
            OH3AC BULLETIINI                                             
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
17/2012 Riina, OH3ECT 18.11.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, 
Syyspäiväbulletiinia vaikka Syyspäivien viimeisen päivän ohjelma on vasta 
alkamassa. 

Jatkamme tässä klo 09:45 SA saakka, jolloin siirrymme pois tältä jaksolta, 
koska tällä jaksolla alkaa Viitospiirin kerhojen bulletiinikierros.

1.  Syyspäivät Lahdessa 16-18.11.2012!
Jo nyt voi sanoa, että Syyspäivät 2012 oli menestys! Osanottajia kirjasimme 
listoihin noin 350 ja jos otetaan mukaan pelkästään Syyskokoukseen tulleet 
sekä ilmaisten radiopartio- ja vammaistapahtumien osanottajat, Fellmanniassa 
kävi ainakin 400 henkeä! 

Vaikka meillä ei tarkkaa tietoa vuotta aiemman syystapahtuman kävijöistä 
Huittisissa, osallistui siellä 110 henkeä kokoukseen. Voimme siis sanoa, että 
Lahden Syyspäivät keräsi yli kolmikertaisen osallistujamäärän.  

   
2. Perjantai 17.11.2012

Perjantain kokoontumisohjelma alkoi kuohuviinillä ja pikkupurtavalla hotelli 
Cumuluksen ravintolassa. Paikalla kävi piipahtamassa 61 henkilöä, joista vajaa 
kymmenen lähti teatteriin ja suurin piirtein sama määrä ”junttaussaunaan”. 
Myös yökerho ”Armas” sai muutaman vieraan osallistujista jotka salasanalla 
”radioamatöörit” pääsivät ohi johon.

Tunnelma oli mukava perjantai-iltana ja kaikilla hauskaa! 

3. Lauantai 18.11.2012
Järjestäjiä Fellmanniaan tuli aamuseitsemältä parisenkymmentä yhtä aikaa 
Radio Hamin ulkolähetysauton kanssa.

Ensimmäiset vieraat saapuivat hyvinkin etuajasssa, jo tasan kello kahdeksan 
päästiin respassa harjoittelemaan vieraiden sisäänkirjausta. Respan porukka oli 
muutenkin valppaana ja palveluhenkisenä koko päivän. Pieniä kauhun hetkiä 
koettiin vähän ennen puoltapäivää, kun huomattiin rintamerkkien muovikuorien 
loppuvan. Lahden keskustan kirjakaupat kolattiin tarkasti ja saimme tarvittavat 
lisämuovikuoret.

Ohjelmat alkoivat neljässä salissa aamukymmeneltä. Kahdessa suurimmassa 
salissa oli kerhon järjestämä puheenjohtaja, joka toivotti yleisön tervetulleeksi, 
esitteli esiintyjän ja vastais siitä, että tekniikka toimi.

Auditorion ohjelmat keräsivät luonnollisesti suurimmat yleisöt, mutta Kari 
Pentin, OH1UH; esitys Gestapon radioverkoissa rikkoi salin istumapaikkamäärän 
niin, että toista kymmentä henkilöä joutui kuulemaan esityksen seisaaltaan. 

Myös tapahtuman kunniavieraan, IARU R1 presidentin Hans Blondeel 
Timmermanin, PB2T; esitykset saivat kuulijat hyvinkin suureen saliin
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4. Auto vei, auto toi
Lupaamaamme noutopalvelua Lahden rautatieasemalta käytti parisenkymmentä 
henkilöä. Myös paluukuljetukset asemalle hoituivat taidolla neljän hengen 
kuljettajaporukalla.

Aivan viime tipassa saimme noin sata lisäparkkipaikkaa, jotka tulivat hyvään 
käyttöön sillä alkuperäiset n. 90 paikkaa tulivat nopeasti täyteen. Autopaikkoja 
oli lopulta käytössä noin 120-125 kpl.

Kahden parkkipaikan valvojat tekivät pitkän päivän, suurimpana työnä oli 
kieltää tavallisia lahtelaisia käyttämästä meille varattuja paikkoja, sillä Lahden 
kaupungin keskustassa oli useampi suuri tilaisuus ja mm. Joulupukki saapui 
Lahteen lauantaina. Tori oli tietenkin aivan täynnä!

5. Kirpputori pullollaan tavaraa
Alakerran kirpputoria valvoi kolmen hengen superryhmä. Tavaraa tuotiin ja 
vietiin ja ostettiin pitkin päivää. Kirpputorikassan pohjalla kävi useamman 
tuhannen euron verran rahaa matkalla ostajalta myyjälle.

Myös ”kirpputorihuutokauppa” toimi hyvin ja useammassa vanhassa kirjassa 
”huudot” nostivat kirjan hinnan moninkertaiseksi.

6. Fellmannian ravintola pullollaan
Keskipäivän tietämissä 250-hengen ravintosali oli lähes täynnä. Ruuasta tuli 
kävijöiltä kehuja maittavuudesta ja moni käytti tietenkin hyväkseen ravintolan 
anniskeluoikeuksia.

7. YL-meeting lauantaina klo 12:30
Syyspäivien YL-meeting keräsi Natura-kabinettiin pitkälti toistakymmentä 
henkeä. Marita, OH5KIZ; kertoi kilpailutyöskentelystä, Maria, OH0FM; toi 
terveisiä Ahvenanmaalta ja Tiiti, OH3HNY; kertoi elävästi tuoreesta 
väitöskirjastaan, jossa käsiteltiin vaatteisiin kiinnitettäviä, puettavia antenneita.

8. DX-kuuntelijat tapasivat 
Lahden Radioharrastajat olivat kutsuneet DX-kuuntelijat ja DX-kuuntelusta 
kiinnostuneet vapaamuotoiseen tapaamiseen Fellmannian ravintolassa.

9. CCF-nurkka koko lauantain!
Contest Club Finland piti omaa ständiä, "CCF-nurkkaa" koko lauantain. Monta 
innokasta kilpailijaa ja kokeneempaakin istui ständillä Tomin, OH6EI; opissa.

10. Vammaistapaaminen 
OH3AC oli kutsunut kaikki Lahden seudun ja Päijät-Hämeen vammaisjärjes-
töjen jäsenet ja muut vammaiset sekä vammaiset radioamatöörit tilaisuuteen, 
jossa vammaiset radioamatöörit kertovat miten radioamatööritoimintaan 
pääsee sisään ja miten tämä harrastus auttaa luomaan sosiaalisia suhteita ja 
ystäviä jopa ympäri maapallon. Tilaisuus oli vammaisille ilmainen.

11. Radiopartiotapaaminen
Vastaavasti OH3AC oli yhdessä Suomen Partiolaisten Hämeen piirin kanssa 
kutsunut radiopartiotapaamiseen kaikkien Päijät-Hämeen partiolippukuntien 
jäsenet, jossa Allu, OH1FJK; kertoi radiopartiotoiminnan perusteista. Tilaisuus 
oli tietenkin myös partiolaisille ilmainen.

Lahden Radioamatöörikerho ry,  OH3AC Radiomäenkatu 46 oh3aclahti@gmail.com
PL 74, 15141 LAHTI 15100 LAHTI      www.oh3ac.fi

2



12. Iltajuhla
Vanhan hyvän tavan mukainen iltajuhla toi lisää iloa ja juhlaa. Liiton uusi 
puheenjohtaja kukitettiin ja Hans, PB2T; kertoi avoimesti millaisia viestejä hän 
oli saanut Suomesta saadessaan kutsun tulla Lahteen!

Suurten arpajaisten palkintojen arvo oli yli 3.500 € ja kaksi nuorta 
radioamatööriä saivat lähes jokaisen ostamaan muutaman arvan. Pääpalkinto 
oli yhteistyökumppani Wintelin kanssa hankittu noin 1.000 € arvoinen Yaesu 
FT450D transceiver. Onnettarena toiminut Liiton uusi puheenjohtaja nosti 
arpakorista lapun jossa luki OH2FUZ! Eero Alanko Hirvihaarasta on rigin 
onnellinen voittaja! Onnellinen uusi omistaja saa radio vielä tänään 
kotiovelleen, aivan muutaman tunnin päästä.

13 Opastus Lahden toistimilla

Veijo, OH3BYZ; päivysti ja opasti Lahden toistimilla OH3RAC 145.775 (R7) ja 
OH3RAC 434.600(RU0) perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina antaen ajo-ohjeita 
ja muuta apua ripiitterillä. 

14. Non-stop pätevyystutkinnot
Pätevyystutkintoihin haettiin respasta kolmet paperit. Aivan kaikki eivät tutkintoa 
saaneet läpi, mutta Viestintävirastoon lähtee SRAL:n kautta maanantaina myös 
hyväksyttyä tutkintolomaketta.

15. Ohjelma tänään sunnuntaina 18.11.2012
Kello 11.00 alkaa Fellmanniassa kirpputorin myymättömien tavaroiden 
huutokauppa. Tervetuloa!

Klo 12:00 alkaa Sight Seeing Lahti Hotelli Cumuluksen pääovelta.

Hiihtomuseoon voi tutustua kolmen euron erikoishinnalla koko päivän ja
käydä myös radiomäellä tutustumassa Lahden Radioamatöörikerho ry:n, 
OH3AC; tiloihin.

16. Osanottajat kiittivät – kerho kiittää
Osanottajien kommentit olivat jos eivät pelkästään kiittäviä niin ainakin 
ylistäviä. Järjestelyt sujuivat jouheasti ja osanottajat saivat varmasti sen 
palvelun ja huolenpidon, jonka olimme luvanneet.

Moni kommentoi että ei edes kesäleireillä ole näin runsasta ohjelma- ja 
palvelutarjontaa.

OH3AC kiittää kaikkia osanottajia siitä, että ”olitte rohkeita ja uteliaita” ja 
tulitte Lahteen.

Kerho kiittää niitä kaikkia 71 kerhon jäsentä perheenjäsenineen ja 
tuttavineen, jotka eri tavoin olitte auttamassa järjestelyissä. Kiitos sadoista 
työtunneista, oman ajan käytöstä ja uhrautuvaisuudesta. Ilman teitä kaikkia 
tapahtuma ei olisi ollut superlatiivien yläpäässä. 

Rehellisesti sanoen en usko että vuosikymmeniin tullaan Suomessa tarjoamaan 
näin hienoa tapahtumaa radioamatööreille. Paitsi tietenkin sitten, jos me 
Lahdessa järjestämme taas jotakin. Vaikkapa kesäleirin …...

Jari, OH2BU/OH7RF
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