
Tulevana keskiviikkona 7.12. klo 18:00-21:00 sekä seuraavana tiistaina 13.12. klo 18:0020:00 käydään kerhon tiloissa siis viiden tunnin T2-moduulin preppauskurssi.
Kurssi on avoin kaikille yleisluokan tutkinnon suorittamisesta kiinnostuneille ja kaikille, joilla
on haaveena edes joskus suorittaa yleisluokka! Kouluttajana ja opettajana toimii Jaska,
OH3LV.
Preppauskurssilla käydään läpi kiperimpiä T2-moduulin kysymyksiä. Kurssille tulevien
toivotaan lähettävän Jaskalle, OH3LV; etukäteen sellaisia kysymyksiä tai aihepiirejä, joita
haluaisi kurssilla käytävän lävitse. Näin kurssi olisi kaikille antoisin. Jaskaan saa yhteyden
osoitteella oh3lv@phnet.fi ja/tai puhelimella 0405-600277.
Preppauskurssi on avoin ja maksuton kaikille kiinnostuneille!
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3. Syksyn pätevyystutkinnot - 13.12.2011 klo 20:00 kaikki modulit
Preppauskurssin päätteeksi 13.12.2011 klo 20:00 järjestetään syksyn viimeinen
pätevyystutkinto, joka on tietenkin avoin myös kaikille muillekin. Tutkinnossa voi suorittaa
kaikki moduulit, K, T1 ja T2.
Ilmoittaudu tutkintoon Penalle, OH3TY, 040-554 3923, viimeistään paria päivää ennen
tutkintoa!
4. Joulukahvit ja pikkujoulu ma 19.12.2011 klo 18:00!
Maanantaina 19.12.2011 klo 18.000 lähtien juhlitaan pikkujoulua ja juodaan joulukahveja.
Paikkana tietenkin kerhon tilat Radiomäellä ja väenpaljouksesta johtuen varannemme
käyttöömme juhlasalin yläkerrasta. Pientä ohjelmaakin löytynee.
Tule mukavaan seuraan juuri joulukiireiden loputtua!
5. Onko sinulla OH3R-kuvia?
Lahden Radio- ja tv-museon asema OH3R on saanut lahjoituksena QSL- ja kuvakansion,
johon mahtuu yli 350 kuvaa ja korttia. Kansioon on tarkoitus laittaa yleisön ihasteltavaksi
OH3R-aseman vastaanottamia hyvän näköisiä QSL-kortteja.
Korttien lisäksi kansioon halutaan laittaa valokuvia, jotka liittyvät OH3R-aseman toimintaan.
Onko sinulla kuvia esim. päivystyksistä, aseman antennitalkoista tai vast. Jos on, ota yhteys
Penaan, OH3TY; pentti.lareva@phnet.fi
6. Koululaisesittelyt ohi tältä syksyltä!
Tämän syksyn koululaisesittelyt ovat ohitse. Kerhon hallitus kiittää kaikkia museolla
päivystäneitä ja auttaneita sekä vasta-asemina toimineita. Kaikille bulletiinin kuuntelijoille
haluamme myös välittää Lahden Radio- ja tv-museon huomionosoituksen:
Kiitoksia!
Kulttuurikasvatusohjelman puitteissa Radio- ja tv-museossa kävi tänä syksynä
lahtelaisia 4-luokkalaisia yhteensä 855 kpl ja opettajia 76 kpl. Suuret kiitokset niille
kerholaisille, jotka hoitivat koululaiskäyntien aikana päivystystä museon OH3Rasemalla ja myös niille muille radioamatööreille "siellä jossain ulkoavaruudessa"
(kuten joku lapsista sanoi) lapsia olivat jututtamassa.
terveisin
Helena Peippo
Radio- ja tv-museo
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7. Kerhon hallitus onnittelee uusia radioamatöörejä
Lokakuussa alkaneen perusluokan kurssin aloitti seitsemän henkilöä.
Viikko sitten pidetyssä ”puolikurssitutkinnossa” viisi heistä pääsi lävitse myös T1-moduulista
ja aivan näinä päivinä tullevat Viestintävirastolta uunituoreet luvat. OH3EA*-sarjaan tullee
näin Päijät-Hämeestä viisi uutta amatööriä.
Kerho onnittelee uusia hameja ja toivottaa heidät tervetulleiksi paitsi kerhon toimintaan
myös bandeille.
Kerhon hallitus kiittää samalla kurssin opettajina toimineita Seppoa, OH2TO; Tapiota,
OH3FYD; Jaria, OH2BU ja Miikaa, OH3FOB; hyvästä työstä ja vapaa-ajan käyttämisestä
uusien radioamatöörien kouluttamiseen.
8. Kerhoillat ma klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00. Maanantaisin kerholla piipahtaa aina
kymmenkunta henkilöä, osa turinoi pidempään kahvin tahdissa, osa piipahtaa vain hetkeksi
tervehtimässä kavereita.
Kerholla käynti ei ole mitenkään rajoitettu kerhoiltoihon - sinnehän pääsee avaimen
museolta kuittaamalla lähes koska tahansa. Silti kerhoilta paras tapa tavata se bandilta
tuttu, vaihtaa kuulumisia, jättää ja hakea QSL-kortteja jne.
9. Seuraava bulletiini
Tämän toimintavuoden viimeinen bulletiini annetaan sitten jo kahden viikon päästä eli
sunnuntaina 18.12. tähän samaan aikaan, tällä samalla taajuudella. Bulletiini antaa kerhon
puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ:
10. Lopetus ja toivotukset
Sekä bulletiinin lukijan, kerhon hallituksen ja muiden toimihenkilöiden puolesta kaikille
kuulijoille ja kaikille kerholaisille antoisaa adventtikautta!
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Ja sitten kuittaukset!
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