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Keväistä huomenta kaikille Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinin 
kuuntelijoille. 

Tänään viettää nimipäiväänsä Otto! Otto-nimi tarkoittaa alkujaan "tilallista", "varakasta". 
Kerhon jäsenistä ei taida löytyä yhtään Ottoa, lähipiiristäkin vain bulletiinin laatijan kotikissa 
Otto. Mutta hyvää nimipäivää kaikille Otoille.

Aurinko nousi Lahdessa klo 05:53 ja laskee klo 20:43. Päivän pituus on siis jo viitisentoista 
tuntia.

Tänään on taas kerrottavaa, joten mennään asiaan!

Kuukausiesitelmä RTTY-kilpailemisesta maanantaina 18.4. klo 18:30

2. Kerhon järjestämä kevään kuukausiesitelmäsarja jatkuu huomenna maanantaina 
18.4.2011 klo 18:30 Karin, OH2BP, luennolla RTTY-kilpailemisesta. Esitelmä pidetään 
vanhan asemarakennuksen juhlahuoneistossa toisessa kerroksessa.

Kari, OH2BP, on kotimaan ehdoton kilpa-RTTY-guru. Tule kuulemaan ja näkemään, miten 
RTTY-kilpailussa workitaan nykyaikaisilla ohjelmilla ja menetelmillä. Kilpaileminen ei ole 
pelkkää verenmakua suussa vaan siinä siinä on aito määrä hauskanpitoa.

RTTY:n eli ”rytyn” on sanottu olevan herrasmiesten harraste. Sitä se onkin, koska kusoja 
saadakseen ei tarvitse huutaa mikrofoniin tai väsyttää kättään sähkötysavaimella. Rytyllä 
painelet vain näppäimiä silloin tällöin ja kone hoitaa loput. Perhe-elämä, ruokailut ym. 
onnistuvat siinä ohessa kusonpidon juurikaan hidastumatta. 

Kerhomme kunniajäsen Unto, OH3UK, oli SRAL:n ensimmäinen RTTY-manageri vuosina 
1971-79. Sen ajan toiminnasta hän on kirjoittanut OH3AC:n historiikkiin jutun, joka löytyy 
sivulta 31. 

Katso kerholehdestä tai kotisivulta lisää myös kevään viimeisestä esitelmästä: maanantaina 
16.5. Jussi, OH7TE, kertoo digimodeista. Huhun mukaan joka päivä syntyy yksi uusi 
digimode – Jussi tuntee ne melkein kaikki …. kohta sinäkin kun tulet kuuntelemaan. Muuten 
… Jussi sai eilen Lindellin palkinnon tekniikan edistämisestä! 

Tervetuloa kuulemaan esitelmiä kauempaakin, tilaisuudet ovat avoinna kaikille! Lahti on 
tässä ihan keskellä.

Kotimaisen kilpailutoiminnan 1. SM-kilpailut toisena pääsiäispäivänä

2. Muistutettakoon taas kuulijoita – ihan ympäri Suomea  - että toisena pääsiäispäivänä eli 
25.4. järjestetään ensimmäiset kotimaisen kilpailutoiminnan Suomen Mestaruuskilpailut 
perinteisen Kalakukon yhteydessä.

Mitään lokipakkoa kilpailussa ei ole, vain workkimisen mukavuus.

Tule mukaan osallistumaan ja antamaan pisteitä ja nauttimaan kusoriemusta! Katso lisää 
huhtikuun Radioamatööri-lehdestä tai järjestäjän kotisivulta www.oh7ab.fi.
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Jäsenmaksut tulossa

3. Syksyn toimintasuunnitelman mukaan jäsenmaksut kerätään nyt huhtikuussa.

 Jäsenmaksulasku tulee niille jäsenille, joilla on sähköposti, sähköpostitse ja muille kirjeellä.

Aika moni on jo maksanut jäsenmaksunsa ”vapaaehtoisesti” kerhon tilille, kiitos heille!

Jos haluat säästää sihteerin vaivaa ja kerhon postimaksutiliä, voit maksaa jäsenmaksun 
kerhon tilille SAMPO 800025-5945005 jo välittömästi. Jäsenmaksuhan on normaalijäseniltä 
17 euroa sekä perhe-, nuoriso-, ja opiskelijajäseniltä puolet tästä eli 8,50 euroa.

Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

4. Huomenna maanantaina 18.4. kuukausiesitelmäkahvit keittää Pekka, OH3JMJ. 
Seuraavana maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä ei ole virallista kerhoiltaa ja silloinhan 
workitaan Kalakukkoa. Mutta sitten taas heti vapun jälkeen 2.5. kahvit kittää Leena, OH3HF 
ja viikkoa myöhemmin Harri, OH3UP.

 

Radio- ja TV-museon päivystykset

5. Tänään sunnuntaina muutaman tunnin päästä Radio- ja TV-museolla päivystää Pena, 
OH3TY. Pääsiäisenä päivystystä ei ole.

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.

Seuraava bulletiini

7. Seuraava bulletiini luetaan taas kolmen päästä eli 8.5. tällä samalla jaksolla 3685 kHz 
tähän samaan aikaan 09:30 SA samaan aikaan.

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

Huomenna kerhoilta

8. Ai niin, ettei unohtuisi melkein se toisekjsi tärkein. Huomennakin on kerhoilta klo 18:00 ja 
tupa luultavasti täynnä kuukausiesitelmää kuuntelevia. Tule juomaan kupponen kahvia ja 
turisemaan muiden hamssien kanssa tai tutustumaan uusiin amatööreihin.

Lopetus ja toivotukset

9. Ja sitten kuittaukset!
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