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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:

LUKIJA:

PVM:

3/2011

Pekka, OH3JMJ

20.2.2011

Hyvää aurinkoista huomenta kaikille Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinin
kuuntelijoille.
Tänään viettää nimipäiväänsä Heli, Heljä ja Heljänä. Heli tulee tietenkin kreikan kauniista
Helenasta, joka tarkoittaa 'loistavaa'. Almanakassa nimi on ollut jo vuodesta 1954. Siis
nimipäiväonnittelut kaikille loistaville Heleille, Heljille ja Heljänille
Aurinko nousi Lahdessa klo 07:46 ja laskee klo 17:11. Päivän pituuteen on tullut melko
tarkasti tunti kumpaankin päähän sitten edellisen bulletiinin kolme viikkoa sitten. Kevät ja
kelit ovat siis tulossa.
Tänään on taas asiaa paljon joten mennään suoraan agendaan! Toivottavasti Viitoset
sallivat pienen ajanylityksen.
Vuosikokous huomenna maanantaina 21.2.2011 klo 18:30
2. Huomenna maanantaina, 21.2.2011 klo 18:30 on siis kerhon vuosikokous Radiomäellä.
Kyseessä on tilinpäätöskokous eli katsotaan tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä käsitellään myös ehdotus uusiksi säännöiksi toisessa käsittelyssä.
Vuosikokousasiakirjat ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kerholla ja viimeisessä
kerholehdessä.
Kokous on avoin kaikille jotka ovat kiinnostuneet radioamatööritoiminnasta. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa
Tämän kohdan päätteeksi, vuosikokoukseen liittyen kiitos Sepolle, OH2TO, ja Harrille,
OH3UP, paikkojen laittamisesta kuntoon ja siivoamisesta kokousta varten. Kokouksessa
päästään nyt ensimmäistä kertaa käyttämään uutta kerhon omaa videotykkiä.
Intensiivikurssi museolla hiihtolomaviikolla 28.2.-4.3.2011
3. Radio- ja tv-museo ja OH3AC järjestävät yhdessä perusluokan intensiivikurssin Radio- ja
tv-museon auditoriossa hiihtolomaviikolla 28.2.-4.3.2011. Kurssiaika on päivittäin ma-pe
10:00-16:00 ja lopuksi suoritetaan tutkinnot! Lue lisää kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi.
Jos sinulla on lähipiirissä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneet radioamatööritoiminnasta, nyt
on se suuri hetki lukea mukavasti hamssiksi viikossa!
Ilmoittaudu Sepolle, OH2TO, tai kerhon sähköpostiin oh3aclahti@gmail.com. Jos tiedät
kiinnostuneen, vihjaise - soitamme hänelle ja kutsumme mukaan kurssille! Tähän
mennessä kurssille on ilmoittautunut jo kaksi varmaa ja kolme puolivarmaa henkilöä!
Kurssi on suunnattu myös partiolaisille - katso vaikka www.oh3ac.fi/kuvat11/JOTAkurssi.pdf partiolaisesite.
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Kuukausiesitelmät alkavat 28.2.2011 klo 18:30
4. Kerhon järjestämä kevään kuukausiesitelmäsarja alkaa maanantaina 28.2.2011 klo 18:30
Tapanin, OH5BM, huippuluennolla radioamatööriaseman etä- eli kauko-ohjauksesta!
Jos asut ahtaassa kaupunkiasunnossa mutta käytössäsi on vaikkapa kesämökki, mikset
laittaisi sinne kunnon asemaa ja antenneita ja mukavasti olohuoneesta läppäriltä pitäisit
etäohjauksella yhteyksiä? Se on tätä päivää - VFO-nuppi pyörii siellä jossakin sinun
ohjauksesta.
Tapani, OH5BM, on pioneeri etäohjauksessa. Kun tulet kuuntelemaan esitelmän saat kaikki
valmiudet astua radioteknologian uudelle asteelle! Tapani näyttää käytännössä miten
etäyhteys syntyy! Katso myös kerhon kotisivulta Tapanin alustava esitelmäpohja!
Katso kerholehdestä myös kolme muuta esitelmää - ma 21.3. Jounin, OH2JIU, Vapepaesitelmä, ma 18.4, Karin, OH2BP, RTTY-kilpaileminen ja ma 16.5, Jussin, OH7TE,
digimode-esitelmä. - Merkitse ne allakkaasi! Kotisivulta löydät aikataulut ja aiheet kaikille
neljälle kevään esitelmälle.
Ja sinne taustalla kuunteleville viitosille ja muillekin terveiset – tervetuloa kuulemaan
esitelmiä kauempaakin, tilaisuudet ovat avoinna kaikille! Lahti on ihan vieressä ja ihan
keskellä!
OH3AC on nyt www.oh3ac.fi
5. Monivuotinen toive omasta Internet-osoitteesta on nyt toteutunut! www.koti.phnet.fi/oh3ac
on nyt yksinkertaisesti www.oh3ac.fi. Helppo muistaa! Tai jos tuntuu vieläkin liian pitkältä,
voit laittaa vain oh3ac.fi
Kiitos Miikan, OH3FOB, uudella osoitteella pääsee nyt vanhoille sivuille eikä tarvitse muistaa
vanhaa, pitkää osoitetta. Jos vanha osoite kuitenkin on talletettu suosikkisivuihisi, ei sitä
tarvitse muuttaa. Vanhakin toimii vielä!
Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!
6. Huomenna maanantaina vuosikokouksessa kahvit keittää allekirjoittanut eli Pekka,
OH3JMJ, Viikon päästä kuukausiesitelmän yhteydessä kahvinkeittovuorossa on Pena,
OH3TY ja seuraavana maanantaina kahvit keittää ensimmäistä kertaa Anu, OH3FVV.

Radio- ja TV-museon päivystykset
7. Tänään sunnuntaina muutaman tunnin päästä Radio- ja TV-museolla päivystää Pena,
OH3TY, yhdessä juuri yleisluokkaan päässeen Sergein, OH3GRB, kanssa. Viikon päästä
on vuorossa Miika, OH3FOB ja sitä seuraavana sunnuntaina.6.3. Juha, OH3MHA.
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.
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QSL-korttipalvelu kerholla
8. Kerhon tiloista löytyy sekä tuleville että lähteville QSL-korteille lokerot. Kun tulet
kerhoiltaan tai muuten käyt kerholla, tuo tullessasi lähtevät QSL-kortit ja laita ne
lähtevien korttien lokeroihin. Samalla voit katsoa, onko sinulle tullut uusia QSL-kortteja
saapuvien korttien lokeroihin. OH3-piirin QSL-manageri on luvannut uuden paketin aivan
näinä päivinä.
Lähtevät kortit toimitetaan seuraavan kerran Riihimäelle Liiton QSL-keskustoimistoon heti
vuosikokouksen jälkeen 21.2.2011.
Jäsenlehti
9. Kevään ensimmäinen jäsenlehti ilmestyi reilu viikkoa sitten. Sivuja opuksessa on peräti
48 kappaletta ja toki sisältäen vuosikokousasiakirjat. Sisältönä mm. Lasse Mårtensonin
haastattelu, juttu ja hintavertailu QSL-korttien painattamisesta ym sekä tietenkin Vuoden
nuoren kerholaisen Miikan, OH3FOB haastattelu ja Pitsitien Wanhan ajatuksia.
Lehden voit ladata siis kotisivulta www.oh3ac.fi. Mutta huomaa myös, että pientä maksua
vastaan saat myös lehden printattuna kotiisi postitse.
Nyt 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 kerholehti ilmestyy vielä tänä keväänä ...
Seuraava bulletiini
10. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30
SA samaan aikaan kolmen viikon päästä eli 13.3.. Lukijana Retu, OH3WK.
Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.
Lopetus ja toivotukset
11. Ja katsotaan sitten kuittaukset!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.koti.phnet.fi/oh3ac

