
                       OH3AC BULLETIINI                             

NUMERO: LUKIJA: PVM:
9/2011 Pena, OH3TY 29.5.2011

Tervetuloa kuuntelemaan tällä erää kevään viimeistä bulletiiniä. 

Valmistujaiset ja ylioppilasjuhlat ovat tulevalla viikolla mutta tänään sunnuntaina 29.5. 
juhlimme Oivan, Oliverin ja Olivian nimipäiviä. Oliver tarkoittaa oliivipuun istuttajaa ja Olivia 
on naispuolinen vastine. Oiva taas tarkoittaa erittäin hyvää, erinomaista, loistavaa!

Paitsi että tänään on paljon hyvää kerrottavaa, onnitelkaamme nimipäivän johdosta kerhon 
jäsentä Oivaa, OH2NSM, Päijänteen pohjoispäässä.

Kun seuraava bulletiinin on vasta elokuun lopulla, muistakaamme myös muita kerhon 
kesän merkkipäiviä eli isoja vuosia täyttäviä:

 75 vuotta 16.6. Airi Penttilä, OH3UM 
80 vuotta 19.7. Kalevi Jokivirta, OH3LWM
80 vuotta 23.7. Heikki Jokela, OH3RZ 
75 vuotta   9.7. Seppo Hiilamo, OH2MJG 
60 vuotta 21.8. Jorma Tuomi, OH3AZN 

Maanantaina kevään viimeinen "virallinen" kerhoilta!

1. Tulevana maanantaina, eli huomenna 30.5.2011 on kevään viimeinen "virallinen" 
kerhoilta. Kahvit keittää kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ, ja pannu on kuumana heti 
18:00 alkaen. Päivi, OH3PM; on luvannut tuoda pullat kahvin painikkeeksi.

Nyt on viimeinen "virallinen" kevään kerhoilta mutta kesälläkin kerholla on käytännössä joka 
maanantai joku, joten tule pelkäämättä paikalle. Ainoa ero on se, että kesällä kahvit joutuu 
keittämään se, joka tulee ekana paikalle!

Kerholla 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.

Radioamatöörien Suomen Mestaruus Lahteen

2. Päijät-Hämeen valtalehti Etelä-Suomen Sanomat tiesi eilen kertoa isolla otsikolla ja 
kuvalla, että ensimmäisissä kotimaisen kilpailutoiminnan Suomen Mestaruus -kisoissa tuli 
Lahteen kaksi arvokasta mitalia. Jari, OH2BU, voitti sähkötyksen ison tehon Suomen 
Mestaruuden ja puheella Jarille tuli hopeaa. 

Onnea Jarille merkittävästä voitosta!

QSL-lähetys tullut kerholle!

3. Kevään toinen QSL-lähetys on tullut OH3-piirin QSL-managerilta Pekalta, OH3TT. 
Muutaman kilon paketista olikin paljon jaettavaa kerholaisille. 

QSL-kortteja löytyy 70 kerholaisen lokerosta. Koska lista on liian pitkä tässä luettavaksi, 
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voit käydä katsomassa sen saman tien kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi, josta löydät 
listan etusivulta.

OH2BQM                          OH2JCW                        OH2MFS                        OH2MJY
OH2MZB                          OH2PT                          OH3AVS                         OH3AZN
OH3BR                            OH3CG                          OH3CK                           OH3DB
OH3EV                            OH3FCT                        OH3FVW                         OH3GGM
OH3GIC                           OH3GRB                        OH3GS                           OH3HB
OH3HL                            OH3HNI                         OH3HRK                          OH3HX
OH3JBM                          OH3JGV                         OH3JMJ                          OH3JRN
OH3JZ                            OH3KCT                         OH3KHL                         OH3KQD
OH3LR                            OH3LV                           OH3LWM                        OH3ME
OH3MHA                         OH3MIM                         OH3NAO                         OH3NCM
OH3NG                           OH3NIX                          OH3NJV                          OH3NPN
OH3NPO                         OH3OE                           OH3OQ                           OH3QN
OH3QZ                           OH3RZ                           OH3SP                           OH3ST
OH3TC                           OH3TU                           OH3TY                           OH3UK
OH3UM                           OH3UT                           OH3VS                           OH3VY
OH3WK                           OH3WR                          OH3XU                           OH3ZP
OH3ZS                            OH3ZV                          OH4KJY                          OH5GOW
OH5NYI

Mitään kiirettä korttien hakemiselle ei ole, mutta saathan noutamisesta hyvän syyn tulla 
kerhoiltaan tai muuten käymään kerholla. Jos haluat korttisi Liiton QSL-palvelun kautta 
muualle, laita paluuviesti tai kirjoita suoraan kerhon QSL-managerille Jukalle, OH3MBV 
(oh3mbv@sral.fi   )

Uusia radioamatöörejä pyydetään ilmoittamaan Pekalle, OH3TT;  jos he haluavat tulevat 
QSL-korttinsa OH3AC:lle, jollekin muulle kerholla tai postissa suoraan itselle. Viimeisessä 
tapauksessa tulee Pekan kanssa sopia, millä tavalla maksaa postittamisesta aiheutuvat 
kustannukset.

Sekä tulevien että lähtevien QSL-korttien palvelu on osa Lahden Radioamatöörikerho ry:n, 
OH3AC, jäenpalvelua ja kulut maksetaan jäsenmaksuista. 

Jussin, OH7TE, Suosittu kuukausiesitelmä digimodeista 

4. Vanhan asemarakennuksen juhlahuoneistoon oli kerääntynyt peräri 25 kuulijaa ympäri 
etelä-Suomea kun Jussi, OH7TE; piti toissa viikolla esitelmää uusista digimodeista.

Jussi kertoi eri digitaalisista modeista sortumatta menemään liialliseen tekniseen 
ykstyiskohtaisuuteen. Digitaalisia modeja löytyi Jussin listoilta viitisenkymmentä. Erityisen 
mielenkiintoista oli kuulla Jussin ajatuksia tulevista kehityssuunnista. Jussi kertoi lyhyesti ja 
tiivistetysti eri digimodejen historiasta, hyvistä ja huonoista puolista ym.

Kiitos Jussille hienosta esitelmästä ja tuulahduksesta tulevaisuuteen.

Kevään neljä esitelmää ovat keränneet kerhon tiloihin yhteensä satakunta kuulijaa. Vilkas 
keskustelu, luovat kysymykset ja kuulijoiden mielenkiinto ovat kertoneet, että aiheet ovat 
olleet mielenkiintoisia koska kuulijoita on tullut ainakin viiden OH-piirin alueelta. Kiitos sekä 
asiantunteville esitelmänpitäjille että kuulijoille.

Kesän päästyä vähän eteenpäin tulet löytämään kaikkien neljän esitelmän rungot kerhon 
kotisivulta.
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Kesälläkin voit pätevyystutkituttaa itsesi

5. Jos kesän aikana löydät itsellesi aikaa edes vilkaista pätevyystutkintokysymyksiä, ota 
heti sen jälkeen yhteys Penaan, OH3TY, ja sovi hänen kanssaan tutkintoaika. K-, T1- tai T2 

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

6. Huomenna 30.5. keittää siis kevään viimeiset kahvit Pekka, OH3JMJ. Seuraava 
keittovuoro onkin sitten vasta elokuun 22. päivä ja plöröt hoitaa Harri, OH3UP.

 

Radio- ja TV-museon päivystykset

7. Museon päivystykset jatkuvat normaalisti läpi kesän, sillä museoon tulvii näin kesäloma-
aikaan paljon kävijöitä. Tänään on vuorossa Jaska, OH3LV. Viikon päästä päivystää Seppo, 
OH2TO; ja sitä seuraavana sunnuntaina Pekka, OH3JMJ.

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.

Seuraava bulletiini

8. Seuraava bulletiini luetaan sitten vasta 21.8. eli heti kohta koulujen alettua. Silloinkin tällä 
samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30 SA samaan aikaan. Lukijana Pekka, 
OH3JMJ.

Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon sähköposti-
osoitteeseen 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 kesää! Syksyllä tavataan 
taas kerhotoiminnankin merkeissä!

Ja sitten kuittaukset!
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