
            OH3AC BULLETIINI                                             
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
11/2012 Pena, OH3TY 7.10.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, kolmatta 
Syyspäiväbulletiinia. Bulletiini lähetetään tähän samaan aikaan joka sunnuntai aina 
Syyspäiviin saakka! 

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

1.  Syyspäivät Lahdessa 16.-18.11.2012!
Suomen Radioamatööriliitto ry:n Syyspäivät ja syyskokous pidetään siis tänä vuonna 
Lahdessa kolmipäiväisenä tapahtumana perjantai-sunnuntai 16.-18.11.2012

Syyspäivien päätapahtumapaikkana on Fellmannia-niminen kokouskeskus aivan Lahden 
keskustan tuntumassa, itse asiassa korttelin päässä kaupungin torikorttelista. 

2. Ohjelma
Tapahtuman ohjelma julkistetaan ensi viikolla. Odotettavissa on korkeatasoinen ja 
monipuolinen ohjelma, sillä ohjelmaa on buukattu yli 20 tuntia radioamatööritoiminnan lähes 
kaikilta osa-alueilta! Perinteisten DX-, kilpailu- ja VHF/UHF-foorumien lisäksi perehdymme 
radiotoiminnan historiaan, tekniikkaan, kuunteluantenneihin, koulutukseen ja ennen kaikkea 
radioamatööritoimintaan yhteiskunnassa. 

Vammaisille ja partiolaisille on erikoisohjelmaa niin, että kaikki kyseisen kohderyhmän ei-
amatöörit pääsevät tilaisuuteen ilmaiseksi.

3. Ilmoittautuminen mielellään etukäteen
Kaikille osanottajille, jotka ilmoittautuvat Syyspäiville etukäteen, OH3AC tekee rintamerkin, 
jossa on osanottajan kuva, nimi ja tunnus. Ilmoittautuminen ei tietenkään ole pakollista, 
mutta rintamerkin valokuvan ottaminen ja painattaminen edellyttää, että saamme etukäteen 
osanottajien tiedot. Ilmoittautumisia on jo noin 50!

Ilmoittautua voi tämän bulletiinin jälkeen bulletiinin lukijalle. 

4. Ilmainen kuljetus tapahtumapaikalle rautatieasemalta ja linja-autoasemalta - ilmoittaudu!
Kaikki osanottajat, jotka ilmoittavat etukäteen junan tai linja-auton saapumisajan järjestäjille, 
OH3AC noutaa ilmaiseksi rautatieasemalta tai linja-autoasemalta. 

Ilmoittautua voi tämän bulletiinin jälkeen bulletiinin lukijalle. 

5. Omalla autolla tuleville ilmainen paikoitus
OH3AC on saanut neuvoteltua 70 ilmaista parkkipaikkaa Lahden keskustasta, Fellmannian 
vierestä. Jos siis tulet omalla autolla Lahteen, OH3AC tarjoaa Sinulle lauantain ajaksi 
ilmaisen ja valvotun parkkipaikan aivan kokouspaikan vierestä. 

Ilmoittautua voi tämän bulletiinin jälkeen bulletiinin lukijalle. 
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6. Majoitusvaihtoehdot
Cumulus Lahti sijaitsee n. 50 m kokouspaikasta. OH3AC on neuvotellut huonekiintiön ja 
kokoushinnan 79 €/yö yhden hengen huoneesta ja 85 €/yö kahden hengen huoneesta. Jos 
Sinulla on K-Plussa tai Ykkösbonus -kortti, saatat saada huoneen vielä edullisemmin. 
Cumulus Lahti, puhelin +358 3 813 711

Scandic Lahti sijaitsee Lahden rautatieaseman tuntumassa, siis aivan
Radiomäen kupeessa. Majoitushinnat ovat 80 eur/1hh/vrk ja 90 eur/2hh/vrk. 
Majoitusvaraukset tulee tehdä suoraan hotelliin, p. 03-339 3911 tai sähköpostitse 
lahti@scandichotels.com .

Omenahotelli Jos haluat majoittua Omena-itsepalveluhotelliin, löydät sellaisen Lahden 
torin laidalta, osoitteesta Rauhankatu 14. n. 500 m, Fellmanniasta.  Omenahotellin 
hinnoittelu on dynaamista, huoneen hinta on 55-60€/yö 1-4:lle hengelle.

7. Uusimuotoinen mutta perinteinen kirpputori
Perinteisen kirpputorin lisäksi on vaihtoehtona ns. "huutokauppakirpputori". Voi tuoda rigisi 
tai tavarasi kirpputorille ja halukkaat ostajat voivat päivän mittaan tehdä siitä kohoavia 
tarjouksia. Jos "huudot" eivät ylitä pyyntöäsi, voit viedä tavaran päivän päätteeksi pois tai 
myydä sen eniten tarjonneelle.

8. Non-stop pätevyystutkinnot
Oletko kiinnostunut suorittamaan yleisluokan tutkinnon tai puuttuuko vielä perusluokkakin? 
OH3AC järjestää non-stop -pätevyystutkinnon Fellmanniassa. Voit ilmoittautua respassa 
joko tasatunti pidettävään valvottuun tutkintoon, joko K., T1 tai T2-moduuliin. 

9. Tuo puolisosi mukaan Lahteen!
Fellmannia ja Hotelli Cumulus sijaitsevat suuren Kauppakeskus Trion vieressä. Perjantai-
iltana on myös tarjolla teatteria ja muuta kulttuuria. Muistathan, että Lahti on maailman 
Designpääkaupunki 2012!

Perjantaina ja lauantaina järjestämme myös - jos halukkaita ilmaantuu - sight seeing 
kierroksia Lahteen ja ympäristöön: Sibeliustalo, Ristin kirkko, Radiomäki, hiihtomuseo, 
satama. Vaihtoehtona on linja-auto tai kävelykierros.

Osallistujat ja perheenjäsenet voivat lisäksi tutustua Lahden Radio- ja tv-museoon
sekä vieressä sijaitsevan Lahden Radioamatöörikerhon, OH3AC; tiloihin Radiomäellä ja 
mm. työskennellä joko OH3R- tai OH3AC-asemalta.

10. Ruokailu
Fellmannian toisessa kerroksessa, samassa aulassa auditorion ja muiden kokoustilojen
kanssa sijaitsee 200-paikkainen ravintola ja kahvila, joka tarjoaa koko lauantain ajan 
edullisia ja monipuolisia lounaita sekä kahvia ym. vapaamuotoiseen seurusteluun.

Ravintolalla on luonnollisesti A-oikeudet, jotka ulottuvat kokoustiloihin saakka.

11. Ohjelmalehtinen valmistuu -haluatko mukaan?
Syyspäiviä varten painatetaan n. 20-24 -sivuinen ohjelmalehtinen, jossa kerrotaan 
Syyspäivien ohjelmasta, palveluista ym, esitellään järjestävä kerho ja luetaan tervehdykset.

Ohjelmalehtinen on mainio tapa tukea järjestelyitä. Jos tiedät yrityksen tai yhteisön, joka 
positiivisella tavalla haluaa näkyvyyttä radioamatöörien keskuudessa, ota yhteys 
ohjelmalehtisen ilmoitusmyyntiin ja pyydä mediakortti! Ilmoitusmyynnin tavoitat joko 
osoitteella oh3aclahti@gmail.com tai Tapio, OH3FYD; 0440 888600.
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12. QSL-palvelu syyspäivillä
Tuo lähtevät QSL-korttisi Syyspäivien respaan - vastaanottoon. Korttisi
lähtevät välittömästi Syyspäivien jälkeen kohti Liiton QSL-keskustoimistoa
Riihimäellä.

13. Ilmainen WLAN fellmanniassa
Fellmannia on uudelleenrakennettu viime talvena. Kokouskeskuksen sisällä on
ilmainen WLAN kaikille osanottajille sekä muutama osanottajien käytössä
oleva ilmainen tietokone, jolla voi lukea vaikkapa sähköpostit.

14. Kimppakyytipalvelu tulossa
Jos tulet omalla autolla ja voit ottaa mukaan kyytiläisiä - kerro meille.
Jos olet tulossa Syyspäiville - ja mikset tulisi - ja kaipaat kyytiä, kerro
meille. Syyspäivänettisivulle järjestämme hyvissä ajoin ennen Syyspäivä
palvelun, jossa kimppakyytiä tarjoavat ja kimppakyytiä haluavat kohtaavat
toisensa.

15. Kurssilla 12 ilmoittautunutta – vielä ehtii mukaan!
Syksyn perusluokan kurssi alkoi viime tiistaina kerhon tiloissa Radiomäellä, Vanhalla 
asemarakennuksella 12 ilmoittautuneen voimalla. Ensimmäisen kurssi-illan aikana esiteltiin 
ra-toimintaa, käytiin läpi hätäliikennettä, tutkintojärjestelmää ja liikennöintiä.

Vaikka 1. tunti on jo takana, ehtii vielä hyvin mukaan! Seuraava kurssikerta on nyt tulevana 
tiistaina klo 18:00. Jos tiedät kurssista kiinnostuneita, pyydä heitä ilmoittautumaan. Kurssin 
opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Tapio, OH3FYD; ja Jari, OH2BU.

Opetussuunnitelma, kurssiesite sekä partiolaisten JOTA-esite löytyvät yhdessä kaiken 
koulutusmateriaalin kanssa kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi.

Ilmoittautumiset kurssille joko Sepolle, OH2TO; puh. 0400 -713 545
tai oh3aclahti@gmail.com.

16. Seuraava Syyspäivä bulletiini viikon päästä
Seuraavan kerran Syyspäiväbulletiini annetaan tasan viikon päästä tällä samalla 
taajuudella samaan aikaan. Bulletiinin antaa Pekka, OH3JMJ

Ja sitten kysymykset ja kuittaukset!
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