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OH3AC BULLETIINI
NUMERO:

LUKIJA:

PVM:

2/2011

Jari, OH2BU

30.1.2011

Hyvää Huomenta kaikille Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinin kuuntelijoille.
Tänään viettää nimipäiväänsä Irja. Nimi Irja on muodostunut maanviljelijää tarkoittavasta
Georgios-nimestä ja on samaa alkuperää kuin miehennimi Yrjö. Suomessa Irja oli alussa
käytössä miehennimenä mutta naisen nimenä Irja tuli käyttöön 1800-luvun lopulla ja oli
suosittu nimi 1920- ja 30-luvuilla.
Talven selkä on takana ja aurinko on joka päivä pikkasen pidempään ylhäällä. Aurinko
nousi Lahdessa klo 08:40 ja laskee klo 16:14.

Onnittelut Esalle ja Sergeille
2. Aivan ensimmäisenä onnittelemme Esaa ja Sergeitä läpimenneistä tutkinnoista. Esa, exOH3NLE, suoritti perusluokan tutkinnon ja Sergei, OH3GRB, yleisluokan tutkinnon. Ja
kummankin suoritukset olivat aivan huipputasoa – toki pieni tilastovirhekin aina täytyy olla
mukana ettei sata pistettä täyty.
Pojat saavat - elleivät ole jo saaneet - uudet lupansa näinä päivinä. Onneksi olkoon!

Vuosikokous maanantaina 21.2.2011 klo 18:30
3. Kolmen viikon päästä maanantaina, 21.2.2011 klo 18:30 SA pidetään Lahden Radioamatöörikerho ry:n vuosikokous kerhon tiloissa Radiomäellä. Kyseessä on ns. tilinpäätöskokous eli katsotaan viime tilinpäätös, luetaan toimintakertomus ja tämän jälkeen kuullaan
tilintarkastajien lausunto.
Kokouksessa käsitellään myös ehdotus kerhon uusiksi säännöiksi toisessa käsittelyssä.
Mikäli säännöt hyväksytään, toimitetaan ne Yhdistysrekisteriin hyväksyttäväksi ja tulevat
voimaan myöhemmin tänä vuonna.
Vuosikokousasiakirjat ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kerholla ja helmikuun
puolivälissä ilmestyvässä kerholehdessä.
Vuosikokous on avoin kaikille kerholaisille ja muillekin, jotka ovat kiinnostuneet
radioamatööritoiminnasta. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa
Hallitus
Hallituksen avoin kokous maanantaina 7.2.2011 klo 18:30
4. OH3AC:n hallitus pitää kokouksen maanantaina 7.2.2011 klo 18:30 kerhon tiloissa
Radiomäellä.
Kerhon hallituksen kokoukset ovat lähes poikkeuksetta avoimia ja kerhon kaikki jäsenet ja
muutkin radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan kokoukseen
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keskustelemaan ja kommentoimaan tehtäviä päätöksiä. Kokouksen esityslistakin on
julkinen ja tulee kerhon kotisivulle muutamaa päivää ennen kokousta.
Asialistalla ovat ainakin koulutusasiat eli järjestetäänkö tänä keväänä radioamatöörikurssi.
Kiinnostuneita olisi jo ainakin kaksi kappaletta ja jos saadaan vielä muutama lisää, laitetaan
kurssi käyntiin. Koska materiaali on jo valmiina, tarvitaan vain opettajat. Ja eiköhän nekin
löydy.
Kokouksessa keskustellaan varmaan myös kesäleirin järjestämisestä ja muistakin kevään
ja kesän tapahtumista. Kannattaa tulla siis mukaan miettimään yhteisiä asioita.
Radioamatööritutkinnot helmikuun puolivälissä
5. Seuraava mahdollisuus radioamatööritutkintojen suorittamiseen on helmikuun puolivälissä. Jos haluat siis yrittää K-, T1- tai T2-moduulia, ota yhteys Penaan, OH3TY,
pikaisesti joko puhelimella 040-554 3923 tai sähköpostilla pentti.lareva@phnet.fi.
Aika pyritään sopimaan niin, että se sopii kaikille tutkintoa haluaville.

Kerholla edelleen hyvää tavaraa myytävänä
6. Iston, OH3VS, kerholle lahjoittamat radiokomponentit ja -tavarat ovat edelleen esillä
kerhohuoneen takapöydillä. Joukossa on paljon käyttökelpoista ja hyvää tavaraa mm.
rakentelijoille.
Käy siis kerholla katsomassa ja lunastamassa tavaraa itsellesi. Osa – mutta hyvin pieni osa
– tavaroista oli kuvattuna syksyn viimeisessä kerholehdessä, jonka löydät kerhon
kotisivulta. Myyntiaikaa ei enää ole pitkään koska pöytätilat tarvitaan kohta muuhun
käyttöön.
Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!
7. Huomenna maanantaina 31.1 kerhoisäntänä on Pena, OH3TY. Seuraavana
maanantaina kahvit keittää Pekka, OH3JMJ ja sitä seuraavana Leena, OH3HF.

Radio- ja TV-museon päivystykset
8. Tänään sunnuntaina muutaman tunnin päästä Radio- ja TV-museolla päivystää Pekka,
OH3JMJ. Ensi sunnuntaina vuorossa on Veikko, OH3WR ja sitä seuraavana sunnuntaina
13.2. Klaus, OH3GE.
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
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
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näinä päivinä.
Lähtevät kortit toimitetaan seuraavan kerran Riihimäelle Liiton QSL-keskustoimistoon heti
vuosikokouksen jälkeen 21.2.2011.
Jäsenlehti
10. Kevään ensimmäinen jäsenlehti ilmestyy halmikuun puolivälissä. Lehden ilmestymisestä kerrotaan jäsenkirjeellä niille kerholaisille, joille meillä on sähköpostiosoite. Joka tapauksessa lehti tulee taas löytymään kerhon kotisivulta *pdf-tiedostona. Jos et jaksa lukea lehteä tietokoneen ruudulta tai haluat mieluimmin lukea sen paperista, löydät kerholta muutaman printatun version. Tule siis kerhoiltaan niin voit hyvässä seurassa lukea hyvää kerholehteä.
Nyt aamalla voit miettiä, miten voit avustaa 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 kolmen viikon päästäö eli vuosikokousta edeltävänä päivänä 20.2.2011.
Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.
Lopetus ja toivotukset
12. Ja katsotaan sitten kuittaukset!

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

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

