
______________        OH3AC BULLETIINI       ____________

NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
3/2014 Retu, OH3WK su 16.2.2014

Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden kolmatta Lahden Radioamatöörikerho 
ry:n, OH3AC; bulletiinia.

 
Tänään 16.2. viettää nimipäiväänsä Kai. Nimen alkuperää ei tiedetä 
varmuudella, mutta sitä on arveltu muunnokseksi roomalaisesta nimestä Gaius. 
Onnea siis ainakin Kai, OH2PR. Ja sitten päivän tekstiin, jota onkin aika paljon.  

1. Esitelmä Radiomäellä ma 24.2. klo 18:30 Geokätköilystä
Geokätköily on saavuttanut suuren suosion myös radioamatöörien joukossa, 
onhan siinä paljon amatöörimäisiä piirteitä. 

Samuli, OH2MGA; ja XYL Tuija kertovat maanantaina 24.2. klo 18:30 
Radiomäellä kaikille avoimessa maanantaiesitelmässä geokätkeilystä – mitä se 
on, miten sitä tehdään ja miten kätkö löytyy! Tervetuloa!

2. Hiihtolomaviikon kurssi lähestyy: ma 24.2. klo 10:00
Kurssille on tähän mennessä ilmoittautunut yhteensä neljä henkeä Helsinkiä 
myöden. Kurssi alkaa maanantaina 24.2. klo 10:00 radioamatööriharrasteen 
esittelyllä ja jatkuu päivittäin 10:00-16:00 arviolta torstaihin saakka.

Ilmoittautua voit joko koulutus@oh3ac.fi  tai Jarille, OH2BU; puh. 0400 503221

3. Vuosikokous ma 3.3.2014 klo 18:30
Kerhon vuosikokous eli ns. tilinpäätöskokous pidetään ma 3.3. klo 18:30 kerhon 
tiloissa Radiomäellä. Kokouksessa käsitellään viime vuoden tilinpäätös ja 
toimintakertomus. Kokoukseen voi osallistua yhdellä valtakirjalla tai 
etäyhteydellä esim. Skype tai puhelin. 

4. OH3AC Keskustelupalsta avataan viikon päästä
Kerhon keskustelupalsta on viimeisiä asetuksia vaille valmis ja on lisä kerhon 
avoimeen viestintään. Keskustelupalstalla kaikki voivat lukea muiden lähettämiä 
viestejä ja laittaa muiden luettavaksi kommentteja. Keskustelupalsta tulee 
olemaan myös tärkeä radiolaitteiden osto- ja myyntikanava.

5. LRC eli avomerilaivurin radiokurssi la 22.3. klo 10:00-17:00
Lauantaina 22.3. klo 10:00-17:00 pidetään avomerilaivurin radiokurssi eli LRC-
kurssi ja siihen liittyvä tutkinto kerhon tiloissa Radiomäellä. Kurssin opettaja on 
Ari Caselius Viestintävirastosta. 
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Kurssille voi ilmoittautua joko sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi tai Jari, OH2BU; 
puh. 0400-503221. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse LRC-opas. Lisää 
tietoa kurssista löytyy kerhon kotisivulta.

6. Kiinnostaako yleisluokan preppauskurssi?
Järjestämme kevään kuluessa yleisluokan preppauskurssin. Tällä hetkellä 
ilmoittautuneita on kaksi mutta kaipaamme muutamaa lisää että voisimme 
alkaa sopimaan aikataulua. Kurssilla käydään yhdessä läpi yleisluokan T2-
moduulin tutkintoja ja jokaisen kysymyksen kohdalla avataan aihealuetta 
laajemmin. Laita sähköpostia koulutus@oh3ac.fi

7. Neljä uutta perusluokkaan!
Kevään iltakurssin ja tutkintojen saldo on yhteensä viisi uutta 
perusluokkalaista! Varsinainen kurssi saatiin nopeasti läpi, sillä yhden illan K-
moduulin opetuksella ja kahden illan tekniikan opetuksella saatiin oppilaat 
opetettua ja tutkinnot pidettyä hyvin tuloksin! Onnea uusille hameille!

8. Meri-VHF -tutkinnossa 20 henkeä!
Oiva, OH2NSM; vetämän Meri-VHF- eli ns. SRC-kurssin viimeinen oppitunti ja 
tutkinto pidettiin viime sunnuntaina Radiomäellä, jossa tutkintoon osallistui 20 
henkeä. Tutkinto meni hyvin läpi ja tulokset lienevät valmistuneet tänään 
perjantaina. Kurssilaiset ja kerho kiittävät Oivaa, OH2NSM; hyvästä ja 
käytännönläheisestä opetuksesta.

9. Kosken Syke-tapahtuma 15.3. Hämeenkoskella!
Hämeenkosken vapaa-aikatoimi järjestää lauantaina 15.3.2014 Kosken Syke- 
harrastetapahtuman Koskihallilla. Lahden Radioamatöörikerhoa, OH3AC; on 
pyydetty osallistumaan tapahtumaan lajiesittelyn merkeissä

Olisiko kerholaisilla mielenkiintoa osallistua Kosken Syke-tapahtumaan?

10. TS-520 -paketti nousi huutokaupassa 300 euroon!
Kerhon huutokauppaaman Kenwood TS-520 transceiverin hinta nousi julkisessa 
huutokaupassa lopulta tasan 300 €:oon. Hyvän rigin lisäksi pakettiin kuuluu 
alkuperäinen Kenwoodin kaiutin, iso määrä varaputkia ja mm. SWR-mittari.

Viidestätoista korottavasta tarjouksesta viimeisen ja korkeimman teki Antero, 
OH2ENH. Onneksi olkoon!

11. Kerho Yleisradion haastattelussa Radion päivänä
Torstaina 13.2. vietettiin ”Maailman radiopäivää”. Yleisradion Lahden alueen 
toimitus teki tältä pohjalta vierailun kerhon tiloihin Radiomäellä ja haastatteli 
Harria, OH3UP; lähetykseen noin kymmenen minuutin ajan. Valitettavasti 
haastattelu ei löydy ainakaan vielä Ylen Areena-sivulta.
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12. Jari, OH2BU; kotimaan kilpailuiden Suomen Mestari 2013
Noteerattakoon myös täällä kerhon bulletiinissa, että kerhon sihteeri ja 
hallituksen jäsen Jari, OH2BU; voitti kotimaan kilpailuiden Suomen 
mestaruuden 2013 ns. "kuninkuusluokassa” eli ison tehon SSB-sarjasssa. 

Kun kakkossija meni Jukalle, OH2MA; Nastolaan, voitaneen todeta tuplavoiton 
tuleen Päijät-Hämeeseen? Jarille mestaruus oli jo kolmas peräkkäinen. Onneksi 
olkoon!

13. Uusia tunnuksia kerholaisille
Viestintävirasto on myöntänyt uusia tunnuksia mm. seuraaville kerholaisille:

OH2ENR Janne, Askola
OH3MN Marko, Lahti

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

15. Jo 19 @oh3ac-omakutsua!
Kerhon omatunnus sähköpostiosoitteita on avattu jo 19 kpl. Jos haluat siis 
omatunnus@oh3ac.fi -sähköpostiosoitteen, laita sähköpostiua osoitteesee 
omakutsu@oh3ac.fi

16. Kerholta lainattavissa antennianalysaattoria ja kaksi mastovyötä
Kerholta on lainattavissa hyvälaauinen AA-510 antennianalysaattori 
ohjekirjoineen sekä kaksi mastovyötä. Laita lainauksesi kerhon lainauskirjaan.

17. Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuoroja on sovittu seuraavasti:
17.2. Lauri, OH3RL
24.2. Vesa, OH3FYE
3.3 Markku, OH3ECS

18. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä eli sunnuntaina 9.3. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.

19. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa. 

Siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä kaikki olivat 
kuulolla!
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