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Tervetuloa kuuntelemaan kahdeksatta Lahden Radioamatöörikerho ry:n, 
OH3AC; bulletiinia tänä vuonna.
 

Tänään sunnuntaina 17.11. viettävät nimipäiväänsä Eino ja Einari. Eino on 
suomalainen asu saksalaisesta nimestä Enewald (Aginwald), joka merkitsee 
'miekalla hallitsevaa'. Eino on ollut käytössä jo 1500-luvulla 

Eino on ollut yksi yleisimmistä miestennimistä ja sen huippuvuodet ajoittuvat 
1900–1940-luvuille. Uudestaan nimi on noussut suosioon 2000-luvulla. 

Ja sitten päivän tekstiin:  

1. Kerho näkyvästi "Kätevä, Tekevä, Lukeva"-messuilla
Kerho osallistui Lahden Messukeskuksessa omalla osastolla harrastemessuihin. 
Kävijöitä oli epävirallisen tiedon mukaan noin kymmenenisen tuhatta.

Esillä oli peräti kolme toimivaa radioasemaa. Toimintaa esiteltiin "suurelle 
yleisölle" - erityisesti lapsiperheille ja nuorille mutta myös mm. kansanedustaja 
Jouko Skinnarille. Kerholaisia oli mukana viitisentoista henkeä.

Radioamatööreille oli oma "vieraskirja", jonne messujen kahden päivän aikana 
kertyi peräti 50 hamivierailijan nimet! Messujen tapahtumista ym. löytyy 
kuvallinen tarinan osoitteesta www.oh3ac.fi/messut

2. ”Avoimien ovien” päivä oli menestys!
Messujen jälkitapahtumana kerho järjesti "avoimien ovien" tapahtuman ja 
kerhoon tutustumistilaisuuden viime sunnuntaina, isäinpäivänä. 

Vierailijoita tuli 30-40, jotka saivat pienen esittelyn siitä, mitä ra-toiminta on. 
Myös muutamia "second operator"-yhteyksiä pidettiin 80 metrillä. 

Vieraiden joukossa oli perheitä lapsineen etsimässä uutta harrastusta, vanhoja 
titareita, ex-amatöörejä, naapurikaupungin hameja ja muita muuten 
kiinnostuneita. Suoritettiinpa iltapäivän aikana jopa yksi K-moduulin tutkintokin. 

3. Kerho kiittää syntymäpäiväonnitteluista!
Kerho täytti perjantaina 1.11. kunniakkaat 83 vuotta, perustava kokous pidettiin 
1930. Kerho lienee kolmanneksi vanhin yhä toimiva radioamatöörikerho 
Suomessa.

Kerho kiittää kaikkia onnitteluista - sitten kahden vuoden päästä pidetäänkin 
kunnon pippalot 85-vuotisjuhlan merkeissä!
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4. Neljä uutta perusluokkalaista tiistain tutkinnosta
Syksyn perusluokan kurssi on jo lopputaipaleella. Viime tiistain kurssi-illassa 
käytiin loppuun ja kerrattiin tekniikan opetuspaketti. Pena, OH3TY; piti tutkinnon 
ja neljän henkilön suoritus palkittiin perusluokan luvilla! Odottamassa on vielä 
lisäksi neljä K-moduulia eli lähiviikkoina on odotettavissa lisää uusia suorituksia! 
Kurssi jatkuu tulevana tiistaina 19.11. klo 18:00.

5. Lahti suurin radioamatöörikouluttaja vuonna 2012!
Viestintäviraston sivuilta löytyi mielenkiintoista tietoa radioluvista ja tutkinnoista. 
Radioamatöörilupia oli voimassa vuonna 2012 6980 kpl ja kun luvusta poistetaan 
kerho-, toistin- ja majakka-asemaluvat sekä henkilökohtaiset tuplaluvat, on 
Suomessa noin 5500 radioamatööriä.

Mielenkiintoinen on myös tieto, että Viestintävirasto myönsi vuonna 2012 207 
radioamatööri(moduuli)todistusta! Viisi suurinta kouluttajaa vuonna 2012 olivat:

1. Lahti ....... 29
2. Tuusula ..... 21
3. Tampere ..... 17
4. Pietarsaari . 16
5. Vaasa ....... 15

6. Kerhon koulutusmateriaalia uusittu
Jokaisen kurssin jälkeen kerhon koulutusmateriaalia uusitaan ja muokataan. Niin 
nytkin. K-moduulin monisteesta on poistettu muutama tarpeeton kohta ja T1-
monisteeseen on tehty melko runsaasti muutoksia ja lisäyksiä. Muutama 
lohkokaavio on piirretty uudestaan ja kuvia vaihdettu.

Kumpikin opetusmoniste on edelleen saatavissa kerhon sivulta, kohdan 
www.oh3ac.fi/ra-kurssi alalaidasta.

7. Äänivyörykään ei riittänyt Jannen, OH3DD; valitsemiseen Asikkalan 
kirkkoherraksi

Janne, OH3DD; sai mahtavat 251 ääntä viime viikonlopun Asikkalan 
seurakunnan kirkkoherranvaaleissa. Valitettavasti äänet eivät tällä kertaa 
riittäneet vaan kirkkoherraksi valittiin Sysmän nykyinen kirkkoherra Petri Tervo. 

Janne kiittää kerholaisia kannustuksesta: "TNX OH3AC de OH3DD es CU!"

8. Kerhon kevätpeditio Ahvenamaalle toteutumassa!
OH3AC järjestää harrasteessa vielä alussa oleville ja niille joilla ei ole 
mahdollisuutta HF-työskentelyyn kotiasemalta pedition Ahvenanmaalle. 
Kyseessä on pääosin mukaan lähtijöiden itsensä kustantama ja järjestämä 
paketti, johon kerho antaa mm laiteapua. 

Ajankohtana on maalis-huhtikuun vaihde ensi keväänä, kun radiokelit ovat 
parhaimmillaan. Kesto 3-4 vuorokautta eli pitkä viikonloppu. Majoitus ja 
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yöpyminen paritalohuoneistossa. Yksityiskohtaisempia tietoja saa 
kysymällä yhteyshenkilöiltä:

Ismo, OH2IV; ismovilkas@gmail.com
Matti, OH4SS; kuusimatti@gmail.com

9. Kiinnostaako Meri-VHF- tai Avomerilaivurin kurssi?
Meri-VHF- ja Avomerilaivurin kurssit ovat saaneet aikaan lievää kiinnostusta! 
Oiva, OH2NSM; on tutkimassa kalenteriaan ja ilmoitamme kahden viikon 
kuluessa kurssien ajat. Meri-VHF- eli SRC-kurssi alkanee tammikuun puolivälissä 
tai sen jälkeen.

10. Vuorot
Kerhon pöydältä löydät vuorolistan, johon voit merkata itsellesi kerhoillan 
kahvinkeittovuoron! Ei suuri vaiva silloin, tällöin tehtynä mutta iso asia kerholle 
kerhoiltana tuleville!

Seuraavat vuorot on nyt varattu:
ma 18.11. Pena, OH3TY ja
ma 25.11. Henry, OH3EGL

11. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä sunnuntaina 8.12. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.

12. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.

Kiitokset kaikille kuuntelijoille ja siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä 
kaikki olivat kuulolla!
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