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1. Tänään viettää nimipäiväänsä ”Saana” ja ”Saini”. Näitä kauniita nimiä on saanut 3635 ja
vastaavasti 1105 suomalaista etunimekseen, joukossa muutama mieskin.

Saanasta puheen ollen, tiesittekö että Kilpisjärven ”Saana”-tunturi on Suomen 25. korkein
ja maamme suhteellisesti korkein tunturi. Se kohoaa 473 m merenpinnasta olevasta
Kilpisjärvestä 556 metriä, ja saavuttaa huippunsa 1029 m merenpinnan yläpuolella. 

Kerho onnittelee kaikkia tänään nimipäiväänsä pitäviä eikä unohdeta toivottaa hyvää
vaellusaikaa myöskään Saana-tunturille!

Koululaisesittelyt jatkuvat

2. Koululaisesittelyt jatkuvat museolla. Tähän mennessä on radioamatööritoimintaa esitelty
jo 21 luokalle ja noin 500 koululaiselle. Jäljellä on vielä noin 16 luokkaa ja 350 koululaista
marraskuun puoleen väliin mennessä. 

Tämä kerholle tarjoutunut ainutlaatuinen tilaisuus päästä esittelemään radioamatööri-
toimintaa kaikille Lahden peruskoulujen 4.-luokkalaisille on näin käytetty hyvin hyödyksi ja
sekä opettajilta että museolta on tullut paljon kiitosta!

Tarvitsemme kuitenkin lisää esittelijöitä myös loppuajalle. Katso kerhon kotisivulta
esittelyajat – ne löytyvät sieltä kolmesta kohtaa. Kotisivulta löytyy myös Matin, OH5LOF,
tekemä tallenne näistä ”second operaattori”-kusoista. Tule ekalla keralla pariksi toiselle,
näet miten homma hoituu mukavasti!

Jos voit auttaa edes vähän – ota yhteys joko Pekkaan, OH3JMJ tai Seppoon, OH2TO.
Puhelinnumerot löydät kotisivulta tai voin antaa ne tässä heti bulletiinin loputtua.
(Pekka, OH3JMJ 050- 528 4442 ja Seppo, OH2TO 0400 713 54) 

Radioamatöörikurssi jatkuu

3. Syyskuun lopussa alkaneelle perusluokan kurssille on mukaan tullut nyt 17 oppilasta.
Viime tiistaina kurssilaiset saavuttivat ensimmäisen etappinsa sillä 11 heistä suoritti K-
moduulin! Todella motivoitunutta ja oppimishalukasta väkeä ja kiitos Sepolle, OH2TO, ja
Jarille, OH2BU, oppituntien vetämisestä ja Penalle, OH3TY, joustavasta tutkinnon
hoitamisesta.

Kurssi jatkuu nyt ensi tiistaina tekniikan T1-moduulin opetuksella, jota vetää Miika,
OH3FOB. Kurssille mahtuu siis vielä todella hyvin mukaan vaikka ihan vain kävelemällä
sisään kerholle tiistaina kello 18:00!

Kurssin tuntikehyksen ja luentomonisteet löydät kerhon kotisivulta. Sieltä löytyy myös
suosittu ”kurssipäiväkirja” ja muita tiedotuksia aiheesta.

Kurssin loppumetreillä järjestetään muutama T1-moduulin tutkinto ja myös K-moduulin
tutkinto uusitaan. Jos olet itseopiskelija tai muuten tunnet halua kokeilla taitojasi
tutkinnossa, ota yhteys Penaan, OH3TY, joko sähköpostilla pentti.lareva@phnet.fi tai
puhelimitse 040-554 3923
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Kuukausiesitelmä la 30.10.2010 Radiotiedustelusta talvisodassa

4. Sitten lauantaina 30.10 klo 14:00 tulee Radio- ja TV-museolle todellinen asiantuntija ja
suosittu luennoitsija ins. ev. evp DI Lauri ”Lasse” Lehtonen kertomaan otsikolla
"Radiotiedustelu talvisodassa" Lue lisää aiheesta kerhon kotisivulta ”Tiedotuksia”-otsikon
alta.

Kaikki kiinnostuneet radioamatöörit ja radioharrastajat muualtakin maasta ovat tervetulleita
tilaisuuteen. Museon auditorioon tosin mahtuu vain vähän alle sata henkeä, joten tule
varaamaan paikkasi ajoissa!

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijat vierailulla

5. Lahden ammattikorkeakoulun elektroniikan opiskelijat olivat 12.10. kerhon vieraina 
museolla kahden tunnin ajan. Seppo, OH2TO, ja Jari, OH2BU, presentoivat harrastusta 
auditoriossa ja Pena, OH3TY, jatkoi esittelemällä OH3R-asemaa ja yhteydenpitoa. Lähes 
kolmekymmenpäinen opiskelijajoukko seurasi kiinnostuneena. Kuvia tapahtumasta löydät 
kotisivulta.

Kerhon ja museon antennit kunnostettu

6. Tiistaina 28.9. kunnostettiin sekä kerhon että museon antennit. Juha, OH3MHA, järjesti 
Radiomäelle 44-metrisen puomiauton ja muutamassa tunnissa olivat kaikki vioittuneet 
antennit korjattu ja kunnostettu kiitos Penan, OH3TY, hyvän suunnittelun. HF-antennit 
pelittävät nyt paremmin kuin koskaan. Kiitos Juhalle, OH3MHA, järjestelyistä ja 
pelottomasta työskentelystä puomin nokassa. Katso kotisivulta hienoja kuvia 
kunnostuksesta.

Jäsenlehti

7. Syksyn toinen jäsenlehti pukkaa ulostuloaan marraskuun puolella. Jos mielessäsi on
asiaa seuraavaan lehteen, laita postia kerhon sähköpostiosoitteeseen
oh3aclahti@gmail.com. Hyviä artikkeleita, mielenkiintoisia tarinoita ja muuta mukavaa
kaivataan lehden sivuille! Älä aikaile kirjoittaa! 

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

8. Huomenna maanantaina 18.10 kerhoisäntänä on siis Harri,  OH3UP, Seuraavana
maanantaina Pekka, OH3JMJ ja 1.11. sumpit keittää Leena, OH3HF.

Kerho on saanut mukavasti uusia jäseniä sekä läheltä että kauempaa. Kerhoilta on
erityisesti uudelle jäsenelle loistava tapa tulla tutustumaan muihin kerholaisiin ja kerhon
tiloihin. 

Etelän kerhoissa uutta tulokasta – kuulemma - ei edes tervehditä mutta meillä Lahdessa
tulokas otetaan innolla mukaan ja käteen työnnetään kahvikuppi ja ruvetaan
haastattelemaan. Puheet hitaista hämäläisistä ovat kateellisten panettelua!

Tervetuloa kaikki kerhoiltoihin!
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Radio- ja TV-museo

9. Tänään sunnuntaina 17.10.2010 Radio- ja TV-museolla päivystää Musa, OH3XH. Ensi
sunnuntaina on vuorossa Jaska, OH3LV ja 31.10. 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.

Sähkötysharjoittelua bandilla

10. Kerhon kunniajäsen, Retu, OH3WK, on jo vuosien ajan pitänyt CW-harjoituksia 80
metrin alueella. Retun löydät päivittäin jaksolta 3544 kHz klo 18:00 SA.

Seuraava bulletiini

11. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30
SA samaan aikaan sunnuntaina 14.11.2010. Lukijana silloin Pena, OH3TY.

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

Lopetus

12. Kiitokset ja kuittaukset.
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