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Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; on vahvasti mukana: - apua tarvitaan!

- Lauantaina 17.5. klo 11:00-17:00 Ravintolapäivässä Radiomäellä

- Museon asemalla OH3R päivystys koko päivän - myös vasta-asemia tarvitaan piristämään

esittelyä!

- Sunnuntaina 18.5. kerho on mukana Radio-ja tv-museon tapahtumapäivässä Kansainvälisenä

museopäivänä

- Museolle on ilmainen sisäänpääsy!

- Museon asemalla OH3R päivystys koko päivän

- Kerhon tiloissa Vanhalla Radioasemalla avoimet ovet koko päivän!

- Radiomäellä koko päivän tapahtumia lapsiperheille ja kaiken ikäisille! (Lisää tämän kirjeen

lopussa)

Päivystäjiä ja käsipareja kaivataan!

Lauantai 17.5. klo 11.00-17:00

 - Radio- ja tv-museo eli Radiomäki on mukana Ravintolapäivässä! Radio- ja tv-museon

puistomainen piha-alue on kaunis ja rauhallinen paikka keskellä kaupunkia, jonne voi pystyttää

oman ravintolan Ravintolapäivänä.

- Late, OH3RL; ja Päivi, OH3SL; pystyttävät museon eteen oman kerhon ravintolapöydän, jossa

Radiomäelle ja museoon tulevat voivat nauttia perinteistä kotimaista kesäruokaa grillimakkaraa,

lättyjä ja juoda kahvia! Päivi ja Late tarvitsevat pientä apua erityisesti aamusta ravintolapöydän

pystyttämiseen ja päivän mittaan taukoihin ja avustaviiin tehtäviin! Sekä kamojen lastaamiseen

illansuussa.  Myös vasta-asemia tarvitaan piristämään esittelyä.

- Olli-Jukka, OH2OP; päivystää koko päivän museon sisällä Arvi Hauvosen muistoasemalla OH3R.

Myös Olli-Jukka saattaisi tarvita pientä apua . Myös vasta-asemia tarvitaan piristämään esittelyä.

Sunnuntai 18.5. klo 11.00-17:00

- Sunnuntaina on kansainvälinen museopäivä ja museolle on ilmainen sisäänpääsy! Tämän lisäksi

Radiomäellä on päivän mittaan ohjelmaa sekä pienemmille perheineen, aikuisille ja

radioamatööreille!

- Pena, OH3TY (klo 12:00-15.00); ja Timo, OH3FVW (klo 15:00-17:00) päivystävät museon

asemalla OH3R ja esittelevät radioamatööritoimintaa koko päivän. Pena ja Timo tarvitsisivat apua

niin, että toinen päivystäjä voisi keskittyä yhteyksien pitämiseen ja toinen kertoa museon kävijoille

mistä on kyse!

- Kerhon ovet Vanhalla Asemarakennuksella ovat auki koko päivän. Raimo, OH3RV; on lupautunut

hoitamaan muutaman ensimmäisen tunnin mutta esittelijöitä tarvitaan koko iltapäiväksi. Kerhon

tilat on eilen siivottu - tnx Late, OH3RL ja Päivi, OH3SL - joten ainakaan siisteyttä ei tarvitse

hävetä!

- Tapahtumapäivän muu ohjelma:

Su 18.5. Tapahtumapäivä kansainvälisenä museopäivänä



- Hertsi ja Eetteri, kesän lasten teatterin sankarit, esiintyvät pitkin päivää

- Lahti Unicef kaupunki 2014 esittäytyy, luvassa ohjelmaa ja kilpailuja

- Ihan pihalla - Radioaseman historiaa -kävelykierros, 30 min, klo 12.15 ja 14.15

- Ilmainen sisäänpääsy

Jos haluat auttaa edes muutaman hetken, laita sähköpostia Jarille, OH2BU; joko

oh2bu@oh3ac.fi tai puhelimella 0400-503221. Tekstarikin kelpaa!

 


