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Tänään sunnuntaina vietetään ensimmäistä Adventtisunnuntaita ja kirkkopyhien alkamisen 
kunniaksi sytytetään tavan mukaan yksi kynttilä. Seuraavana sunnuntaina sitten toinen.

Mutta tänään on myös Heinin ja Kaislan nimipäivä. Heini-nimeä on Suomessa annettu 
3.879 naiselle ja Kaislan on saanut vain 1.101 henkeä, mukana ihan muutama mieskin.

Kerho onnittelee näin adventtina joulurauhaan tähtääviä sekä tietysti kaikkia Heinejä ja 
Kaisloja!

Vaalikokous maanantaina 29.11.2010 klo 18:30

2 .Kerhon sääntöjen mukainen syksyn vuosikokous eli vaalikokous pidetään huomenna 
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 
kotisivulta sekä viimeisestä kerholehdestä että alasivulta ”Tiedotuksia! Virallinen 
kokouskutsu löytyy Etelä-Suomen Sanomista torstailta 18.11.

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

Hallitus

Kerhon 80-vuotisjuhla perjantaina 10.12.2010

3. Kerhon odotettu 80-vuotisjuhla pidetään perjantaina 10.12.2010 klo 18:00 lähtien ja 
missä muualla kuin Lahden ja Päijät-Hämeen ylpeydessä eli Sibelius-talossa. Tarkempana 
paikkana Kuusi-sali. Siis samassa paikassa jossa kruununprinsessa Victoria ja puolisonsa 
vierailivat juhlistamassa kerhon virallista syntymäpäivää 1.11.2010

Vielä aavistuksen epävirallinen juhlakutsu löytyy uuden kerholehden sivulta 3.

Kerho, OH3AC siis, lienee Suomen kolmanneksi vanhin radioamatöörikerho Rauman ja 
Helsingin kerhon jälkeen. Juhlaa vietetään sopivin juhlapuhein ja huomionosoituksin mutta 
ei missään tapauksessa turhan tärkeilevästi. Illallisen lisäksi kuulemme myös kulttuuria 
mutta siitä huolimatta emme laita puhupakkoa vaan pukukoodina on ”smart casual”.

Hallitus toivoo alustavia ennakkoilmoittautumisia jotta tarjoilut ym. saadaan sovitettua 
osallistujamäärän mukaan. Voit ilmoittautua ennakkoon hallituksen jäsenille tai kerhon 
sähköpostiosoitteeseen oh3aclahti

Seuraa kerhon kotisivulta tarkempia ohjeita ja tiedotuksia juhlasta!
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Uusi kerholehti ilmestynyt

4. Kerhon kerholehti 3/2010 eli Marraskuu 2010 on ilmestynyt ja se on ladattavissa kerhon 
kotisivulta.

Lehti sisältää kaikki huomiseen vuosikokoukseen liittyvät asiakirjat eli esityslistan, 
toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä sääntömuutosehdotuksen. Tämän lisäksi 
lehdessä on artikkeleita kerhon tapahtumista mutta myös muutama yleisluontoisempi 
artikkeli amatööritoiminnasta. Kiitos ahkerien kuvaajien, lehdessä on myös paljon kuvia 
kerhon tapahtumista.

Lehden sivumäärän ollessa 38 ja toimituksen tietäessä, että kaikilla jäsenillä ei ole 
megabittien Internet-yhteyttä, lehden voi ladata luettavakseen myös kolmessa osassa.

Käy siis katsomassa kerhon viimeisimmät uutiset ja lataa kerholehti osoitteesta 
www.koti.phnet.fi/oh3ac.

Lehden toimitus ottaa mielellään vastaan jo artikkeleita seuraavaa lehteä varten. Mitä sitten 
lehden osalta onkaan mielessäsi, kirjoita ajatuksesi osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com.

Kerhon kurssilta jo yhdeksän uutta radioamatööriä Päijät-Hämeeseen!

5. Syyskuun lopussa alkaneelle perusluokan kurssille ilmoittautui 18 oppilasta. Kurssi on 
viime viikkoina jatkunut T1-moduulin opetuksella, jota vetää Miika, OH3FOB, Jarin, OH2BU, 
ollessa taustatukena.

Tiistaina 16.11. pidettiin kurssin T1-moduulin puolivälissä tutkinto, jonka tarkoituksena oli 
lähinnä olla harjoitus kurssin lopussa pidettävälle tutkinnolle. Mutta kuinkas kävikään, kaikki 
mukana olleet läpäisivät tutkinnon eikä kenenkään pistemäärä ollut edes lähellä rimaa.

Lahden Radioamatöörikerhon kurssilta on nyt saatu 14 K-moduulin ja 9 T1-moduulin 
suoritusta! Yhdeksän uutta radioamatööriä saa siis lähipäivinä joko OH3- tai OH2-
tunnuksen.

Kerho onnittelee uusia radioamatöörejä ja toivottaa heille antoisaa tulevaisuutta uuden 
harrasteen parissa!

Kurssi jatkuu vielä niin, että tiistaina 30.11. on T1-osan viimeinen oppitunti ja 7.12. 
preppausta ja tutkinto.

K- , T1 ja T2-moduulin tutkinnot Lahdessa tiistaina 7.12.2010 klo 20:00

6. Kaikki radioamatööritutkinnot Lahdessa 7.12.2010.

Kerho järjestää tiistaina 7.12.2010 klo 20.00 kaikkien kolmen radioamatöörimoduulin eli K, 
T1 ja T2 tutkinnot Lahdessa. Paikkana on Radiomäki aivan kaupungin keskustassa, 
tarkemmin ns. vanhan asemarakennuksen yläkerta.

T1-moduuliin osallistuvat, miksei kaikki muutkin, voivat osallistua kerholla klo 18.00-20.00 
pidettävään kaksituntiseen T1-moduulin preppaukseen, jossa käydään läpi ns. tärpit ja 
tutkintoon osallistuvien tietotarpeet tutkintoon. Lisää tietoa kerhon kotisivulta 
www.koti.phnet.fi/oh3ac. Kahvitarjoilu.

Tutkintoon tulijoita pyydetään ilmoittautumaan tutkintoa edeltävään päivään mennessä 
Pentti Larevalle, OH3TY, joko pentti.lareva ät phnet.fi tai p. 040 554 3923. 
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Kerhoiltojen isännät ja emännät – tule kerhoiltaan!

7. Huomenna maanantaina 29.11 kerhoisäntänä vaalikokouksessa on tietenkin kerhon 
puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ. Seuraava maanantai on itsenäisyyspäivä, jolloin kerhon 
ovet valitettavasti pysyvät kiinni. Mutta jo seuraavana maanantaina eli 13.12. jatketaan kun 
emäntänä on Leena, OH3HF.

Radio- ja TV-museo

8. Tänään sunnuntaina Radio- ja TV-museon päivystäjänä on Klasu, OH3GE. 
Itsenäisyyspäivän aattona on vuorossa Miika, OH3FOB ja seuraavana sunnuntaina eli 
12.12. on vuorossa Kalevi, OH3LWM.

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

9. 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

10. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan 09:30 
SA samaan aikaan jo kolmen viikon päästä eli sunnuntaina 19.12.2010. Lukijana silloin 
Pena, OH3TY

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

Lopetus

11. Kiitokset ja kuittaukset.
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