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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:

LUKIJA:

PVM:

4/2011

Retu, OH3WK

13.3.2011

Hyvää aurinkoista huomenta kaikille Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinin
kuuntelijoille.
Tänään viettää nimipäiväänsä Erno, Ernesti ja Tarvo. Kaksi ensimmäistä tarkoittaa 'totista'
ja 'ankaraa'. Tarvo taas tarkoittaa sarvekasta eläintä, kuten hirveä, poroa, nautaa.
Aurinko nousi Lahdessa klo 06:36 ja laskee klo 18:04. Päivän pituuteen on tullut taas melko
tarkasti tunti kumpaankin päähän sitten edellisen bulletiinin kolme viikkoa sitten.
Kevätpäiväntasaukseen on enää reilu viikko aikaa!
Tänään on taas kerrottavaa paljon joten mennään asiaan!
Kuukausiesitelmä vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta ma 21.3.2011 klo 18:30
1. Kerhon järjestämä kevään kuukausiesitelmäsarja jatkuu maanantaina 21.3.2011 klo
18:30 Jounin, OH2JIU, luennolla vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli vapepa on osa yhteiskunnallista vastuutamme. Sillä
taidolla ja tiedolla, jonka saamme pätevyystutkinnoista, rakentelusta ja bandeilla workkimisesta voimme hätätilanteessa pelastaa ihmishenkiä. Viestiliikenteen hoitaminen on yksi
pelastuspalvelun tärkeimpiä mutta vähiten tunnettuja osa-alueita. Vaikka meillä ei ole
maanjäristyksiä ja tsunameita, tapahtuu täälläkin aina välillä tilanteita, joissa ihmishenki on
vaarassa.
Jouni, OH2JIU, on pitkään ollut sekä kerhon että Päijät-Hämeen alueen vapepa-ohjaaja.
Jouni kertoo vapepan viestiliikenteen alkeet ja sen, kuinka voi tulla mukaan tähän
toimintaan. Jouni on myös vahvasti mukana PepBus-viestin johtokeskusvaunussa ja
Peppis-viestivaunussa. Kuulet myös viimeisimmät uutiset näiltä osin.
Katso kerholehdestä tai kotisivulta kevään kaksi tulevaa esitelmää - maanantaina 18.4,
Karin, OH2BP, RTTY-kilpaileminen ja maanantaina 16.5, Jussin, OH7TE, digimodeesitelmä. - Merkitse ne allakkaasi! Kotisivulta löydät aikataulut ja aiheet.
Ja viitosille ja muillekin terveiset – tervetuloa kuulemaan esitelmiä kauempaakin, tilaisuudet
ovat avoinna kaikille! Lahti on tässä ihan vieressä. Jopa Hollolasta katsottuna.
Intensiivikurssilta 8 1/2 uutta radioamatööriä
2. Radio- ja tv-museo ja OH3AC järjestivät hiihtolomaviikolla intensiivikurssin museon
auditoriossa. Viiden päivän saldo oli kahdeksan uutta perusluokkalaista ja yksi, jonka pitää
vielä myöhemmin suorittaa toinen moduuli. Hyvä tulos viikon työstä!
Nuorimmat uudet radioamatöörit ovat 11-vuotias Daniel ja 12-vuotias Panu. Vesa, 71-wee,
oli kurssin ikäpriimus.
Kurssin aikana Pena, OH3TY, piti kolme tutkintoa, yhden K-moduulin ja kaksi T1-moduulia.
Erityisesti ensimmäinen T1-moduuli oli huippuvaikea. Kurssin aikana museon tutkija
Helena Peippo johdatti kurssilaiset opastetusti läpi museon näyttelyiden.
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K-moduulin opetuksesta vastasi Seppo, OH2TO ja T1-moduulin opetuksesta Jari, OH2BU
jonka apuna oli Jaska, OH3LV.
Kerhon kotisivulta löydät kuvia esittelytilaisuudesta ja tenteistä.
Kaksi päivää tutkinnon jälkeen Panu osallistui jo Peruskisaan ja workki 44 tyylikästä kusoa.

Maailman harvinaisin radioamatööri muisti kurssilaisia
3. Intensiivikurssilaiset kokivat kurssilla mieluisan yllätyksen. Tämän hetken DXCCmaailman kuumin ja halutuin radioamatööri, Prince Edward ja Marion -saarilla
tutkimusretkikunnassa jäsenenä oleva Pierre, ZS8M, lähetti kurssilaisille kannustuksensa
sekä videolla että sanallisesti.
Pierren hienon tervehdyksen voit lukea ja videon voit katsoa kotisivun etusivulla olevasta
linkistä.
ZS8-maa on tällä hetkellä seitsemänneksi halutuin DXCC-maa ja Pierre on aktiivisena
olevista maista ykkössijalla.
Kiinnostaako T2-kurssi
4. Kerhon suunnitelmissa on järjestää syksyllä 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.
Vuosikokousuutisia
5. Kerhon vuosikokous pidettiin juuri edellisen bulletiinin jälkeen eli maanantaina 21.2.2011.
Kyseessä oli tilinpäätöskokous eli hyväksyttiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä ehdotus
uusiksi säännöiksi toisessa käsittelyssä.
Vuosikokouspöytäkirja on nähtävissä kokonaisuudessaan kotisivulla.
Kokous meni mukavassa ja leppoisassa meiningissä, mutta äityi yksimielisesti lisäämään
toimintakertomukseen muutamia rivejä viime vuoden tapahtumista. Nekin löydät
pöytäkirjasta.
Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!
6. Huomenna maanantaina kahvit keittää Pekka, OH3JMJ, Viikon päästä kuukausiesitelmän yhteydessä kahvinkeittovuorossa on Leena, OH3HF ja viikkoa myöhemmin Harri,
OH3UP.

Radio- ja TV-museon päivystykset
7. Tänään sunnuntaina muutaman tunnin päästä Radio- ja TV-museolla päivystää Jaska,
OH3LV. Viikon päästä on vuorossa Seppo, OH2TO; sitä seuraavana sunnuntaina 27.3.
Pekka, OH3JMJ.
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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.
Seuraava bulletiini
8. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30
SA samaan aikaan kolmen viikon päästä eli 3.4.. Lukijana Pena, OH3TY.
Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.
Huomenna kerhoilta
9. Ai niin, ettei unohtuisi. 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
10. Ja sitten kuittaukset!
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