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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
10/2011

LUKIJA:
Pekka, OH3JMJ

PVM:
21.8.2011

Tervetuloa kuuntelemaan loppukesän ensimmäistä bulletiinia. Tämä on samalla merkki
siitä, että kerhon syksyn toiminta on alkamassa täydellä teholla!
Tänään sunnuntaina 21.8. juhlimme Soinin ja Veinin nimipäiviä. Kumpikit ovat muunnos
ruotsalaisesta nimestä ”Sven”, joka merkitsee 'poikaa', 'nuorukaista'.
Nimipäivistä on lyhyt aasinsilta syntymäpäiviin. Kerho haluaa onnitella Jormaa, OH3CG,
joka viime torstaina 18.8. täytti 65 vuotta sekä toista Jorma, OH3AZN, joka juuri tänään
täyttää 60 vuotta!
Seuraavat kakkukahvit ovatkin sitten Padasjoella, jossa Unto, OH3VL, viettänee 75vuotispäiviäään 16.9.
Onnea kaikille näin etu-, tänä- ja takakäteen!
Maanantaina taas "virallinen" kerhoilta!
1. Tulevana maanantaina, eli huomenna 22.8. on taas "virallinen" kerhoilta. Kahvit keittää
Harri, OH3UP, ja pannu on kuumana heti 18:00 alkaen.
Kerhon vieraskirjasta näkee, että kesälläkin kerholla on käyty joka maanantai ja kerhollahan
voit vierailla myös muina aikoina. Radio- ja tv-museon vastaanotosta voit kuitata
allekirjoitusta vastaa kerhon avaimen ja käydä omatoimisesti joko workkimassa, lukemassa
lehtiä tai muuten viettämässä laatuaikaa.
Kesälläkin kerholle on tullut QSL-lähetys OH3-piirin QSL-managerilta Pekalta, OH3TT.
Muutaman kilon paketti on jaettu lokeroihin.
QSL-kortteja löytyy noin 60 kerholaisen lokerosta. Koska lista on liian pitkä tässä luettavaksi,
voit käydä katsomassa sen saman tien kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi , josta löydät listan
etusivulta.
(Tätä listaa ei tarvitse lukea mutta jos joku kysyy, tästä löytyy 27.7. tilanne)
OH2BQM
OH2JCW
OH2MFS
OH2MJY
OH2PR
OH2PQ
OH2PT
OH3AVS
OH3BR
OH3CG
OH3CK
OH3DB
OH3EV
OH3FCT
OH3GGM
OH3GIC
OH3GS
OH3HB
OH3HL
OH3HNI
OH3HRK
OH3HX
OH3JBM
OH3JGV
OH3JRN
OH3JZ
OH3KHL
OH3KQD
OH3LR
OH3LWM
OH3ME
OH3MHA
OH3NAO
OH3NCM
OH3NG
OH3NIX
OH3NJV
OH3NPN
OH3NPO
OH3OE
OH3OQ
OH3QN
OH3QZ
OH3RZ
OH3SP
OH3ST
OH3TU
OH3UK
OH3UM
OH3UT
OH3VS
OH3VY
OH3XU
OH3ZP
OH3ZS
OH3ZV
OH4KJY
OH5GOW
Mitään kiirettä korttien hakemiselle ei ole, mutta saathan noutamisesta hyvän syyn tulla
kerhoiltaan tai muuten käymään kerholla.
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Syksyllä kurssi radioamatööriksi aikoville
2. Jo perinteiseen tapaan kerho järjestää syksyllä kurssin radioamatööriksi aikoville. Kurssin
aikataulu on vielä avoin, mutta Seppo, OH2TO, on lupautunut vastaamaan taas liikenteen ja
määräyksien opettamisesta ja Miika, OH3FOB, on luvannut auttaa tekniikan opetuksessa
niin paljon, kuin lokakuussa syntyvä pienokainen antaa myötä.
Jo tässä vaiheessa pyydämme kerholaisia miettimään ja kertomaan lähisuvulle ja
ystäväpiirille, että uusi kurssi on tulossa ja mielellämme kuulemme mahdollisista halukkaista
vaikka paluupostilla! Kaksi ilmoittautunutta on jo tiedossa ja lukuisia, jotka viime talvena
ilmaisivat kiinnostuksensa
Kerhon kotisivulta löytyvät edelleen mainetta ja kuuluisuutta saaneet kerhon oppimateriaalit,
osoitteen http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi loppuosasta.

SAC tulossa - tulethan keräämään pisteitä Suomelle?
-

3. Perinteinen Pohjoismaiden radioamatöörimaaottelu - SAC - Scandinavian Activity Contest
käydään taas tänäkin syksynä. CW-osa 17.-18.9.2011 ja SSB-osa 8.-9.10.2011.
Kerho on saanut Timolta, OG9X, seuraavan kutsun:
"Nyt tarvitaan porukkaa SAC-kisoihin. Voittovaltikka pitää saada takaisin Suomeen.
Uskon, että saatte kerhonne piiristä useita, ellei useita kymmeniä asemia mukaan.
Onko se sitten single band tai all band, kaikkia tarvitaan.
Otatte varmaan haasteen vastaan.
Ilmoitelkaa - jos mahdollista - osallistujien kutsut ja onko cw vai ssb tai molemmat.
73, Timo OG9X
Päijät-Hämeen alueella SAC-aktiviteettia pyrkii nostamaan yhdyshenkilönä Pena, OH3TY.
Jos siis olet tulossa mukaan kisaan, ilmoittaudu Penalle.

Kerhoemäntiä, -isäntiä ja museon päivystystä tarjolla
4. Pena, OH3TY, on keräämässä loppuvuoden kerhoemäntien ja -isäntien sekä museon
päivystäjien listaa. Kerhon kotisivulta löytyy jo syyskuun päivystäjät mutta loppuvuodellekin
päivystäjät pitää löytyä. Kerho toivoo että mahdollisimman moni ottaisi vuoron jommalta
kummalta listalta. Erityisesti toivomme, että viime talvena tutkinnon suorittaneet voisivat
auttaa päivystämisissä.
Museon päivystämiseen on Pena luvannut henkilökohtaista ohjausta. Kylmiltään sinne ei
siis tarvitse mennä. Hyvä tapa tutustua päivystämiseen on mennä apupäivystäjäksi jonakin
sunnuntaina, jolloin näkee miten asema toimii, mistä laitetaan sähköt päälle jne.
Museon asemalla OH3R on nyt uusi monitori päivystäjälle!
Kuukausiesitelmät
5. Kuukausiesitelmät alkavat syyskuun alussa. Meillä on jo muutama lupautunut mutta
paljastakaamme listan vasta kun kaikki vuorot on täytetty!
Onko Sinulla hyviä ajatuksia kuukausiesitelmien aiheista tai esitelmien pitäjistä. Mistä sinä
haluaisit kuulla? Laita ideoita ja toivomuksia paluupostissa niin kerhon hallitus yrittää löytää
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parhaat miehet kertomaan aiheesta. Tai jos tiedät hyvän puhujan, puhumme hänet ympäri
kertomaan vaikka mistä.
Koululaisesittelyt
6. Kerholle mainetta ja kunniaa tuoneet koululaisesittelyt alkavat taas syksyllä. Viime
syksynä kerholaiset esittelivät radioamatööritoimintaa 800 nuorelle Lahden peruskoulujen 4.luokkalaiselle.
Esittelykonseptia pyritään taas kehittämään niin että kummassakin päässä olisi hauskaa.
Tärkeänä pidetään ns. "hissipuheen" tehostamista. "Hissipuheen" käsite tulee siitä, että
myyjän pitää yhden hissimatkan - 1-2 min - aikana myymään tuotteensa potentiaaliselle
ostajalle. Juuri enempää meillä ei aikaa valloittaa nuoren koululaisen sydän ....
Hallitus kokoontuu
7. Kerhon hallitus pitänee seuraavan kokouksensa ensi lauantaina, 27.8.. Jos sinulla on
hyviä ajatuksia, ehdotuksia, pyyntöjä tai vaikkapa vain terveisiä, laita viestiä joko kerhon
sähköpostiin oh3aclahti@gmail.com tai jollekin kerhon hallituksen jäsenelle tai sihteerille.
Seuraava bulletiini
8. Seuraava bulletiini luetaan sitten vasta 11.9. eli kolmen viikon päästä. Silloinkin tällä
samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30 SA samaan aikaan. Lukijana Retu,
OH3WK.
Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.
Lopetus ja toivotukset
9. Sekä bulletiinin lukijan, kerhon hallituksen ja muiden toimihenkilöiden puolesta kaikille
kuulijoille ja kaikille kerholaisille antoisaa, rauhaisaa ja sopuisaa alkavaa toimintakautta.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Ja sitten kuittaukset!
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