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Hyvää Uutta Vuotta kaikille Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinin
kuuntelijoille. Tänään tämän uuden vuoden toisena sunnuntaina vietää nimipäiväänsä
Nyyrikki. Nyyrikki on muuten muinainen suomalainen metsästyksen jumala, joka esiintyy
kansanperinteessä ja mm. Kalevalassa.

Talvipäiväntasaus on takana ja aurinko on joka päivä pikkasen pidempään ylhäällä. Aurinko
nousi täällä Lahdessa juuri ennen tämän bulletiini alkamista klo 09:22 ja laskee klo 15:24.

Kerhon 81 toimintavuosi alkamassa

2 . Kerhon viime vuoden toimintaa arvioidaan sitten myöhemmin keväällä, kun
tilinpäätöskokouksessa käydään läpi viime vuoden toimintakertomus.

Toimintakertomuksesta taitaakin tulla hieman normaali pidempi, tapahtuihan varsinkin
loppuvuodesta paljon liittyen mm. juuri 80-vuotisjuhlaan. Pitkästä aikaa pidetty perusluokan
kurssi on tuuttanut tähän mennessä 16 tutkintoa ja muutama odottaa vielä vuoroaan ja
syksyllä toimintaa esiteltiin 800 ”second operator”-yhteydellä Lahden peruskoululaisille.
Tuoreessa muistissa on tietenkin vielä varsinaiset 80-vuotisjuhlat Sibeliustalossa. 

Kerhon jäsenmäärä oli vuoden lopussa 126 ja uusia jäseniä liittyi vuoden aikana kerhoon
25 kappaletta, siis noin tuo samainen 25,  nyt prosentteina.

Kerho kiittää kaikkia jäseniään ja tukijoitaan aktiivisesta viime vuodesta ja hyvästä
toiminnasta tämän hienon harrasteen eteen. Tehdään tästä vuodesta vielä parempi …!

Joulukahvit maanantaina 20.12.2010

3. Maanantaina 20.12. pidettiin 18 kerholaisen joukolla vuoden viimeinen kerhoilta joulu-
kahvien ja torttujen kera. Jaska, OH3LV, sai taputuksien kanssa rintaansa kerhotoiminta-
merkin ollessaan estynyt noutamasta sitä 80-vuotisjuhlassa. Toisen kerhotoimintamerkin-
hän sai siellä Harri, OH3UP. Miikalle, OH3FOB, annettiin Vuoden nuoren kerholaisen pytty.

Usea kurssilainen sai samana päivänä Viestintävirastolta luvan ja tunnuksen. Onnittelimme
Veijoa päivällä uudesta tunnuksesta: OH3FWJ. Miika, OH3FOB, suoritti kerhoillan alussa
yleisluokan tutkinnon, 

Kerholla hyvää tavaraa myytävänä

4. Iston, OH3VS, kerholle lahjoittamat radiokomponentit ja -tavarat ovat esillä kerho-
huoneen takapöydillä, Joukossa on paljon käyttökelpoista ja hyvää tavaraa mm.
rakentelijoille. Mitä useammin käyt kerholla, sitä suurempia aarteita löydät myyntipöydältä.
Pöydälle tuodaan uutta myytävää tavaraa sitä mukaa kun vanhat menevät kaupaksi.

Käy siis kerholla katsomassa ja lunastamassa tavaraa itsellesi. Osa – mutta hyvin pieni osa
– tavaroista oli kuvattuna viimeisessä kerholehdessä, jonka löydät kerhon kotisivulta. 
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Radioamatööritutkinnot 22.1.2011 klo 14:00

5. Touhukkaan syksyn jälkeen seuraava mahdollisuus radioamatööritutkintojen suoritta-
miseen on lauantaina 22.1.2011 klo 14:00 kerholla. Jos haluat siis yrittää K-moduulia, T1-
moduulia tai T2-moduulia, ota yhteys Penaan, OH3TY, viimeistään edeltävänä torstaina
joko puhelimella 040-554 3923 tai sähköpostilla. 

Jos aika on sinulle huono, sovi Penan kanssa suoraan parempi aika. Käytännöllistä on –
jos mahdollista – mm. sopia tutkintoaika kerhoillan alkuun tai juuri ennen sitä.

Runsaasti merkkipäiviä kerholaisilla ensi vuonna

6. Tuleva vuosi on monelle kerholaiselle merkkipäivävuosi – oli sitten tasa kymmen tai 
viiteen päättyvä vuosi. Kerhon kotisivulla on nyt jäsenrekisterin tietoihin perustuva lista ensi 
vuoden syntymäpäiväjuhlista.

 Listan löydät kotisivulta kohdasta ”Kalenteri” ja jos huomaat tai tiedät listalla olevan virheitä,
korjattavaa tai puutteita, laita sähköpostia kerhon osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com. 
Onneksi olkoon jo tässä yhteydessä Toivolle, OH3FVU ja Oivalle, OH2NSM, tammikuun 
merkkipäivistä.

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

7. Huomenna maanantaina 10.1 kerhoisäntänä ja joulukahvien keittäjänä on Pekka,
OH3JMJ,  viikkoa myöhemmin eli ma 17.01. Leena, OH3HF,  ja 24.1. Harri, OH3UP

Huomisen kerhoillan keskustelunaiheena on varmaankin tämän tulevan kevään toiminta.
Hallituksella on heittää kehään muutamia ajatuksia mutta mielellään kuultaisiin myös
jäsenien ideoita ja ajatuksia. Ajatuksia esitelmä-aiheista olisi myös kiva kuulla!

Varmaan puheissa tulee esille myös kerholle heitetty haaste järjestää Liiton kesäleiri 2011
tai jos pienempää puuhaa halutaan, Kevätkokous huhtikuussa. 

Radio- ja TV-museon päivystykset

8. Tänään sunnuntaina vähän myöhemmin Radio- ja TV-museolla päivystää Musa eli
OH3XH. Ensi sunnuntaina vuorossa on Jaska, OH3LV ja sitä seuraavana sunnuntaina
Seppo, OH2TO.

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.

QSL-korttipalvelu kerholla

9. Kerhon tiloista löytyy sekä tuleville että lähteville QSL-korteille lokerot. Kun tulet 
joulukahville tai muuten kerhoiltaan, tuo tullessasi lähtevät QSL-kortit ja laita ne lähtevien 
korttien lokeroihin. Samalla voit katsoa, onko sinulle tullut uusia QSL-kortteja saapuvien 
korttien lokeroihin.

Lähtevät kortit toimitetaan seuraavan kerran Riihimäelle Liiton QSL-keskustoimistoon heti 
vuoden alussa joulupile-up'pien jälkeen.
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Jäsenlehti

10. Syksyn toinen jäsenlehti on ilmestynyt kuukausi sitten. Jos et jaksa lukea lehteä
tietokoneen ruudulta tai haluat mieluimmin lukea sen paperista, löydät kerholta muutaman
printatun version. Tule siis kerhoiltaan niin voit hyvässä seurassa lukea hyvää kerholehteä.

Samalla voit miettiä, miten voit avustaa seuraavaa kerholehteä. Laita postia kerhon sähkö-
postiosoitteeseen oh3aclahti@gmail.com Hyviä artikkeleita, mielenkiintoisia tarinoita ja 
muuta mukavaa kaivataan lehden sivuille! Älä aikaile kirjoittaa tai kutsu haamukirjoittaja 
paikalle!

Seuraava bulletiini

11. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30
SA samaan aikaan 31.1.2011.

Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.

Lopetus ja toivotukset

12. Ja katsotaan sitten kuittaukset!
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