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OH3AC BULLETIINI

_________
NUMERO:
2/2012

LUKIJA:
Pekka, OH3JMJ

PVM:
5.2.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinia.
Tänään 5. helmikuuta on Kynttilänpäivä, J.L. Runebergin päivä ja siinä sivussa myös
Asserin nimipäivä.
Kynttilänpäivänä Jeesus vietiin 40 päivän ikäisenä temppeliin siunattavaksi. Nimitys taas
tulee siitä, että keskiajalla kynttilänpäivänä vihittiin vuoden aikana kirkossa käytettävät
kynttilät.
Ja sitten asiaan ...
1. ”Jumat ja uusi Juma-PA1000” lauantaina 25.2. klo 13:00
Kerhon esitelmä- ja tapahtuma jatkuu. Tiedot löydät kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi.
Seuraavana on vuorossa lauantaina 25.2. klo 13.00 ”Jumat ja uusi Juma-PA1000”
”Jumat” ovat valloittaneet suomalaisten hamien sydämet. Mies paljon takana, toinen
”Juma”-sarjan suunnittelijoista Matti, OH7SV; kertoo Juma-sarjasta ja erityisesti uudesta
Juma-PA1000:sta, 1 kW:n lineaarisesta vahvistimesta yhdellä FET-transistorilla.
Tilaisuudessa on toki myös glögiä, kahvia ja pullaa tarjolla. Tervetuloa!
2. Antenniliittiminen juotoskoulusta oivia oppeja
Eilen lauantaina pidettiin kerholla Timo, OH2BHS; johdattamana ”Antenniliittimien
juotoskoulu”. Kirpeä -23 asteen pakkanen ja samaan aikaan pidetty Meri-VHF-kurssi
pikkasen verottivat osanottoa, mutta vieraskirjaan tuli kuitenkin muutama vaille 20 kirjausta.
Opimme kuinka tehdä johdon mitoitus oikein, vaipan esitinauksen, liittimen aukkojen
viilauksen ja nätin juotoksen. Ai niin, hela ja kutistesukkakin kannattaa laittaa ensin.
Kiitos Timolle ja Olaville, OH6JQ/OH2MAB; oivasta oppitunnista ja uusista kikoista.
3 Kaksi perusluokan kurssia kerholla
Kerho järjestää tänä keväänä kaksi radioamatöörikurssia.
Ensimmäinen kurssi - iltakurssi - alkaa tiistaina 21.2. klo 18:00 ja jatkuu samaan aikaan
tiistaisin 17.4. saakka. Toinen kurssi - intensiivikurssi - pidetään hiihtolomaviikon eli 27.2.2.3. aikana päivittäin klo 10:00-16:00.
Kummankin kurssin aikana järjestetään tarvittavat tutkinnot. Kurssit voi myös yhdistää
haluamallaan tavalla
Kursseille voi ilmoittautua oh3aclahti@gmail.com tai Seppo Murtomaalle, OH2TO, puh. 0400
713 545. Lisätietoa kursseista kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi tai tämän aamun
Etelä-Suomen Sanomista.
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4. OT Kyösti, OH3VY; Silent Key
Kerhon hallitus on saanut ikäviä uutisia: Kyösti Hyytiäinen, OH3VY; on Silent Key.
Kyösti olisi tulevana syyskuuna täyttänyt 75 vuotta. Hän sai ensimmäisen luvan vuonna
1958, jolloin hän myös liittyi kerhon jäseneksi ja oli eräs kerhon pitkäaikaisemmista jäsenistä.
Kerhon hallitus on välittänyt osanottonsa Kyöstin läheisille.
5. Vuosikokous ma 27.2. klo 18:30
Kerhon vuosikokous pidetään maanantaina 27.2. klo 18:30 kerhon tiloissa Radiomäellä.
Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kerhon jäsenten
tekemät esitykset ja aloitteet.
Kokoukseen voi osallistua tulemalla paikan päälle, valtakirjalla tai etäyhteydellä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
6. Hyvää koaksiaalikaapelia lähes pilkkahintaan!
Kerho on saanut pilkkahinnalla erän hyvälaatuista, radioamatööreille täydellistä
koaksiaalikaapelia. Kerhon jäsenillä on mahdollisuus lunastaa kaapelia halvalla hinnalla!
Katso tiedot kerhokirjeestä.
7. Kerholaisten merkkipäivät nyt netissä!
Kerhon kotisivulta, osoitteesta www.oh3ac.fi/kalenteri löytyy lista tiedossa olevista
kerholaisten pyöreistä merkkipäivistä vuoden 2012 aikana!
Tämän helmikuu aikana Birgitta, OH3BR: täyttää 60 vuotta perjantaina 24. helmikuuta. Ja
Yrjö, OH3CK; 55 vuotta edellisenä sunnuntaina 19. helmikuuta.
Onnea kummallekin!
8. Museon päivystys
Jos olet kiinnostunut museon päivystyksesrtä, mene mukaan katsomaan miten se tapahtuu
ja seuraavalla kerralla voit ottaa koko vuoron itsellesi! Tänään museolla päivystää Timo,
OH3FVW.
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.
9. QSL-kortteja lokerossa
Kerhon tulleiden korttien QSL-lokeroissa on kortteja useammalle henkilölle. Omat ja kaverisi
kortit voit noutaa vaikkapa esitelmäillan yhteydessä. Samalla voit kerhon lähtevien korttien
lokerikkoon tuoda lähtevät kortit, jotka pian toimitetaan edelleen QSL-burooseen Riihimäelle.
10. Kerhoillat ma klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00. Tosin museo on vuoden alusta lukien
maanantaisin kiinni, mutta se ei kerhoiltoja haittaa.
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Kerholla käynti ei ole rajoitettu kerhoiltoihon - sinnehän pääsevät jäsenet avaimen
museolta
kuittaamalla lähes koska tahansa. Silti kerhoilta paras tapa tavata se
bandilta tuttu, vaihtaa
kuulumisia, jättää ja hakea QSL-kortteja jne.
11. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 26.2. tähän samaan aikaan tällä samalla jaksolla.
Ja antajakin on sama. Muista, että edellisenä päivänä on kerholla Juma-esitelmäö ja
seuraavana päivänä vuosikokous.
12. Toivotukset
Pakkanen puree täällä Päijät-Hämeessäkin mutta siitä huolimatta antoisaa sunnuntaista
vaalipäivää kaikille kuulijoille!
Ja sitten kuittaukset!
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