
      ___                OH3AC BULLETIINI_____________                        
 
NUMERO:     LUKIJA:     PVM: 
4/2010     Pena, OH3TY   15.8.2010 
 
  
 
 
 1. Tänään viettää nimipäiväänsä Marja, Jaana ja Marjatta. Väestörekisterikeskuksen 

mukaan joku näistä nimistä on annettu 200.279 naiselle Suomessa.   
 
 Kerho onnittelee kaikkia tänään nimipäiväänsä pitäviä! 
 
 
Syksyn ensimmäinen kerhoilta 
 

2. Huomenna maanantaina 16.8.2010 pidetään kerholla syksyn ensimmäinen kerhoilta. 
Kerhoisäntänä kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ. Myös muut hallituksen jäsenet 
pyrkivät pääsemään mukaan jäsenistön tentattavaksi.  

 
 Vapaamuotoisen kahvittelun ja keskustelun lomassa mietitään yhdessä kerhon  
 tulevaa syksyn ja talven toimintaa. 
 
 Näin syksyn ensimmäisen tapaamisen kunniaksi ovet pidetään auki aina kello 20.00 
 saakka ja kerho tarjoaa syksyn ensimmäiset kahvit ja kahvipullat! 
 
 Tervetuloa! 
 
 
Sähköpostiosoitteet 
 

3. Kaikille niille kerhon jäsenille, joiden sähköpostiosoite on hallituksen tiedossa, on 
perjantaina lähetetty sähköposti syksyn toiminnan alkamisesta. Jos et siis ole saanut 
kerholta sähköpostia tai se on tullut väärään osoitteeseen, ilmoita toimiva sähköpostiosoite 
joko osoitteella oh3ac (ätt) sral.fi tai oh3aclahti (ätt) gmail.com.   

 
 
Hallituksen kokoukset 
 

4. Kerhon hallitus on kesän mittaan pitänyt yhden virallisen kokouksen ja yhden 
 epävirallisen tapaamisen. Syksyn kuukausiesitelmistä, vierailuista ja muusta ohjelmasta 
tulee lisätietoa heti niiden varmistuttua.  

 
 
Kerhon sääntöjen uudistus 
  
 5. Kerhon sääntöjä ollaan nykyaikaistamassa ja kehittämässä. Syys-lokakuun aikana 

tullaan pitämään kerhon ylimääräinen kokous, jossa uudet säännöt käsitellään ja sitten 
mahdollisesti hyväksytään lopullisesti kerhon vaalikokouksen yhteydessä marraskuun 
lopussa. Uusi sääntöehdotus tulee jäsenistön arvioitavaksi sekä jäsenkirjeessä että kerhon 
kotisivulla syyskuun aikana. 
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Radioamatöörikurssi syksyllä 
 

6. Hallitus on päättänyt tutkia mahdollisuutta järjestää radioamatööriksi aikoville kurssin 
tänä syksynä. Kurssi järjestettäisiin kerholla alkaen syyskuussa tai lokakuussa tavoitteena 
tutkinnon suorittaminen vielä tämän vuoden aikana. 

 
 Jos tiedät lähipiirissäsi henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneet radioamatööritutkinnon 
 suorittamisesta, pyydä heitä ilmoittautumaan jo alustavasti yllä olevaan kerhon 
 osoitteeseen tai ilmoita heidät itse, jolloin otamme heihin myöhemmin yhteyttä. 
 
 Kurssi ja koulutus tarvitsee myös opettajia. Jos olet kiinnostunut kouluttamaan edes 
 osaa tutkintoon tarvittavista asioista, ota yhteyttä hallituksen jäseniin. 
  
  
Jäsenlehti 
 

7. Syksyn ensimmäinen jäsenlehti sähköpostitetaan jäsenille sekä on nähtävissä 
 kerholla elokuun lopulla. Jos mielessäsi on asiaa, toivomuksia tai mielipiteitä 
 jäsenlehteen, laita postia kerhon osoitteeseen 28.8.2010 mennessä. Lehden 
ostetaan/myydään/vaihdetaan –palstalle otetaan myös ilmoituksia.  

 
 
Kerhoiltojen isännät ja emännät 
 
 8. Huomenna maanantaina kerhoisäntänä on siis Pekka, OH3JMJ. 

23.8. kerhoisäntänä on Pena, OH3TY 
30.8. kerhoemäntänä on Leena, OH3HF ja 
6.9. kerhoisäntänä on Harri, OH3UP 

 
 
Radio- ja TV-museo 
 
 9. Tänään sunnuntaina 15.8.2010 Radio- ja TV-museolla päivystää Pekka, OH3JMJ. 
  
 Ensi sunnuntaina 22.8.2010 päivystäjänä on Seppo, OH2TO ja viikkoa myöhemmin 
 29.8.2010 Veikko, OH3WR. 
 
 Radio- ja TV-museo on avoinna arkisin 10:00-17:00 ja viikonloppuisin 11:00-17:00.  
 Museon tiloissa sijaitsee kerhon ylläpitämä, toimiva ja nykyaikainen 
 radioamatööriasema tunnuksella OH3R. Kerho järjestää asemalle esittelyn yleisölle ja 
 päivystyksen sunnuntaisin kello 12:00-15:00  
  
 Jos haluat työskennellä asemalta tai työskennellä aseman, saat lisätietoa kerhon 
 kotisivulta osoitteesta www.koti.phnet.fi/oh3ac. Asema on kaikkien radioamatöörien 
 käytettävissä. 
 

Lahden kaupungin uusi museojohtaja Timo Simanainen on Etelä-Suomen Sanomien 
haastattelussa viime maanantaina 9.8. erityisesti kiittänyt Radio- ja TV- museolle 
järjestettyä ohjelmaa. Pyritään siis pitämään kiinni sovituista päivystysvuoroista ja jos tulee 
este, löytämään itselleen tuuraaja! Päivystysvuoro on erinomainen tapa kertoa harrasteesta 
Radio- ja TV-museon vierailijoille. 
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Turva 2010 
 
 10. Valtakunnallinen Turva 2010 -kriisiviestitysharjoitus pidetään 11.9. klo 12.00 – 
 12.9. klo 12.00 (SA) 
 
 Harjoituksesta saat lisää tietoa osoitteesta http://www.sral.fi/turva/ 
 

Päijät-Hämeen pelastusalueen vastaavana toimii kerhon jäsen Jouni, OH2JIU. Jos olet 
kiinnostunut toimimaan mukana, ota yhteys Jouniin osoitteella jouni.stahl (ätt) kolumbus.fi 
tai soita numeroon 0400-763858 

 
Sekä kerhon että Radio- ja TV-museon tilat että asemat ovat käytettävissä harjoituksen 
aikana. 

 
 
Sähkötysharjoittelua bandilla 
 

11. Kerhon kunniajäsen, Retu, OH3WK, on jo vuosien ajan pitänyt CW-harjoituksia 80 
metrin alueella. Retun on tarkoitus aloittaa syksyn CW-harjoitukset taas bandilla, jos 
halukkuutta löytyy. Jos siis haluat CW-harjoittelua, laita Retulle joko sähköpostia osoitteella 
oh3wk (ätt) sral.fi tai soita numeroon 0405-218275 

 
 
Seuraava bulletiini 
 
   12. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan  
   09:30 SA samaan aikaan 5.9.2010. Lukijana Retu, OH3WK. 
  
 Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon 
 sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia. 
 
 
Lopetus 
 
 13. Kiitokset ja kuittaukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OH3AC    Lahden Radioamatöörikerho ry    Käyntiosoite: 
PL 74            Radiomäki, Lahti 
15141     Lahti http://www.sral.fi/oh3ac 


