
                       OH3AC BULLETIINI                             

NUMERO: LUKIJA: PVM:
14/2011 Pekka, OH3JMJ 18.12.2011

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

Tänään neljäntenä adventtisunnuntaina juhlimme ”Aapon” ja ”Ramin” nimipäivää.  ”Aapo” 
tulee Abraham-nimestä. Mutta ”Rami” onkin sitten ihan eri mies kuin ”Raimo”, vaikka se 
onkin monen ”Raimon” lempinimi. ”Rami” on myös ”Abraham” -nimen lyhentymä, minkä 
vuoksi ”Ramin” nimipäivä on perinteisenä ”Abrahamin” päivänä 18. joulukuuta. 

Aivan lähipäivinä ei kerhon jäsenissä ole tasavuosijuhlia, mutta ensi vuoden aikana ainakin 
neljä kerhon kunniajäsentä täyttää pyöreitä vuosia!

1. Kerhon jouluglögit ja pikkujoulu ma 19.12. klo 18:00

Kerhon pikkujoulua vietetään ja jouluglögiä juodaan huomenna maanantaina 19.12. klo 
18:00 Vanhan asemarakennuksen yläkerrassa eli juhlasalissa. 

Hyvän juomisen ja syömisen lisäksi on luvassa muutakin pientä ohjelmaa, mm. arpajaiset, 
joiden palkintona on upouusi, ja vielä paketissa oleva 2 metrin ja 70 cm:n dualbanderi - 
käsiradio kaikin herkuin, jopa niin että sillä voi kuunnella mm. FM-radiota. Ja arpajaisista 
löytyy muitakin palkintoja!

Toki kerhonkin ovet ovat koko illan auki ja voit sieltä tuoda/noutaa vaikkapa QSL-kortteja.

Tule siis Radiomäelle huomenna maanantaina 19.12. klo 18:00! Tapaat ihka varmasti sekä 
nuoria että vanhoja kerhon jäseniä mukavissa tunnelmissa!

2. Syksyn kurssin saldo: yksitoista uutta tutkintoa

Syksyn kurssit ja tutkinnot ovat nyt ohitse ja viimeiset luvat tulevat näinä päivinä uusille 
amatööreille. Syksyn kokonaissaldo on yksitoista tutkintoa, joista nuorin 10-vuotias Manu 
Padasjoelta.

T2-preppauskurssi osoittautui hyödylliseksi. Kurssin aikana läpikäydyt "tärpit" osuivat melko 
mukavasti kohdalleen, varsinkin kun itse tutkinto oli aika vaikea. Kerhon sivulta löytyy kuvia 
sekä kurssilta että tutkinnosta.

Kerho kiittää kurssien opettajia mutta ennen kaikkea onneksi olkoon uusille radioama-
tööreille ja luokkaansa kohottaneille! 

3. Rannikkolaivurin radiokurssi eli "Meri-VHF"-kurssi tammi/helmikuussa

Kiinnostaako Sinua "Meri-VHF"-tutkinto. Onko Sinulla vene Vesijärvellä, Päijänteellä tai 
merellä? Tai haluatko oppia uutta ja perehtyä yleissivistyksenä meriradioliikenteeseen? 

Kerho järjestää rannikkolaivurin radiotodistukseen (SRC) eli ns. "Meri-VHF" -tutkintoon 
johtavan kurssin Radiomäellä 22.1.-19.2.2012, mikäli riittävä määrä oppilaita löytyy. 
OH2NSM. Samoin ehdoin voidaan järjestää myös vaativampi Avomerilaivurin tutkinto (LRC) 

Katso lisää kurssista, tutustu tutkintoon ja oppimateriaaliin ja lataa itsellesi 
opetussuunnitelma kerhon sivulta osoitteesta www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html  .   

Kursssille voit ilmoittautua 16.1. mennessä joko Oivalle, OH2NSM oh2nsm@sral.fi puh. 
0400-837327 tai kurssin sihteerille Jarille, OH2BU; jari.jussila@oh2bu.pp.fi 

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

1

mailto:jari.jussila@oh2bu.pp.fi
http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html
http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html
mailto:oh2nsm@sral.fi


       5. QSL-kortteja lokerossa

Kerhon tulleiden korttien QSL-lokeroissa on kortteja useammalle 
henkilölle. Omat ja kaverisi kortit voit noutaa vaikkapa pikkujouluglögien 

yhteydessä. Samalla voit kerhon lähtevien korttien lokerikkoon tuoda lähtevät kortit, jotka heti 
joulun jälkeen toimitetaan edelleen QSL-burooseen Riihimäelle.

6. T2-kurssikirjoja lainattavissa

Jos olet kiinnostunut keväällä suorittamaan yleisluokkaan vaadittavan T2-moduulin, on 
kerholla lainattavissa kolme kappaletta "Tiimissä hamssiksi II" -kirjaa. Kirjat löytyvät 
radiohuoneen hyllyltä ja riittää kun kuittaat lainasi "Lainausvihkoon"

7. Onko sinulla OH3R-kuvia?

Lahden Radio- ja tv-museon asema OH3R on saanut lahjoituksena QSL- ja kuvakansion, 
johon mahtuu yli 350 kuvaa ja korttia. Kansioon on tarkoitus laittaa yleisön ihasteltavaksi 
aseman saamia hyvän näköisiä QSL-kortteja ja valokuvia..

Onko sinulla kuvia esim. päivystyksistä, aseman antennitalkoista tai vast. Jos on, ota yhteys 
Penaan, OH3TY; pentti.lareva@phnet.fi

8. Kerhoillat ma klo 18:00

Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00. Tosin ensi maanantaina, Tapaninpäivänä, ovat 
ovat kiinni mutta heti toisena päivänä tammikuuta jatkamme.

Kerholla käynti ei ole rajoitettu kerhoiltoihon - sinnehän pääsevät jäsenet avaimen museolta 
kuittaamalla lähes koska tahansa. Silti kerhoilta paras tapa tavata se bandilta tuttu, vaihtaa 
kuulumisia, jättää ja hakea QSL-kortteja jne.

9. Museon päivystäjät

Museolla päivystää tänään, heti kun bulletiinin luvusta selviää, Pekka, OH3JMJ.

Päivystys museolla on kello 12:00-15:00 SA ja päivystäjän tehtävänä on elävöittää 
konevaltaista museota ja esitellä radioamatööritoimintaa. Jos siis kuulet OH3R-aseman 
jossakin taajuuden 3.685 kHz lähellä tai muualla, tule antamaan näyteyhteys kuulijoille.

10. Seuraava bulletiini

Tämän vuoden bulletiinit ovat nyt sitten tällä bulletiinilla ohitse mutta seuraavaa voitkin tulla 
sitten jo kuuntelemaan 8. päivänä tammikuuta 

11. Kiitokset ja Hyvän joulun toivotukset!

Kerhon hallitus haluaa näin joulun kynnyksellä kiittää kaikkia kerholaisia, kerhon aktiiveja, 
toimihenkilöitä, kerholla vierailevia, OH3R-aseman päivystäjiä, kahvinkeittäjiä, bulletiinin 
lukijoita, kouluttajia, nikkaroijia, siivoojia, museon työntekijöitä ym. ym, hyvästä työstä kerhon 
eteen.

Samalla haluamme toivottaa kaikille erittäin hyvää ja antoisaa Joulua ja varuilta myös 
onnellista uutta vuotta!

Ja sitten kuittaukset!
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