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

Tänään 26. helmikuuta on Nestorin nimipäivä. Kreikkalainen soturi Nestor oli sankari, joka 
antoi neuvoja nuoremmille sotureille. ”Nestori” merkitsee kuvaannollisesti jonkin 
ammattikunnan piirissä olevaa kunniavanhusta. 

Kerho onnittelee viime perjantaina pyöreitä vuosia täyttänyttä Birgittaa, OH3BR.

Ja sitten asiaan ….

1. Vuosikokous ma 27.2. klo 18:30
Kerhon vuosikokous pidetään huomenna maanantaina 27.2. klo 18:30 kerhon tiloissa 
Radiomäellä. Kokouksessa käsitellään vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
kerhon jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet.

Kokoukseen voi osallistua tulemalla paikan päälle, valtakirjalla tai etäyhteydellä.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

2. Kolmetoista ilmoittautunutta kurseilla – vielä mahtuu mukaan!
Kerhon kevään koulutukseen on ilmoittautunut jo kolmetoista henkilöä!

Iltakurssi alkoi viime tiistaina ja jatkuu tiistaisin klo 18.00 aina 17.4. saakka. Mukaan mahtuu 
vielä mainiosti!

Huomenna maanantaina klo 10:00 alkaa hiihtolomaviikon intensiivikurssi, päivittäin klo 
10:00-16:00.  Kummankin kurssin aikana järjestetään tarvittavat tutkinnot. Kurssit voi myös 
yhdistää haluamallaan tavalla

Kursseille voi ilmoittautua oh3aclahti@gmail.com  tai Seppo Murtomaalle, OH2TO, puh. 
0400 713 545. Lisätietoa kursseista saa kerhon kotisivulta   www.oh3ac.fi/ra-kurssi  

3. Tutkintoja Radiomäellä
Kursseihin liittyen kerholla järjestetään tutkinnot seuraavina päivinä:

- tiistai 28.2. klo 12:00, 
- torstai 1.3. klo 14:00, 
- perjantai 2.3. klo 14:00 sekä 
- tiistai 6.3. klo 20:00.

Tutkinnot ovat tietenkin avoimet kaikille ja niinin, K-, T1- tai T2-moduuli, voi ilmoittautua 
Penalle, OH3TY; joko pentti.lareva@phnet.fi tai 040-554 3923 
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4. ”Meri-VHF” -kurssi ja tutkinto 3.3.
Meri-VHF-kurssin viimeinen oppitunti pidetään ensi lauantaina 3.3. klo 10.00 sekä sen 
päätteeksi iltapäivällä Viestintäviraston tutkinto. 

Voit osallistua myös pelkkään tutkintoon. Ota yhteyttä Oivaan, OH2NSM; joko 
oh2nsm@sral.fi tai puh. 0400-837327

5. Radiomäellä eilen vilkasta!
Lahden Radiomäelle kerääntyi eilen lauantaina kolmeen eri radiotapahtumaan 
kuutisenkymmentä radioista kiinnostunutta. Kerhon esitelmä- ja tapahtumasarhassa oli 
eilen lauantaina vuorossa Matin, OH7SV; esitelmä Juma-sarjasta ja erityisesti uudesta 
Juma PA1000 lineaarisesta vahvistimesta.

Matin, ”Super-Vätyksen”, esitys oli loistava kertomus Juma-rakennussarjojen historiasta ja 
kehittymisestä. Matti kertoi paljon suunnitteluperiaatteista ja ajatuksista. Yleisöltä sateli 
kysymyksiä, joihin kaikkiin tuli vastaus kuin pyssyn suusta.

Kiitos Matille loistavasta presentaatiosta ja yleisölle hyvistä kysymyksistä!

Seuraava kuukausiesitelmä on maanantaina 19.3. SRAL-asialla.

6. Museon päivystys 
Jos olet kiinnostunut museon päivystyksesrtä, mene mukaan katsomaan miten se tapahtuu 
ja seuraavalla kerralla voit ottaa koko vuoron itsellesi! Tänään museolla päivystää Timo, 
OH3FVW ja ensi viikonloppuna Anu, OH3FVV ja Manu, OH3EBU.

Päivystys museolla on sunnuntaisin 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.

7. QSL-kortteja lokerossa
Kerholle on tullut QSL-lähetys sekä OH2- että OH3-piirien QSL-manageilta. Kortteja on 
tulleiden korttien QSL-lokeroissa on useammalle henkilölle. Omat ja kaverisi kortit voit 
noutaa vaikkapa esitelmä- tai kerhoiltojen yhteydessä. Samalla voit kerhon lähtevien 
korttien lokerikkoon tuoda lähtevät kortit, jotka pian toimitetaan edelleen QSL-burooseen 
Riihimäelle.

8. Kerhoillat ma klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00. Tosin museo on vuoden alusta lukien 
maanantaisin kiinni, mutta se ei kerhoiltoja haittaa.

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.

Huomenna maanantaina vuosikokouskahvit keittää Harri, OH3UP. Seuraavana 
maanantaina Pena, OH3TY ja sitä seuraavana Pekka, OH3JMJ.
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9. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 18.3. tähän samaan aikaan tällä samalla jaksolla. 
Bulletinnin antaa Pena, OH3TY. Muista, että seuraavana päivänä on vuorossa 
esitelmäsarjan SRAL-ilta.

12. Toivotukset
Hiihtolomaviiko alkaa täällä Päijät-Hämeessäkin pienellä pakkasella, mutta siitä huolimatta 
antoisaa sunnuntaipäivää kaikille kuulijoille!

Ja sitten kuittaukset!
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