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Viime viikolla sattui ns. tekninen ongelma. Bulletiinin laatijan lauantai-iltana bulletiinin 
lukijalle lähettämä teksti tuli vasta alkuperäisen bulletiinin lähettämisajan jälkeen. 
Pahoittelut niille, jotka Äitienpäivä-aamuna tulivat turhaan kuuntelemaan.

Korvataan tapahtunut vahinko nyt tällä ns. ”ylimääräisellä” bulletiinilla. 

Paitsi että tänään 15.5. muistamme ja kunnioitamme Isänmaan puolesta kaatuneita on 
tänään myös Sofian ja Sonjan nimipäivä. Sofia tulee muuten viisautta merkitsevästä 
kreikkalaisesta sanasta.

Kerholaisilla on myös tärkeitä merkkipäiviä tässä kuussa. Erkki, OH3JLF, täyttää tulevan 
viikon torstaina 19.5. kunnioitettavat 70 vuotta. Miehen ikään pääsi viime perjantaina eli 
13.5. Kari-Pekka eli Karkka, OH2PQ. Samalle vuosiluvulle pääsee juuri ennen seuraavaa 
bulletiinia perjantaina 27.5. Päivi, OH3PM.

Onnea tämän päivän nimppareille, syntymäpäiväsankareille ja tietenkin jokaiselle 
kuuntelijalle.

Tänäänkin on taas kerrottavaa, joten mennään asiaan!

Kuukausiesitelmä uusista digimodeista maanantaina 16.5. klo 18:30

1. Kerhon kevään kuukausiesitelmäsarjan viimeinen esitelmä pidetään maanantaina 
16.5.2011 klo 18:30 Jussin, OH7TE, luennolla uusista digimodeista. Esitelmä pidetään 
vanhan asemarakennuksen juhlahuoneistossa toisessa kerroksessa.

Bandeilla kuuluu puheen ja sähkötyksen lisäksi kaikenlaisia digitaalisia modeja. Olet 
saattanut kuulla Oliviasta, Winmoresta ja muistakin uudista digimodeista. Jussi, OH7TE, on 
asiantuntija näissä modeissa ja tuntee niistä useimman sielunelämän.

Sanotaan, että joka viikko keksitään yksi uusi digimode. Tule siis kuulemaan katsaus tämän 
päivän uusista modeista joista joku saattaa vielä mullistaa amatöörimaailman. Saatat oppia 
pelkin korvin – kuten Jussi – tunnistamaan, mikä mode ja mikä alamode jaksolla täräjää!

RTTY-kilpailuesitelmä keräsi kiinnostuneen yleisön

2. Kerhon huhtilkuun kuukausiesitelmänä oli Karin, OH2BP, luento RTTY-kilpailemisesta. 
Esitelmää oli tullut kuuntelemaan 16 kerhon jäsentä, jotka aktiivisesti kyselivät Karilta lisää 
tietoa RTTY-workkimisesta.
 

Kari todisti olevansa kotimaan ehdoton kilpa-RTTY-guru. Kilpailuworkkiminen on viety 
huippuunsa niin, että laitteet, antennit, tietokoneet ja muu rekvisiitta toimivat toisiinsa tukien 
pyrkien maksimoimaan kilpailutuloksen. Joidenkin mielestä RTTY-workkiminen on hidasta, 
mutta Kari todisti tällä modella päästävän lähes samoihin tuntinopeuksiin kuin puheella.

Kiitos Karille asiantuntevasta esitelmästä ja kuuntelijoiden mielen avartamisesta. Karin 
esitelmä löytyy lähiaikoina myös kerhon kotisivulta.
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Jäsenmaksut tulossa

3. Syksyn toimintasuunnitelman mukaan jäsenmaksut kerätään nyt loppukeväästä.  
Jäsenmaksulasku tulee niille jäsenille, joilla on sähköposti, sähköpostitse ja muille kirjeellä.

Aika moni on jo maksanut jäsenmaksunsa ”vapaaehtoisesti” kerhon tilille, kiitos heille! 
Jos haluat säästää sihteerin vaivaa ja kerhon postimaksutiliä, voit maksaa jäsenmaksun 
kerhon tilille SAMPO 800025-5945005 jo välittömästi. Jäsenmaksuhan on normaalijäseniltä 
17 euroa sekä perhe-, nuoriso-, ja opiskelijajäseniltä puolet tästä eli 8,50 euroa.

Museon asemalle OH3R uusi näyttö!

4. Radio- ja tv-museon radioamatööriasemalle OH3R on hankittu uusi lisänäyttö, joka 
helpottaa erityisesti RTTY- ja PSK31-yhteyksien esittelyä yleisölle. Uusi näyttö on kytketty 
rinnan toisen näytön kanssa niin, että operaattori näkee omasta näytöstään saman jonka 
yleisö omasta näytöstään.

Kiitos Tapiolle, OH3FYD ja Penalle, OH3TY asennuksista ja järjestelyistä.

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

5. Huomenna kuukausiesitelmämaanantaina 16.5. kahvit keittää Pena, OH3TY, ja viikkoa 
myöhemmin 23.5. Anu, OH3FVV. Kevään viimeinen sovittu kahvinkeittovuoro on 30.5. ja 
kevään päättää kunniakkaasti kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ.

 

Radio- ja TV-museon päivystykset

6. Tänään sunnuntaina museolla sunnuntaina päivystää Miika, OH3FOB ja sunnuntaina 
22.5. Juha, OH3MHA sekä viikkoa myöhemmin Jaska, OH3LV

Päivystys museolla on kello 12:00-15:00 SA ja päivystäjän tehtävänä on elävöittää 
konevaltaista museota ja esitellä radioamatööritoimintaa. Jos siis kuulet OH3R-aseman j
ossakin taajuuden 3.685 kHz lähellä tai muualla, tule antamaan näyteyhteys kuulijoille.

Seuraava bulletiini

7. Seuraava bulletiini luetaan jo kahden viikon päästä eli 29.5. tällä samalla jaksolla 3685 
kHz tähän samaan aikaan 09:30 SA samaan aikaan.

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

Huomenna kerhoilta

8. Ai niin, ettei unohtuisi melkein se toisekjsi tärkein. Huomennakin on kerhoilta klo 18:00 ja 
tupa luultavasti taas täynnä. Tule juomaan kupponen kahvia ja turisemaan muiden 
hamssien kanssa tai tutustumaan uusiin amatööreihin.

Lopetus ja toivotukset
9. Ja sitten kuittaukset!
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