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9/2015 Jari, OH2BU Su 13.9.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; 
yhdeksättä ja syksyn toista bulletiiniä. Tällä kertaa uudella ja vanhalla 
erikoistunnuksella OH3R paikkana Lahden Radiomäen Vanha Radioasema.

Tänään 13.9. viettää nimipäiväänsä Orvo

Orvo kuuluu kansallisromanttisiin nimiin ja tarkoittaa samaa kuin ”orpo”.
Nimi ”Orpo” kuului 1890-luvulla Kansanvalistusseuran kalenteriin ja nimi 
muuttui myöhemmin muotoon Orvo. Suomen almanakassa Orvo on ollut 
vuodesta 1950 lähtien. ”Orvo” ei ole mikään suosittu nimi, niitä on 
annettu vain 1300 miehelle ja muutamalle naiselle pääasiassa 1910-
1940-luvuilla.

Nimipäiväonnea erityisesti Orvolle, OH5NE/OH4OD; Lappeenrannassa 
joka on ollut vuosia aktiivinen workkija ja veneilijä.

Ja sitten päivän menyy:

1. Arvi Hauvosen muistoasema OH3R jatkaa säännöllisiä päivystyksiä
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi 
Hauvosen muistoasema OH3R on ollut hiljaa museon remontin 
aloittamisesta lähtien. Nyt aseman siirto tänne Vanhalle Radioasemalle on 
valmis ja tällä bulletiinilähetyksellä aloitamme uudet päivystykset. OH3R 
on nyt äänessä lähes vuoden tauon jälkeen. Asemaa on kesän ja 
alkusyksyn aikana Penan, OH3TY; johdolla pikkuhiljaa valmisteltu ja nyt 
olemme siis äänessä.

Asema sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antennivirityshuoneessa eli 
historiallisesti aivan loistavassa paikassa. Tässä aivan vieressä, lähes 
selkätukena on suuri antenninvirityskela, josta pitkäaaltoaseman 
lähetykset aikanaan lähtivät kohti taivasta.

Arvi Hauvosen muistoaseman, OH3R; päivystykset alkoivat 1990-luvun 
alussa ja päivystyksiä on pidetty hieman yli 1000 kappaletta, tunneissa 
mitattuna yli 3000 tuntia. Aseman päivystyksellä on tarkoitus esitellä 
museota, radioamatööritoimintaa ja kerhoa. Samalla annamme uusille 
radioamatööreille ja muillekin mahdollisuuden päästä pitämään yhteyksiä. 
Päivystykset ovat siis joka sunnuntai klo 12:00-15:00.

Asemalle on kuka tahansa tervetullut workkimaan. Päivystysvuoroista 
vastaa OT Pena, OH3TY; jonka saa parhaiten kiinni kerho 
omatunnussähköpostilla oh3ty@oh3ac.fi.

Arvi Hauvonen, OH3PP; oli suomalaisen yleisradiotoiminnan pioneereja ja 
usein mainittu yleisradiotoiminnan isänä aloittaessaan vuonna 1924 
yleisradiolähetykset Tampereella. Hän muutti Lahteen 1926 ja toimi 
Lahden pitkäaaltoaseman päälikkönä. Hänet on haudattu noin sadan 
metrin päähän radioasemasta. 
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2. Ruskaleiri, Rompepäivät ja kirpputori pe-su 25.-27.9.
Kerhon perinteinen syysleiri, Ruskaleiri, pidetään kahden viikon päästä 
syyskuun viimeisenä viikonloppuna eli 25.-27.9.2015 perinteisessä 
paikassa eli Nastolan Luhtaanmaalla, Salajärven rannalla. 

Leirin yhteydessä on myös tavallista suurempi Rompepäivä ja kirpputori, 
sillä kerhon varastoista tuodaan kaikki mahdollinen tarpeeton tavara 
myytäväksi Ruskaleirille. Joukossa on pientä käyttötavaraa, 
komponentteja, antenneita, välijohtoja, muuntajia ym.

Leirillä on runsaasti myyntitilaa sekä ulkona että sisällä. Peräkärry-
myyntikin onnistuu hyvin aivan pääsisäänkäynnin vieressä.

Matti, OH7SV; on lupautunut tulemaan kertomaan käytännöllistä 
perustietoa antennin virittämisestä. Myös muuta ohjelmaa on 
suunnitelmissa.

Luhtaanpirtissä on sisämajoitustilaa sekä ulkona hyvät mahdollisuudet 
asuntovaunuille ja teltoille. Leirillä on mahdollisuus prepata sekä perus- 
että yleisluokkaan että suorittaa tutkintoja. Keittiö tarjoaa paitsi hyvää 
ruokaa myös kahvit ja pikkupalat. 

Seuraa kerhon kotisivua www.oh3ac.fi sekä kerhokirjettä leirin 
lisäuutisista. Kotisivulta löytyy nyt lähes täydellinen ”tuoteseloste” leiristä. 

3. Peruskurssi alkaa 29.9.2015 klo 18:00 – ilmoittaudu nyt!
Kerhon myös perinteinen ja Suomen suosituin perusluokan kurssi alkaa 
tiistaina 29.9. klo 18:00 radioamatööritoiminnan ja kurssin esittelyllä. 
Kuutena tiistai-iltana käydään läpi tutkintoon tarvittavat asiat. Opettajina 
toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU. 

Kurssi pidetään Radiomäellä, Vanhalla Radioasemalla. Opetussuunnitelma 
ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon kotisivulta ”ra-kurssi" -otsikon 
alta. 

Ilmoittautumiset Seppo Murtomaa, OH2TO; puh: 0400 713 545 tai 
koulutus@oh3ac.fi 

4. Yleisluokan preppauskurssi keväällä
Kerho järjestää keväällä yleisluokan preppauskurssin. Kurssilla käydään 
läpi ohjatusti T2-moduulin kysymyslomakkeita laajentaen aina kussakin 
kohtaa asian käsittelyä. Tutkintoja pidetään kunkin edistymisen mukaan.

Ilmoittautuneita kurssille on jo kolme. Kiinnostuneet voivat lähettää 
sähköpostia osoitteeseen koulutus@oh3ac.fi. Kurssiajat sovitellaan niin, 
että ne sopivat kaikille.
 

5. Kerhon vuosikokous ja pikkujoulu ma 7.12.
Kerhon vuosikokous eli vaalikokous pidetään maanantaina 7.12.  
Välittömästi vuosikokouksen jälkeen aloitamme pikkujoulut 
perinteseisellä ohjelmalla. Varaa aika jo kalenteristasi.

6. Kerhon toistimet OH3RAC hyvässä kunnossa – kuulemisraportteja 
pyydetään!

Kerho ylläpitää kahta toistinasemaa eli ripiitteriä, joiden kummankin 
tunnus on OH3RAC.
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Kahden metrin toistinasema lähettää taajuudella 145.775 MHz ja 
sisäänmeno on 600 kHz alempana eli 145.175 MHz. Ripiitteri avautuu 
1700 Hz avaussignaalilla.

Toinen, 70 cm:n ripiitteri lähettää taajuudella 434.600 MHz ja 
vastaanottaa 2 Mhz alempaa elio 432.600 MHz. Ripiitterin saa auki  123 
Hz aliäänella. Toistin toimii tällä hetkellä vain paikallisesti, koska R.Net-
palvelin yms on siirtymässä uuteen ympäristöön ja ylläpitoon.

Kumpikin asema sijaitsee Radiomäellä, idän puoleisessa radiomastossa 
noin 50 metrin korkeudessa eli noin 200 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Paikan vuoksi kummallakin toistimella on melko laaja kuuluvuusalue.

Toistinaseman rakentajat ovat kiinnostuneita kuulemaan, miten tällä 
hetkellä toiminnassa oleva 70 cm:n toistin kuulee? Onko kuulemisessa 
muutoksia viime kevääseen nähden? Raportteja – pliis – kerhon 
osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi 

 
7. Radio- ja tv-museolla nimikilpailun voitti ”Mastola”

Lahden Radio- ja tv-museo etsi keväällä pirteämpää ilmettä nimikilpailulla 
ja pyysi ehdotuksia uudeksi nimeksi. Museolle esitettiin 86 eri 
nimiesitystä. Parhaana nimiehdokkaana palkittiin ehdotus Mastola. 

Nimiraadin perusteita nimen valinnasta:
"Mastola-nimessä yhdistyy mielenkiintoisella ja suuhun sopivalla tavalla 
ajankohtaiset ja historialliset näkökulmat. Mastot kuvastavat niin museon 
sijaintipaikkaa kuin museoalueen ja museon edustaman teeman historiaa. 
Mastot ovat keskeinen osa lahtelaista sielunmaisemaa. Museollekin löytää 
suunnistamalla Mastolaa kohti."

Museon remontti etenee vauhdilla. Uusi katto on jo asennettu ja varmaan 
vielä tänä syksynä OH3R-aseman antennit asennetaan takaisin. Myös 
uuden museon sisälle tulevan standin suunnittelu on jo pitkällä. 

8. Kerhon hallituksen kokouksen pöytäkirja kotisivulla
Kerhon hallituksen kokous pidettiin perinteeseen tapaan avoimena 
kokouksena kerhoillan yhteydessä viime maanantaina ja periinteisen 
tavan mukaan pöytäkirja oli valmiina jo seuraavana aamuna. Pöytäkirjan 
löydät kerhon kotisivulta.

Kannattaa ainakin vilkaista pöytäkirjaa. Sieltä löytyy pientä tietoa 
kaikesta mukavasta, mitä kerholla ja vähän laajemminkin on 
tapahtumassa.

9. Kerholla 85-vuotisjuhlavuosi
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; silloin nimellä ”Lahden 
Kolmoset” perustettiin 1.11.1930. Tänä vuonna kerho täyttää siis 
kunnioitettavat 85 vuotta!

Juhlavuosi tulee näkymään monella tavalla kerhon toiminnassa mutta 
juhlavuoden suuremmat juhlallisuudet keskittyvät varsinaisen 
syntymäpäivän ympärille loppuvuoteen.

Kannattaa tutustua ja lukea myös kerhon maineikkaasta historiasta ja 
perinteestä kertova kerhon 75-vuotishistoriikki, joka löytyy kerhon 
etusivulta olevasta linkistä.
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10."Kätevä, Tekevä"-messut loka-marraskuun vaihteessa
Messut ovat tänä vuonna viikonloppuna 31.10.-1.11. 

Kerhon jäsenistön kokouksessa päätettiin, että tämän vuoden messut 
jätetään väliin, mikäli siihen ei saada apurahoitusta SRAL:lta ja/tai 
messuilta huokeampaa tarjousta.

11. Juhanin, OH2BIL; lahjoitus kerholle
Kerho on saanut lahjoituksena edesmenneen Juhanin, OH2BIL; kaikki 
asemalaitteet ja tavarat.
Joukossa on harvinainen kotimainen vastaanotin RP-62A (sarjanumero 
11), transceiver, linukka, antenneita ja kirjallisuutta. Kerho kiittää 
lahjoituksesta.

12. Jamboree-On-The-Air 16.-18.10.2015
Partiolaisten perinteinen radiotapahtuma eli ”Jamboree-On-The-Air” 
pidetään kuukauden päästä eli 16.-18.10.. Kerhon ja museon laitteet ja 
tilat ovat partiolaisten käytössä.

13. Vie paperisi ”Kuituselle” - kerho saa rahaa! 
Kun viet kierrätyspaperia, siis sanomalehtiä, esitteitä ym. ”Kuituselle” eli 
Uusiomateriaalit Recycling Oy Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI ja annat 
tunnuksen ”Radioamatöörit” saa kerho aina muutaman euron lisää 
toimintaansa. Harkitsemisen arvoinen asia, varsinkin jos pääset pienen 
toimiston tai työpaikan papereihin käsiksi? 

14. Kerhokirje ilmestyy pian
Vuoden 11. kerhokirje ilmestyy taas muutaman viikon kuluessa, ennen 
Ruskaleiriä,  ja sisältää tuhdin annoksen tietoa kerhon tapahtumista 
mutta erikoisen paljon uutisia myös muualta. Kerhokirjeen voi tilata 
saapuvaksi sähköpostilla, sen voi lukea kerhon kotisivulta löytyvästä 
linkistä sekä kerhon keskustelupalstalta.

Edellisessä kerhokirjeessä kerrottiin mm. Joukon, OH2QF; kirjoittamasta 
”Lue ja ihmettele”-kirjasta, käytiiin läpi Liiton kesäleirien kävijämääriä 
sekä kerrottiin paljon, paljon muuta mielenkiintoista. Kerhokirjeen voi 
lukea kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevista linkeistä tai tilata 
itselleen sähköpostina.

15. Jäsenmaksut 2015 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2015 jäsenmaksut 
ovat samat kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, 
nuoret (<15 v), opiskelijat ja työttömät 10€.

Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla 
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumerot löytyvät joko kerhon 
kotisivulta tai kerhokirjeestä.

Jäsenetuna on mm. kerhon omakutsu eli helposti muistettava 
sähköpostiosoite mallia ”oh2bu@oh3ac.fi”.
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16. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskusteljupalstalla on paljon uutta luettavaa ja mielenkiintoisia 
keskusteluita. Kannattaa aina välillä käydä katsomassa siellä ja antaa 
oma panos. Myös osto- ja myynti-ilmoituksissa löytyy.

Keskustelupalstalle pääset helpoimmin kotisivun vasemmassa palkissa 
olevasta linkistä.

17. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.

18. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 4.10. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
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