
Ajankohtaista kerhoasiaa:
Vuosikokous ja pikkujoulut ma 11.12.2017 klo 17:00

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous ja pikkujoulut
pidetään ma 11.12.2017 klo 17:00 lähtien Vanhalla Radioasemalla

Vaalikokous alkaa klo 17:00 kerhon uudessa koulutusluokassa. Kokouksessa 
käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan kerhon puheenjohtaja, 
muu hallitus sekä toiminnantarkastajat.

Kokousasiakirjat tulevat nähtäville kotisivulle ja kerholla. Kokouksessa voi 
käyttää yhden muun jäsenen valtakirjaa ja kokoukseen voi osallistua 
etäyhteydellä. Myös vuosikokoukseen ovat kaikki radioamatöörharrastuksesta 
kiinnostuneeet tervetulleita.

Tule tutustumaan uuteen koulutusluokkaan
Pikkujoulut pidetään kerhon uudessa koulutusluokassa. Tule tutustumaan ja 
viihtymään uusiin tiloihin.
 

Kerhon pikkujoulut alkavat vaalikokouksen jälkeen
Joulupuuron, glögin, kahvin ja hienojen puheiden ym. lisäksi pidämme tietenkin
arpajaiset.  Arvan hinta 2 €, 5 €:lla 3 kpl jne. Arvontapalkintoja otetaan myös 
mielellään vastaan! (oh3ac@oh3ac.fi)

Kaikki uudet ja vanhat jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat 
sydämellisesti tervetulleita!

www.oh3ac.fi/Vaalikokous-_ja_pikkujoulukutsu_11.12.2017.pdf
<takaisin pääotsikoihin>

Radiomastojen 90-vuotisjuhla ylitti kaikki odotukset kerholla ja museolla
Sunnuntaina 26.11.2017 vietettiin Lahden Radiomäen kahden 150 m korkean 
radiomaston valmistumisen 90-vuotispäivää. Sekä Radio- ja tv-museosäätiö, 
radio- ja tv-museo että Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; toteavat 
tapahtuman ylittäneen kaikki odotukset ja muodostuneen valtaisaksi 
radiomastojen juhlaksi joka sai lahtelaiset ja muut runsaasti liikkeelle.

Varsinaiseen pääpaikkaan eli radio- ja tv-museolle odotettiin satakuntaa 
vierasta mutta kaiken kaikkiaan yleisöä tuli lähes 500! Yleisradion entisen 
teknisen johtajan Jorma Laihon pitämää esitelmää eivät edes kaikki halukkaat 
päässeet kuulemaan, sillä auditorioon tuoduista runsaista lisätuoleista 
huolimatta parisenkymmentä kuulijaa jäi salin ulkopuolelle. Salissa kuulijoita 
oli yli 100. Radioamatöörejä oli paikalla ympäri Etelä-Suomea noin 30.

Jorma Laiho kertoi vankkaan raportoivaan tyyliinsä radiomastojen 
rakentamisen historiasta. Ennen rakentamista käytiin Lahden ja Hämeenlinnan 
välinen ”skaba” pitkäaaltoaseman sijoituspaikasta. Lahti voitti koska pystyi 
tarjoamaan paremman paikan nykyisen Radiomäen laelta ja ennen kaikkia 
sähköä pienen kaupungin verran. Jorma kertoi mielenkiintoisia yksityiskohtia 
rakentamisesta, mm. apumastojen käytöstä, rakennusmiehistä että 
harjannostajaisista.

Pena, OH3TY; operoi museolla olevaa OH3R-asemaa lähes koko päivän. Montaa
kusoa OT Pena ei ehtinyt pitämään, sillä kiinnostuneita kysyjiä oli asemaa 
katsomassa lähes koko ajan. Paljon hienoa muistelua ja hienoja kertomuksia.

Museo oli järjestänyt myös mukavaa oheisohjelmaa tapahtuman ympärille. 
Poniratsastusta, museon esittelyä ym.

Kerhon avoimilla ovilla yli 70 kävijää
Samanaikaisesti juhlapäivänä myös kerholla oli avoimet ovet. Kävijöitä 
laskettiin olleen yli 70. Kävijöistä saatiin varmuudella ainakin kaksi jo 
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