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NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
6/2014 Pekka, OH3JMJ su 20.4.2014

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

 
Tänään 20.4. vietetään Nellan ja Lauhan nimipäivää. Nella nimi on 
todennäköisesti lyhentymä pidemmästä nimestä.  Nella on siis alunperin 
välimerellinen lempinimi ja yleinen siellä. Lauha-nimi vastaavasti tulee lauha, 
joka ihmisestä käytettynä tarkoittaa lempeää, ystävällistä tai rauhallista. Lauha 
on myös luontonimi tarkoittaen erästä heinäkasvia.

Hyvää nimipäivää siis Nelloilla ja Lauhoille!

1. Mielenkiintoinen X1M QRP-radioesitelmä kerholla
Timo, OH2BHS; kävi viime maanantaina kertomassa tällä hetkellä suositusta 
X1M QRP-transceiver rakennussarjasta, jonka samaan hintaan saa myös 
koottuna. Kymmenen watin lähtötehon antava laite on ominaisuuksiltaan ja 
herkkyydeltään hyvä ja kätevä käyttää vaikkapa maasto-olosuhteissa. 
Laitteesta löytyy linkki kerhokirjeestä.

Kiitos Timolle mielenkiintoisesta esitelmästä ja 25-päiselle kuulijakunnalle 
aktiivisesta osallistumisesta. 

2. OH3AC Keskustelupalsta nyt avattu!
Kerhon uusi ”OH3AC Keskustelupalsta” on nyt avattu. Rekisteröityneitä käyttäjiä 
on jo vajaa 30 ja keskustelu on alkanut. Keskustelupalstalle voi rekisteröityä 
vain omalla tunnuksella tai nimellä. 

Keskustella voi kaikesta maan ja taivaan välillä. Ihan pakko ei ole edes 
pysyttäytyä radioamatööritoiminnassa, niin kauan kun teksti on asiallista. 
Viestejä voivat kaikki lukea mutta kirjoittaa vain ne, jotka ovat rekisteröityneet.

Rekisteröidy ja käy antamassa oma suolasi tai sokerisi keskusteluun!

Keskustelupalstalle pääset kotisivun www.oh3ac.fi vasemmasta palkista.

3. Onko kiinnostusta kerhon yhteismajoitukseen SRAL:n kesäleirille? 
Kerhokirjeessä tehtyyn kysymykseen yhteismajoituksesta SRAL:n kesäleirille 
tuli kiinnostusta neljältä kerhon jäseneltä. Ajatuksena on että kerhon nimissä 
varattaisiin isompi mökki tai huoneisto Aurora 2014-leiriltä. Huoneen vuokra 
tietenkin jaettaisiin pääluvun mukaan!

Jos olet kiinnostunut, laita todella pikaisesti sähköpostia oh3aclahti@gmail.com
viimeistään tänään sunnuntaina.
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4. Kalakukko-kilpailu huomenna, toisena pääsiäispäivänä 21.4.
Suurin kotimainen kilpailu, Kalakukko-kilpailu, järjestetään tänäkin vuonna 
huomenna eli toisena pääsiäispäivänä. Kotimaiset kilpailut ovat hauskoja eikä 
niihin tarvitse osallistua veren maku suussa – paitsi jos haluat voittaa. Kaikessa 
rauhassa voit omaan tahtiisi antaa pisteitä muille ja samalla pitää kymmeniä 
yhteyksiä muutaman tunnin aikana. Kilpailussa ei ole lokipakkoa. 

Kalakukko-kilpailun SSB-osa alkaa siis huomenna klo 10:00, sähkötys-osa klo 
13:00 ja RTTY-osa klo 16:00

5. Sotilasradiopäivä Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseolla la 3.5.2014
Kouvola-talon Honkasalissa järjestetään lauantaina 3.5.2014 alkaen klo 10:00-
15:00 Sotilasradiopäivä, joka sisältää merkittäviä esitelmiä mm. 
Puolustusvoimien radiotoiminnasta, Kyynel-kaukopartioradiosta ja Eric 
Tigerstedtista – Suomen Edisonista. Lisätietoa löydät kerhokirjeestä tai 
Kouvolan Radiokerho ry:n, OH5AG; kotisivulta www.oh5ag.com

Markku, OH3EMC; on ilmoittautunut lähtevänsä Kouvolaan ja tarjoaa kyytiä 
myös muille kerholaisille, Jos kiinnostaa, ota yhteys Markkuun vaikkapa 
sähköpostilla: porsas@luukku.com

6. Tasavallan presidentti tutustui radioamatööritoimintaan – katso video!
Retun, OH3WK; negatiiviarkistostaan kopioima ja printtaama valokuva aiheutti 
melkoisen mediakiinnostuksen. Kuvaa voit edelleen katsoa kerhon kotisivulta 
www.oh3ac.fi.

Kyseessä on kuva ”Radio ja televisio tänään” -näyttelystä joka pidettiin 4.-
11.10.1956. 

Kerhon kotisivulta voit lukea ”täydellisen” historian kuvasta ja tapahtumasta 
sekä katsoa Martin, OH6RA; toimittamia lisäkuvia näyttelystä. Kerhon 
kotisivulta löydät myös Ylen Elävästä Arkistosta löytynyt täysin mahtava 12 
minuuttia pitkä tallennus näyttelystä. Voi katsoa sen aikaisia laitteita ja ennen 
kaikkea tallennuksen lopussa olevaa amatööriosuutta.
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kun_nakoradio_tuli_23462.html#media=234
65

7. SRAL:lla vuosikokousasiakirjat kerhon kotisivilta.
Koska läheskään kaikilla kerhon jäsenillä, vaikka ovat myös SRAL:n jäseniä, ei 
ole vuosikokousaineiston lukemiseen vaadittavaa SRAL:n omatunnusta ja 
salasanaa, on SRAL:n vuosikokousaineisto nyt myös vapaasti ladattavissa 
kerhon omalta sivulta seuraavasta linkistä:
www.oh3ac.fi/SRAL kevatkokokousaineisto.pdf 

8. Ennakkotieto: Suuri Stella Polaris -70-v juhla 19.-21.9.2014 Närpiössä.
Stella Polariksen 70-vuotisjuhlat järjestetään Närpiössä 19.-21.9.2014. Myös 
tässä suuressa tapahtumassa on radioamatööreillä merkittävä osuus esim. 
Anteron, OH1KW; Kyynel-radio esitelmä. Lisäksi Stella Polariksen oma asema 
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OI6SP on laajasti mukana bandeilla.

Jos ja kun radiohistoria kiinnostaa, kannattaa allakkaan merkitä tuo 
päivämäärä.

9. Kerhon rigien käyttäohjeet nyt netissä
Olli-Jukka, OH2OP; on ystävälisesti skannannut kerhon rigien käyttöohjeet 
kaikkien saataville. Jos siis olet epävarma rigien käytöstä, voit etukäteen ennen 
kerholle tulemista katsoa käyttöohjeet rigeille tai kerholla hakea käyttöohjeet 
netistä, jos paperisia käyttöohjemanuaaleja ei löydy. Linkin löydät 
kerhokirjeestä.

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

11. Jo 37 @oh3ac-omakutsua!
Kerhon omatunnus sähköpostiosoitteita on avattu jo 37 kpl. Jos haluat siis 
omatunnus@oh3ac.fi -sähköpostiosoitteen, laita sähköpostiua osoitteesee 
omakutsu@oh3ac.fi

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

13. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä eli sunnuntaina 11.5. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz jolloin lukijana on Pena, 
OH3TY.

14. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa. 

Siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä kaikki olivat 
kuulolla!
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