
_______________  OH3AC BULLETIINI  ____________   

NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
6/2013 Pena, OH3TY Su 19.5.3013

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

Tänään sunnuntaina 19.5. viettävä nimipäiväänsä Emilia, Emma, Mila, Amalia, 
Emmi, Milja, Milka ja Milla. Nimet ovat muunnoksia roomalaisesta sukunimestä 
Aemilius, joka merkitsee latinaksi kilpailijaa. 

Ja sitten päivän tekstiin:  

1. Onnistunut antenninrakennuskurssi eilen Radiomäellä
Radiomäellä rakennettiin eilen ahkerasti antenneja kerhon antennin- 
rakennuskurssilla kun 17 eri henkilöä rakensi 21 eri antennia.

Vanhan radioaseman pihalla oli odottamassa 72 metriä alumiinia yageja ja noin 
kolme kilometriä kahdeksaa erilaista antennilanka-materiaalia dipoleita ja 
G5RV-antenneita varten. Lisäksi oli tuhoton määrä muuta antennitarviketta, 
koaksiaalikaapelia ja työkaluja aina pylväsporakoneita myöten. Suurin ongelma 
monella dipolinrakentajalla olikin päättää, mistä toinen toistaan paremmasta 
langasta antenninsa rakentaa. 

Jarin, OH2BU; tehtävänannon jälkeen antenneja rakennettiin pääasiassa 2 tai 
kolmen hengen ryhmissä, eräiltä osin jopa vähän sarjatyönä. Useampi antennin 
myös viritettiin kohdalleen nostamalla ne museon lipputankoon ja mittaamalla 
kerhon uudella antennianalysaattorilla. 

Lauri, OH3RL; paistoi pihalla lettuja ja makkaroita nälkäisille ja Jari, OH2BU; ja 
Jaska, OH3LV; kiersivät koko päivän työpisteestä toiseen antaen apua ja 
neuvona. Apuna oli lisäksi kymmenkunta paikalle tullutta vierailijaa. Kerho 
kiittää erityisesti myös Pasia, OH2EIC; Ismoa, OH2IV; ja Raimoa, OH3RV; 
mittaamattomien miljoonalaatikoiden käytöstä

3. Kerhon antenneita kunnostettiin
Myös edellisenä lauantaina, äitienpäivän aattona 11.5. Radiomäellä oli vilskettä. 
Nelisentoista henkilöä oli kunnostamassa kerhon antenneita, jotka talven 
jälkeen tarvitsivat monenlaista huoltoa. Kahden metrin ja 70 cm roottori otettiin 
alas, windomin katkennut syöttöjohto vaihdettiin ja lankoja viriteltiin sekä 
asemahuoneen kaapelinvetoja parannettiin. 

Roottori nostetaan lähipäivinä ylös ja kunnostusta jatketaan muilta osin 
kerhoiltoina. Kiitos kaikille talkoolaisille ja taas erityisesti Laurille, OH3RL: 
lettujen ja makkaran paistosta.
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4. Länsiväylä-lehdessä iso juttu Suomen nuorimmasta amatööristä
Parin viikon takaisessa Espossa ilmestyvässä Länsiväylä-lehdessä oli iso 
kahdella sivulla oleva artikkeli Suomen nuorimmasta radioamatööristä Marina, 
OH2SA; ja hänen perheestään. Jutun voit lukea kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi

Yhdeksänvuotias Marina, OH2SA; ja neljä muuta 9-12-vuotiasta nuorta: Sanni, 
OH3EIN; Kristina, OH2KR; Topi, OH3EIO; ja Veera, OH2VS; suorittivat 
tutkinnon kerhon nuorisopreppauskurssilla huhtikuun alussa ja saivat kaikki 
lupansa noin kuukausi sitten. Myös nuorisopreppauskurssista löydät pienen 
jutun kerhon kotisivulla olevasta linkistä

5. Uusimmat QST ja CQ DL-lehdet luettavissa kerholla
Maanantaina voit kerhoillassa lukea myös uusimmat ARRL:n QST ja Saksan 
liiton DARC CQ DL-lehdet. Paljon mielenkiintoista asiaa ja hyviä mainoksia.

6. Kerholaisille edullinen HF-rigi yhteisostotarjous
Kerho on saanut erittäin houkuttelevan yhteisostotarjouksen kotimaiselta 
radioamatööritarvikekaupalta. Tarjouksessa kerholaisille ja kerhon lähipiirille 
annetaan mahdollisuus ostaa joku neljästä eri HF-laitteesta tuntuvalla 
alennuksella. 

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan yhteisostoon, ota yhteyttä Jariin, 
OH2BU. Yhteisosto pyritään saattamaan loppuun tulevan viikon aikana

7. Kerholla uusi antennianalysaattori
Raimo, OH3RV; ja Jaska, OH3LV; ovat hallituksen antamin valtuuksin 
hankkineet kerholle antennianalysaattorin: RigExpert AA-600, joka sai 
tulikasteensa eilisessä antenninrakennuskurssissa.

Pienen koulutussession jälkeen analysaattori on kerholaisten lainattavissa.

8. Tiimissä hamssiksi-kirjoja nyt useimmissa kirjastoissa - kiitos O-J, OH2OP
Tiimissä hamssi 1 ja 2 kirjat löytyvät nyt jopa useampana kappaleena Lahden 
ja kaikkien sen naapurikuntien kirjastoista sekä parina kappaleena myös 
kerholta.

Kiitos O-J:n, OH2OP; merkittävän panoksen voimme nyt tarjota ensi syksyn 
kursseille tuleville mahdollisuuden lainata kirjat kotikirjastosta! Muuten, 
kirjoista vain yksi oli viikko sitten varaamatta.

9. Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00 läpi kesän
Kerhoillat jatkuvat edelleen maanantaisin klo 18:00 kahvin, rupattelun ja muun 
mukavan merkeissä. Koska alkuvuoden kerhoillat ovatkin olleet lähes täynnä - 
maanantaisin on parhaimmillaan ollut jopa yli 30 henkeä kerhon tiloissa – 
jatketaan kerhoiltoja tänä kesänä kaikkina maanantai-iltoina.
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10. Vuorot
Kerhon seuraavat kahvinkeittovuorot on sovittu seuraavasti:

ma 20.05. Harri, OH3UP 
ma 27.05. Pasi, OH2EIC
ma 03.06. Jesse, OH3EGK 

11. K.S.Sainio alkaa noin 15 minuutis päästä
Muistutuksena kaikille bulletiinikuuntelijoille, että K.S.Sainion muistokilpailun 
SSB-osa alkaa täällä 80 metrillä ja 40 metrillä aivan pian eli siis 15 minuutin 
päästä. Tunnin mittaisen SSB-osan jälkeen on puolen tunnin tauko ja sitten 
CW-osa. Jos workit vähemmän kuin kymmenen kusoa, lähetä loki.

12. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä sunnuntaina 12.5. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz.

11. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa.

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

Lahden Radioamatöörikerho ry,  OH3AC Radiomäenkatu 46 oh3aclahti@gmail.com
PL 74, 15141 LAHTI 15100 LAHTI      www.oh3ac.fi

3


