OH3AC BULLETIINI
NUMERO:
13/2011

LUKIJA:
Retu, OH3WK

PVM:
23.10.2011

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinia. Samalla
valitamme, että pari viimeistä bulletiinia on mennyt ns. ”plörinäksi” kommunikaatiohäiriöiden
vuoksi.
Tänään sunnuntaina 23.10. juhlimme Severin nimipäivää. Severi on lähtöisin latinan
nimestä Severus, joka merkitsee 'vakaata', 'ankaraa'.
Kerho onnittelee jälkikäteen Jormaa, OH2BQM; 70-vuotispäivästä, joka pidettiin
sunnuntaina 9.10. Valitettavasti kerhon jäsenrekisteristä ei syntymäaikaa löytynyt mutta nyt
muistamme sen jo seuraavaa juhlaa varten.
1. Koululaisesittelyt jatkuvat syysloman jälkeen!
Radio- ja tv-museolla on viime perjantaihin mennessä esitelty radioamatööritoimintaa jo yli
800 oppilaalle ja opettajalle. Esittelyt jatkuvat ensi viikon eli syysloman jälkeen torstaina
3.11. Loppujen vierailuiden aikataulu löytyy kerhon kotisivulta.
Museolla esittelijöinä ovat toimineet mm. Timo, OH3FVW; Jaska, OH3LV; Pekka, OH3JMJ;
Pena, OH3TY; Jari, OH2BU ja Seppo, OH2TO. Lisäapukaan ei olisi pahitteeksi.
Jokaiselle nuorelle ja opettajalle annetaan mahdollisuus pitää lyhyt "Second operator"
-yhteys. Perustiedot ra-toiminnasta riittävät esittelyyn.
Kerhon kotisivulta löydät paitsi aikataulun, myös linkin viime vuoden tapahtumasta tehtyyn
artikkeliin, linkin uuteen äänitykseen (tnx Matti, OH5LOF) sekä ohjeet ilmoittautumiseen
Muuten: Kyseessä on Suomen suurin nuorille kohdistettu, radioamatööritoiminnan esittely- ja
koulutustapahtuma.
2. K-moduulin tutkinnossa seitsemän henkeä
Viime tiistaina pidettiin kurssin yhteydessä K-moduulin tutkinto. Tutkintoa yritti seitsemän
henkeä mutta valitettavasti kahden osalta liikenteen ja määräyksien opiskelua pitää vielä
jatkaa. Mutta näiden kahdenkin tulos oli kissan kielen päässä hyväksytystä.
Kerho onnittelee uusia amatöörin alkuja.
3. Perusluokan radioamatöörikurssi jatkuu ti 1.11. klo 18:00
Perusluokan kurssi jatkuu syysloman jälkeen tiistaina 1.11.2011 klo 18:00 tekniikan
opetuksella, josta vastaavat Tapio, OH3FYB; ja Miika, OH3FOB. Kiitos jälleen Sepolle,
OH2TO, liikenteen ja määräyksien hoitamisesta.
Kerhon kotisivulta löytyvät kurssiesite, opetussuunnitelma sekä oppimateriaalit.
Vaikka liikenteen osuus on jo ohi, kurssille mahtuu ja voi vielä tulla aivan hyvin. Voit
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4. Syksyn pätevyystutkinnot
Kurssin ohessa järjestetään vielä kaksi pätevyystutkintoa, jotka ovat avoinna kaikille
muillekin.
Päivämäärät ovat:
-tiistai 22.11.2011 ja tiistai 13.12.2011.
Kumpanakin päivänä voi suorittaa K- ja T1-moduulin suorittaa, samoin T2-moduulin
pyydettäessä.
Ilmoittaudu tutkintoon Penalle, OH3TY, 040-554 3923
5. Kerhon uudet säännöt hyväksytty
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri on nyt hyväksynyt kerhon uudet säännöt!
Uudet säännöt astuivat voimaan 12.10.2011 ja niitä noudatetaan siis jo tulevassa
vaalikokouksessa.
Uusissa säännöissä on paljon uutta. Kerholla on rinnakkaisnimi "Lahden Radiokerho",
kerhon kokouksissa voi käyttää yhtä valtakirjaa, hallituksen jäsenten määrä voidaan
joustavasti valita tarpeen mukaan sekä kokoukset kutsua koolle lyhyen kaavan mukaan.
Uudet säännöt löytyvät kerhon kotisivulta ja sieltä löytyy myös linkki viime vuosikokouksessa
esitettyyn asiakirjaan, jossa kaikki sääntöjen muutokset on perusteltu.
6. Onnea Realle ja Miikalle
Rean ja Miikan, OH3FOB; perheeseen syntyi harmoninen 11.10.11 klo 11:13, Reetta Esteri
Ihanajärvi. Pituutta 53,5 cm ja painoa painoa 3905g. Synnytys sujui hyvin ja kaikki osapuolet
voivat hyvin.
Onnea kaikille asianosaisille!
7. T2-preppauskurssi
Kerholla on suunnitelmissa järjestää T2-preppauskurssi, mikäli mielenkiintoa löytyy. Kaksi
henkeä on tähän mennessä ilmoittanut kiinnostuksensa, mutta paria lisää vielä kaivataan.
Ota yhteys - epävarmakin - kerhoon sähköpostilla oh3aclahti@gmail.com
8. Löytyykö apua antenniryhmään?
Kerhon jäsenistöstä ilmoittautui kaksi henkilöä, jotka tarvitsisivat pientä apua antennien
laittamiseen. Pienimmällään vain pudonneen dipolin nosto, parhaimmillaan vertikaalin nosto.
Lupauksemme mukaan hoidamme nämä kerholaiset bandeille takaisin, heti vuodenajan ja
sään niin salliessa.
Olisiko sinulla aikaa ja tahtoa auttaa kerholaisia? Tarvitsetko itse apua antennien nostoon tai
suunnitteluun?
Kirjoita - oh3aclahti@gmail.com
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9. Vaalikokous 28.11.2011 klo 18:30
Kerhon toinen vuosikokous, vaalikokous pidetään maanantaina 28.11.2011 klo 18:30.
Kokouksessa käsitellään perinteiset vaalikokousasiat eli hyväksytään toimintasuunnitelma ja
talousarvio vuodelle 2012 sekä valitaan kerholle hallitus. Virallinen vuosikokouskutsu
julkaistaan myöhemmin.
10. Kerhoillat ma klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00. Viime maanantainakin kerholla piipahti
kymmenkunta henkilöä, osa turinoi pidempään kahvin tahdissa, osa piipahti vain hetkeksi
tervehtimässä kavereita.
Kerholla käynti ei ole mitenkään rajoitettu kerhoiltoihon - sinnehän pääsee avaimen
museolta kuittaamalla lähes koska tahansa. Silti kerhoilta paras tapa tavata se bandilta
tuttu, vaihtaa kuulumisia, jättää ja hakea QSL-kortteja jne.
11. Lopetus ja toivotukset
Sekä bulletiinin lukijan, kerhon hallituksen ja muiden toimihenkilöiden puolesta kaikille
kuulijoille ja kaikille kerholaisille antoisaa syksyn jatkoa!
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Ja sitten kuittaukset!
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