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PVM:

10/2010

Pena, OH3TY

19.12.2010

Tänään neljäntenä adventtisunnuntaina viettävät sitten nimipäivää Iiro, Iisakki ja Ilkka. Näitä
nimiä on Suomessa annettu vastaavasti 3.506, 10.211 ja 16.958 henkilölle. Kun nyt Ilkka
tuli tässä esille, vielä kerran kiitos Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, kansanedustaja Ilkka Viljaselle, joka kauniisti muisti kerhoa tuomalla Lahden kaupungin tervehdyksen kerhon 80-vuotisjuhlaan.
Näin 4. adventtisunnuntaina alkaa kirkon kuvauksen mukaan jouluun valmistautumisen
loppuvaihe. Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis joulun sanoman vastaanottamiseen. Mutta ennen sitä, katsotaan mitä sanomaa täällä bulletiinissä on kerrottavana.
Kerhon 80-vuotisjuhla
2 .Kerhon 80-vuotisjuhla pidettiin viikko sitten perjantaina Sibeliustalolla. Juhlaan oli tullut
mukaan paikan päälle vähän yli 60 henkilöä.
Kerhon puheenjohtajan Pekan, OH3JMJ, lausuttua tervetuliaissanat Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Viljanen piti juhlapuheen ja toi Lahden
kaupungin tervehdyksen kerholle. Viljanen kiitti kerhoa aktiivisesta toiminnasta lahtelaisten
ja Lahden kaupungin puolesta.
Kerhon kunniajäseneksi kutsuttiin Grand OT Unto, OH3UK. Kerhotoiminta-ansiomerkki
myönnettiin Harrille, OH3UP ja Jaskalle, OH3LV. Kerhon vuoden nuoren radioamatöörin
kunniamaininnan sai Miika, OH3FOB.
Kerhon uusi logo julkistettiin ja kerhon syksyn uudet radioamatöörit esiteltiin. Vapaan sanan
ja seurustelun merkeissä ilta jatkui lähes valomerkkiin saakka.
Kertomuksen kuvineen juhlaillan tapahtumista löydät kerhon kotisivulta osoitteesta
www.koti.phnet.fi/oh3av/juhla Jos haluat katsoa pelkkiä kuvia, nekin löytyvät kerhon
kotisivulta.
Kerho kiittää kaikkia juhlaan osallistuneita sekä juhlivalle kerholle onnitteluita lähettäneitä
yhteisöitä, kerhoja ja yksityisiä radioamatöörejä. Nekin muuten löytyvät kotisivulta ...
Joulukahvit maanantaina 20.12.2010 klo 18:00
3. Maanantaina eli siis huomenna 20.12.2010 klo 18:00 juodaan kerholla Harrin, OH3UP,
keittämät joulukahvit ja syödään joulupiparit. Voit myös tutustua Iston, OH3VS, kerholle
lahjoittamiin, myytäviin radio- ja elektroniikkatavaroihin. Nopeat ostavat parhaat ... hitaalle
jää vain kiteet käsiin!
Mitä useammin käyt kerholla, sitä suurempia aarteita löydät myyntipöydältä. Pöydälle
tuodaan uutta myytävää tavaraa sitä mukaa kun vanhat menevät kaupaksi.
Ja mikäli Jaska, OH3LV, on tervehtynyt keuhkoputkentulehdukseltaan, kiinnitämme hänen
rintaansa kerhotoiminta-ansiomerkin.
Tervetuloa
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Vaalikokous maanantaina 29.11.2010 klo 18:30
4. Kerhon vaalikokous pidettiin maanantaina 29.11.
Kokouksessa johti puhetta tunnettuun tapaan Kai, OH2PR. Kokouksessa hyväksyttiin 1.
käsittelyssä kerhon uudet säännöt sekä ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Hallituksen puheenjohtaja jatkaa Pekka, OH3JMJ. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä
Anu, OH3FVV ja Miika, OH3FOB. Vanhoina jäseninä jatkavat Seppo, OH2TO, Juha,
OH3MHA ja Harri, OH3UP
Pöytäkirjan kokouksesta löydät myös kerhon kotisivulta.
Radioamatööritutkinnot tammikuun 3. viikolla
5. Touhukkaan syksyn jälkeen seuraava mahdollisuus radioamatööritutkintojen
suorittamiseen on tammikuun kolmas viikko. Jos haluat siis yrittää K-moduulia, T1-moduulia
tai T2-moduulia, ota yhteys Penaan, OH3TY,

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.
Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!
7. Huomenna maanantaina 20.12 kerhoisäntänä ja joulukahvien keittäjänä on siis Harri,
OH3UP. Samalla voit onnitella Harria kerhotoiminta-ansiomerkistä.
Pienen joulutauon jälkeen kerhoillat alkavat heti tammikuun alusta, 3.1.2011 jolloin
allekirjoittanut keittää kahvit ja viikkoa myöhemmin 10.1.2011 sitten Pekka, OH3JMJ.

Radio- ja TV-museon päivystykset
8. Tänään sunnuntaina vähän myöhemmin Radio- ja TV-museolla päivystää myös
allekirjoittanut. Tapaninpäivänä museo on kiinni mutta jo 2.1.2011 ovet aukaistaan ja Juha,
OH3MHA, on päivystämässä.
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.
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Lähtevät kortit toimitetaan seuraavan kerran Riihimäelle Liiton QSL-keskustoimistoon heti
vuoden alussa joulupile-up'pien jälkeen.
Jäsenlehti
10. Syksyn toinen jäsenlehti on ilmestynyt parisen viikkoa sitten. Jos et jaksa lukea lehteä
tietokoneen ruudulta tai haluat mieluimmin lukea sen paperista, löydät kerholta muutaman
printatun version. Tule siis joulukahville tai kerhoiltaan niin voit hyvässä seurassa lukea
hyvää kerholehteä.
Samalla voit miettiä, miten voit avustaa seuraavaa kerholehteä. Laita postia kerhon
sähköpostiosoitteeseen 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 9.1.2011 ja bulletiinin antaa Retu, OH3WK.
Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon
sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.
Lopetus ja toivotukset
12. Tämä oli siis kerhon tämän vuoden viimeinen, 10., bulletiini. Kiitos kaikille kerholaisille
hienosta toimintavuodesta. Samalla tietenkin toivotamme kaikille kuuntelijoille ja muullekin
väelle Hyvää ja antoisaa Joulua, rauhallista ja menstyksellistä Uutta Vuotta!
Ja katsotaan sitten kuittaukset!
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