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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinia. 

Tänään vietetään Soljan nimipäivää. Nimi lienee peräisin tunnetusta hämäläisestä 
paikannimestä Soljala. Onnea kaikille Soljille!

Ja merkkipäivistä puheenollen onnitellaan uudestaan vielä päivän myöhässä Retua, 
OH3WK; joka eilen täytti kunnioitettavat 80 vuotta! Onnea!

1. Kerhon esitelmä- ja tapahtumasarja
Kerhon on julkistanut kevään seitsemän esitelmän ja tapahtuman sarjan. Löydät ne kaikki 
viikko sitten lähetetystä kerhokirjeestä tai kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi.

Tapahtumasarja on hyvin monipuolinen. On asiaa, on käden taitoja, on historiaa ja 
nykypäivää. Ohjelmassa kaikki ryhmät on pyritty ottamaan huomioon eikä myöskään XYL:ä 
ole unohdettu!

Ensimmäisenä esitelmänä on huomenna maanantaina 16.1. klo 18:30 vuorossa erittäin 
mielenkiintoinen esitelmä ydinvoimasta ja erityisesti Fukushimasta, jossa ydinvoima aiheutti 
ongelmia viime vuonna. Esitelmä pidetään Vanhan asemarakennuksen juhlasalissa.

Esitelmän pitää Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimalaitosten valvonnasta vastaavan 
yksikön toimistopäällikkö Kim Wahlström, OH2FDS. Kim kertoo ydinvoimasta sekä 
erityisesti Fukushiman onnettomuudesta. Nyt voit hami hamilta kysyä kaiken, mitä et ole 
ennen uskaltanut kysyä!

Tilaisuudessa on toki myös kahvia ja pullaa tarjolla. Kahvit keittää Pena, OH3TY.

Tervetuloa!

2. Hyvää koaksiaalikaapelia lähes pilkkahintaan!
Kerho on saanut pilkkahinnalla erän hyvälaatuista, radioamatööreille täydellistä 
koaksiaalikaapelia. Kerhon jäsenillä on mahdollisuus lunastaa kaapelia halvalla hinnalla! 
Katso tiedot kerhokirjeestä. Tarjouksesta ei voi kieltäytyä!

3. Rannikkolaivurin radiokurssi eli "Meri-VHF"-kurssi.
Kerho järjestää rannikkolaivurin radiotodistukseen (SRC) eli ns. "Meri-VHF" -tutkintoon 
johtavan kurssin Radiomäellä lauantaisin 21.1.-18.2.2012, mikäli riittävä määrä oppilaita 
löytyy. Opetuksesta vastaa tuttuun tapaan Oiva, OH2NSM.

Katso lisää kurssista, tutustu tutkintoon ja oppimateriaaliin ja lataa itsellesi 
opetussuunnitelma kerhon sivulta osoitteesta www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html.

Kurssille voit ilmoittautua pikaisesti joko Oivalle, OH2NSM oh2nsm@sral.fi puh. 0400-
837327 tai kurssin sihteerille Jarille, OH2BU; jari.jussila@oh2bu.pp.fi.   
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4. Radiotiedustelu talvisodassa nyt netissä!
Kerho järjesti 30.10.2010 esitelmän radiotiedustelusta talvisodassa. Erittäin 
mielenkiintoisen aiheen tarjosi meille ins. ev. evp DI Lauri ”Lasse” Lehtinen.
Esitelmän videoi Kauto, OH2LFM.

Tallennukselle on nyt saatu julkaisulupa. Videon löydät osoitteesta:
http://media.ham.fi/video/muut/radiotiedustelu

5. Kerholla käynti ja vieraskirja 
Kaikkia kerholaisia sekä vierailijoita ja tutustujia pyydetään kirjaamaan käyntinsä kerhon 
vieraskirjaan. Toivomus koskee myös esitelmiä ja tapahtumia.

Kerhon toiminta ja tapahtumat lasketaan mukaan Radio- tv-museon toimintaan ja näin 
kirjaamalla kaikki käyntimme tuemme myös museon toimintaa.

6. Kerholaisten merkkipäivät nyt netissä! 
Kerhon kotisivulta, osoitteesta www.oh3ac.fi/kalenteri löydät nyt myös kerholaisten pyöreät 
merkkipäivät vuoden 2012 aikana!

Edessä on melkoinen synttärivuosi, sillä sekä kerhon kunniapuheenjohtaja että peräti neljä 
kunniajäsentä täyttää merkittäviä pyöreitä vuosia! Juhlat aloitti siis Retu, OH3WK, 80-
vuotisillaan eilen lauantaina 14.1.

7. Vuorolistat ja päivystyksen nyt myös netissä! 
Myös kerhoemäntien- ja isäntien vuorot, museon päivystäjät ja bulletiinin antajat löytyvät nyt 
netistä, osoitteesta www.oh3ac.fi/vuorot

Kiitos Penan, OH3TY; joka listat on kerännyt, ilahduttavan moni uusista radioamatööreistä 
on ottanut itselleen vuoron joko kerhoillasta tai museolta! Kiitos!

Jos olet kiinnostunut museon päivystyksestä, mene mukaan katsomaan miten se tapahtuu ja 
seuraavalla kerralla voit ottaa koko vuoron itsellesi! Tänään muuten museolla päivystää 
Miika, OH3FOB.

8. T2-kurssikirjoja lainattavissa
Jos olet kiinnostunut suorittamaan yleisluokkaan vaadittavan T2-moduulin, on kerholla 
lainattavissa kolme kappaletta "Tiimissä hamssiksi II" -kirjaa. Kirjat löytyvät radiohuoneen 
hyllyltä ja riittää kun kuittaat lainasi "Lainausvihkoon"

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.

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.
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11. Museon päivystäjät
Museolla päivystää tänään Miika, OH3FOB.

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.

12. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 5.2. tähän samaan aikaan tällä samalla jaksolla. 
Bulletiini antaa eilinen synttärisankari Retu, OH3WK. Muista, että edellisenä päivänä on 
liitinten juotoskurssi museolla!

13. Kiitokset ja Uuden vuoden toivotukset!

Loppiaiseen päättyy joulunaika mutta vielä näin toisena vuoden viikonloppuna voi toivottaa 
kaikille kuulijoille hyvää uutta vuotta!

Ja sitten kuittaukset!
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