
            OH3AC BULLETIINI                                             
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
18/2012 Pena, OH3TY 9.12.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, 
bulletiinia. 

Ennen Syyspäiviä annoimme bulletiinin yhdeksän viikon ajan joka sunnuntai. 
Nyt palaamme normaaliin rytmiin eli bulletiini annetaan joka kolmas 
sunnuntai.

Ja sitten päivän tekstiin:  

1. Vuosikokous ja pikkujoulu huomenna maanantaina 10.12.2012
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous eli tällä kertaa 
vaalikokous maanantaina pidetään huomenna maanantaina 10.12.2012 
Radiomäellä, Vanhan asemarakennuksen juhlasalissa.

Vaalikokous alkaa klo 18:00. Kokouksessa hyväksytään vuoden 2013 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan kerhon puheenjohtaja, muu 
hallitus sekä toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä. 

Kokousasiakirjat eli alustava työjärjestys, ensi vuoden toimintasuunnitelma ja 
talousarvio ovat nähtävillä kerhon kotisivulla ja kerholla ennen kokousta. 

Kokouksessa voi jokainen jäsen käyttää yhden muun jäsenen valtakirjaa. 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä (esim. Skype tai puhelin). 
Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvien olisi hyvä ilmoittautua etukäteen 
hallitukselle jotta tarpeelliset tekniset järjestelyt saataisiin tehtyä.

Uudet jäsenet ja radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet ovat sydämellisesti 
tervetulleita tilaisuuteen.

Hallitus

Pikkujoulut klo 19:00
Välittömästi vaalikokouksen jälkeen, eli siis huomenna maanantaina 10.12. 
noin klo 19.00 alkavat kerhon hyvin ansaitut pikkujoulut samassa paikassa 
Vanhan radioaseman juhlasalissa.

Pikkujouluissa on tietenkin arpajaiset. Pääpalkintona aivan upouusi 2m/70 
cm:n transceiveri. Muistelemme pienen hetken Syyspäiviä ... miten kaikki 
alkoi ja mihin se päätyi ja huomioimme järjestäjiä. Olisi hienoa, jos myös 
kaikki Syyspäivillä mukana olleet puolisoineen pääsisivät mukaan.

Kevään ja syksyn mittaan on kerholla kouluttautunut taas parisenkymmentä 
uutta radioamatööriä. Vanhempien kerholaisten olisi kiva tutustua uusiin ja 
uusilla olisi nyt loistava mahdollisuus tutustua vanhoihin. Toivomme 
mahdollisimman monen uusista radioamatööreistä myös tulevan paikalle.

Pikkujoulussa kuten myös vaalikokouksessa meillä on kahvia, glögiä, 
leivonnaista, piparia ym. Tervetuloa myös kaikki radioamatööritoiminnasta 
kiinnostuneet!
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2.  Syyspäivät Lahdessa 16-18.11.2012!
Kerrataan vielä tälläkin foorumilla historiankirjoja varten, että kerhon 
kokouskeskus Fellmanniassa järjestämät Syyspäivät keräsivät 376 osanottajaa 
lauantain ohjelmalliseen päivään ja jos lasketaan mukaan pelkästään 
syyskokoukseen tulleet, on kokonaisluku pikkasen päälle 400.

Ainoastaan kerran aikaisemmin on Syyspäivillä ollut yli 400 osanottajaa. Tämä 
tapahtui vuonna 2002, kun Järvenpään Radioamatöörit, OH2AP; järjestivät 
Liiton 80-vuotisjuhlaan liittyvän tapahtuman Järvenpää-talossa.

Syyspäivillä järjestettyjen arpajaisten palkintojen arvo oli yli 3.500 €. Pää-
palkinto oli yhteistyökumppani Wintelin kanssa hankittu noin 1.000 € arvoinen 
Yaesu FT450D transceiver. Onnettar nosti arpakorista lapun jossa luki 
OH2FUZ! Eero Alanko Hirvihaarasta on rigin onnellinen voittaja! 

3. Syyspäiväesitelmät ja kuvia Syyspäiväsivulla
Syyspäiväsivulle www.oh3ac.fi on kerätty niiden esitelmän pitäjien esitelmät, 
jotka ovat antaneet luvan julkaista esitelmänsä.

Sivulta löytyy myös noin 70 kuvaa Syyspäivien tunnelmista ja osanottajista.

Tämän lisäksi olemme keränneet myös nähtäväksi koko joukon kiitoksia ja 
huomionosoituksia osanottajilta.

Syyspäiväkuvat ja kiitokset ovat automaattisesti 10 sekunnin välein 
vaihtuvissa ruutukehissä. Voit pysäyttää kuvia ja kelata niitä uudestaan.

4. Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat edelleen maanantaisin klo 18:00 kahvien, rupattelun ja 
muun mukavan merkeissä.

Kerholta löytyy vielä melkoinen määrä kirpputorilla myymättä jäänyttä 
tavaraa, jotka annetaan pois nimellisellä tai sitä pienemmällä korvauksella. 
Pikkujoulu- ja vaalikokousmaanantain jälkeen loput tavarat viedään Kolavalle 
ja kerhon tiloja ryhdytään siivoamaan normaalikuntoon.

Viikon päästä maanantaina kahvit keittää Anu, OH3FVV.

5. Kurssit ja tutkinnot jatkuvat
Loppuvuoden aikana prepataan vielä perusluokkaan muutama uusi amatööri. 
Koulutuksesta voi kysyä joko vastaamalla tähän sähköpostiin tai ottamalla 
yhteys Jariin, OH2BU.

Kerhon kaksi pätevyystutkijaa, Pena, OH3TY; ja Jari, OH2BU; järjestävät 
tutkintoja sitä mukaan kun halukkaita löytyy.
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6. Radio- ja tv-museo aukeaa 2.1.2013?
Epävirallisten tietojen mukaan Radio- ja tv-museo aukeaa yleisölle taas 
2.1.2013. Jos näin on, alkavat myös OH3R-aseman päivystykset joka 
sunnuntai klo 12.00-15:00. 

Ensimmäisenä on päivystämässä sunnuntaina 6.1. Pena, OH3TY; ja 
seuraavalla viikolla Pekka, OH3JMJ.

Tälle syksylle aiotut koululaisesittelyt ovat siirtyneet tulevalle keväälle. 
Odotettavissa on siis taas noin tuhannen nuoren lahtelaisen koululaisen 
tutustuttaminen radioamatööritoimintaan.

7. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan vielä tänä vuonna eli sunnuntaina 30.12. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.

Tulevan vuoden ensimmäisen bulletiinin antaa Riina, OH3ECT; sunnuntaina 
20.1.2013

8. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.

Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, 
ketkä kaikki olivat kuulolla!
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