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8/2010 Retu, OH3WK 14.11.2010

Tänään on sitten Isänpäivä! Isänpäivää vietetään isien kunniaksi ja muistoksi kaikissa
Pohjoismaissa näin marraskuun toisena sunnuntaina, muualla maailmassa päivä vaihtelee.
Suomalaisiin almanakkoihin isänpäivä merkittiin vasta vuonna 1970 ja vuonna 1987 päivä
katsottiin niin vakiintuneeksi, että se hyväksyttiin pysyvästi kalenteriin ja merkittiin myös
liputuspäiväksi.

Tänään toki viettää myös nimipäivää Iiris, joka nimi Suomessa on annettu 5.990 naiselle.
Iriksiä, siis yhdellä i-kirjaimella alussa, on toinen mokoma, noin 3.400. Iris-nimi on lähtöisin
kreikan kielestä ja merkitsee sateenkaarta.

Kerho onnittelee meitä kaikkia isiä, olkoon sitten ”isä”, ”iskä” tai ”isukki” ja toivoo Iiriksen
tuovan tänäänkin kauniin sateenkaaren taivaalle.

Vaalikokous maanantaina 29.11.2010 klo 18:30

2 .Kerhon sääntöjen mukainen syksyn vuosikokous eli vaalikokous pidetään maanantaina
29.11.2010 klo 18:30 kerhon tiloissa Radiomäellä. Kokouksessa hyväksytään kerholle ensi
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan puheenjohtaja ja hallitus sekä
käsitellään ensimmäisen kerran kerhon sääntöjen muutosehdotus. Myös ”Muut asiat”-kohta
löytyy esityslistasta vapaalle keskustelulle.

Kokouksen esityslista, kokousasiakirjat ja sääntömuutosehdotus on nähtävillä kerhon 
kotisivulla ja kerholla viimeistään noin viikkoa ennen kokousta. Ne tullaan 
sähköpostittamaan myös kerhon jäsenille jäsenlehdessä. Virallinen kokouskutsu löytyy 
Etelä-Suomen Sanomista lähipäivinä.

Uudet jäsenet ja kaikki radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita 
tilaisuuteen. Kahvitarjoilu.

Hallitus

Muista lähtevät ja tulevat QSL-kortit!

3. Kerhon tiloista löytyy sekä tuleville että lähteville QSL-korteille lokerot. Kun tulet 
kerhoiltaan tai vaikkapa vuosikokoukseen, tuo tullessasi lähtevät QSL-kortit ja laita ne 
lähtevien korttien lokeroihin. Samalla voit katsoa, onko sinulle tullut uusia QSL-kortteja 
saapuvien korttien lokeroihin.

Lähtevät kortit toimitetaan noin kuukauden välein edelleen Riihimäelle Liiton QSL-
keskustoimistoon. Edellinen toimitus oli viime perjantaina.
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Koululaisesittelyt tältä erää ohitse

4. Viimeinen koululaisesittely tältä syksyltä pidettiin viime keskiviikkona 10.11., kun Rami,
OH3DB, opasti kahta luokkaa ja 29 rasavilliä peruskoululaista.

Koululaisesittelyt alkoivat syyskuun lopussa. Kuuden viikon aikana kerhon jäsenet pitivät 25
tilaisuutta 37 eri luokalle, yhteensä noin 850 koululaiselle. Suurin osa koululaisista pääsi
pitämään oikean, todellisen ”second operator”-yhteyden bandilla. Kerhon kotisivulta löytyy
useampia Matin, OH5LOF, tekemiä nauhoituksia yhteyksistä sekä useita valokuvasarjoja.

Tämä kerholle tarjoutunut ainutlaatuinen tilaisuus päästä esittelemään radioamatööri-
toimintaa kaikille Lahden peruskoulujen 4.-luokkalaisille on näin käytetty hyvin hyödyksi ja
sekä opettajilta että museolta on tullut paljon kiitosta!

Hallitus kiittää kaikkia OH3R-asemalle aamuisin tulleita opastajia mutta erityisesti niitä
kaikkia lukuisia vasta-asemia sekä ympäri Suomea että Lahden ympärillä, jotka olivat
passissa ja antoivat monelle koululaiselle ainutlaatuisen kokemuksen.

Radioamatöörikurssi jatkuu

5. Syyskuun lopussa alkaneelle perusluokan kurssille on mukaan ilmoittautunut nyt jo 18
oppilasta. Kurssi on viime viikkoina jatkunut T1-moduulin opetuksella, jota vetää Miika,
OH3FOB, Jarin, OH2BU, ollessa apuopettajana.

Opetus kurssilla käydään nyt ainutlaatuisella PowerPoint-kalvosarjalla, jossa jokaisen
opetussivun alalaidasta löytyy suora klikattava linkki tutkintokysymyspakin asianomaisiin
kysymyksiin. Tuskin koskaan on opetus ja oppiminen ollut näin helppoa ja motivoivaa!

Kurssin tuntikehyksen ja luentomonisteet löydät kerhon kotisivulta. Sieltä löytyy myös
suosittu ”kurssipäiväkirja” ja muita tiedotuksia aiheesta.

K- ja T1-moduulin tutkinnot tiistaina 16.11. ja tiistaina 7.12.

6. Osana kurssia mutta myös muille halukkaille avoimena tilaisuutena järjestetään tiistaina
16.11.2010 klo 20.00 K- ja T1-moduulin tutkinnot Radiomäellä, vanhassa
asemarakennuksessa. Jos olet kiinnostunut tulemaan tutkintoon tai tiedät henkilöitä, joita
tutkinto voisi kiinnostaa, ota  yhteys Penaan, OH3TY, joko sähköpostilla
pentti.lareva@phnet.fi tai puhelimitse 040-554 3923

Seuraava tutkintomahdollisuus Lahdessa on jo tiistaina 7.12.2010, jolloin voi suorittaa myös
K- ja T1-moduulin tutkinnot. Tähänkin voi ilmoittautua Penalle, OH3TY.

Kuukausiesitelmä la 30.10.2010 Radiotiedustelusta talvisodassa

7. Lauantaina 30.10 pidettiin Radio- ja TV-museolle suositun luennoitsijan, ins. ev. evp DI
Lauri ”Lasse” Lehtonen kertomana  esitelmä otsikolla "Radiotiedustelu talvisodassa”.

Aiheesta kiinnostuneita radioamatöörejä ja radioharrastajia oli paikalla yli 40 kuulemassa
mielenkiintoista esitelmää. Kuulijoita tuli aina Helsinkiä, Tamperetta ja Heinolaa myöten.

Kerho kiittää tietenkin Lasse tilaisuuden annista, Penaa, OH3TY, järjestelyistä ja
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isännyydestä sekä kuulijakuntaa syvästä kiinnostuksesta ja hyvistä kysymyksistä ja
kommenteista tilaisuuden aikana.

Jäsenlehti

8. Syksyn toinen jäsenlehti pukkaa ulostuloaan marraskuun puolella. Jos mielessäsi on
asiaa seuraavaan lehteen, laita postia kerhon sähköpostiosoitteeseen
oh3aclahti@gmail.com viimeistään nyt alkavalla viikolla. yviä artikkeleita, mielenkiintoisia
tarinoita ja muuta mukavaa kaivataan lehden sivuille! Älä aikaile kirjoittaa! 

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

9. Huomenna maanantaina 15.11 kerhoisäntänä on Pena, OH3TY. Seuraavan viikon
isännyys on auki peruutuksen vuoksi – kahvit kyllä keitetään -  mutta seuraavana
maanantaina eli vuosikokousmaanantaina isäntänä on vähän asemansakin puolesta
Pekka, OH3JMJ.

Radio- ja TV-museo

10. Tänään sunnuntaina ei Radio- ja TV-museolla ole Isänpäivän vuoksi päivystäjää, mutta
ensi viikolla vuorossa on Veikko, OH3WR, ja seuraavalla viikolla Klaus, OH3GE.

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.

Sähkötysharjoittelua bandilla

11. Kerhon kunniajäsen, Retu, OH3WK, on jo vuosien ajan pitänyt CW-harjoituksia 80
metrin alueella. Retun löydät päivittäin jaksolta 3544 kHz klo 18:00 SA.

Seuraava bulletiini

12. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30
SA samaan aikaan jo kahden viikon päästä eli sunnuntaina 28.11.2010. Lukijana silloinkin
allekirjoittanut Retu, OH3WK.

Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon 
sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia.

Lopetus

13. Kiitokset ja kuittaukset.
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