
                            OH3AC BULLETIINI________   

NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
4/2013 Pekka, OH3JMJ su 24.3.2013

Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden neljättä Lahden Radioamatööri-
kerho ry:n, OH3AC; bulletiinia.

 

Tänään sunnuntaina 24.3. vietetään Gabrielin ja sen muunnelmien Kaapon, 
Kaappon ja Kaapron nimipäivää. Gabriel on heprealaisperäinen nimi ja 
tarkoittaa 'Jumalan taistelijaa tai 'Jumala on voimakas' Onnea nimipäivää 
viettäville!

Kerho esittää surunvalittelut naapuripiireihin nelosiin ja viitosiin kokeneen ja 
ansioituneen kouluttajan Pekan, OH4QN; menehtymisestä. Pekka on ollut 
kouluttamassa myös monta päijät-hämäläistä radioamatööriä.

Ja sitten päivän tekstiin:  

1. Paljon uusia amatöörejä ja tutkintoja Lahdessa
Kolmella alkuvuoden kurssilla: tiistain iltakurssilla, hiihtolomaviikon 
intensiivikurssilla ja T2-preppauskurssilla on tähän mennessä suoritettu 
kahdeksan yleisluokan ja kahdeksan perusluokan tutkintoa. Ja lisää uusia 
tutkintoja on tulossa vielä lähipäivinä!

Kerhon hallitus onnittelee kaikki tutkinnon suorittajia ja uusia radioamatöörejä.

2. T2-preppauskurssi jatkuu tiistaina 26.3.
T2-preppauskurssit jatkuvat edelleen tiistaisin klo 18:00-21:00 Radiomäellä. 
Seuraava kerta on nyt tulevana tiistaina 26.3. Kurssi on avoin kaikille eikä 
edellytä kerhon jäsenyyttä.

Preppauskurssin käydään läpi vain sellaisia asioita, joissa oppilaat tuntevat 
epävarmuutta. Opettajina toimivat Raimo, OH3RV; Jaska, OH3LV ja Jari, 
OH2BU. Mukaan haluavat voivat ilmoittautua joko oh3aclahti@gmail.com tai 
puhelimitse 0400-503221.

Preppauskurssista ja alkuvuoden muistakin kursseista löydät Sepon, OH2TO; 
ottamia kuvia kerhon kotisivulla olevasta linkistä.

3. Autojen ”keskuslukitustemppuilu” eilisessä Etlarissa
Eilen ilmestyneessä Etelän-Suomen Sanomissa oli juttu, jonka mukaan lähellä 
Radiomäkeä saattaa autojen keskuslukitus temppuilla. Viestintäviraston 
mukaan häiriöt tulevat läheisiltä radiotaajuuksilta mutta Etlari nimeää 
mahdolliseksi syyksi kerhon toistimen taajuudella 434,600 Mhz. 
Keskuslukitusavaimien kauko-ohjaus kun toimii usein taajuudella 433,92 Mhz.

Viestintävirasto muistuttaa autojen lukitusohjaus toimii ns. yhteiskäyttö-
kaistalla, jolla toimii monenlaisia muitakin laitteita. Ongelmia voivat aiheuttaa 
esimerkiksi kiinteistöjen hälytysjärjestelmät tai autojen varashälyttimet, jos ne 
ovat vikaantuneet ja jumiutuneet lähettämään jatkuvasti. 
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Yhteiskäyttötaajuudella olevat laitteet eivät myöskään ole suojattuja 
radioamatöörilähetyksiltä. Päinvastoin, kyseisellä taajuusalueella laitteet 
aiheuttavat paikoin suuriakin häiriöitä radioamatööreille. 

4. Kerholla nyt UV5-R ja UV3-R radioiden ohjelmointikaapeli
Kerholla on nyt pienten kiinalaisten UV5-R ja UV3-R radioiden ohjelmoin-
tikaapeli ja ohjelmointiohjelma. Ohjelmointiohjelma on asennettu radio-
huoneessa olevalle tietokoneelle ja sekä ohjelmointilevy että -kaapeli löytyvät 
tulevien QSL-korttien lokerikosta. Saattaa olla, että tietokoneelle asennettu 
ohjelma vaatii vielä säätöä mutta kun asennusohjelma on saatu yleispätevään 
kuntoon, on se kaikkien saatavissa!

5. Kerhon pikkulinukka korjattu
Kerhon pikkulinukka Tokyo HyPower HL-700b oli muutaman viikon korjauksessa 
ja on nyt palautunut kerholle. Laitteessa ei ollut varsinaista vikaa vaan 
luultavasti vain liian ohuet virtajohdot tai liian pieni virtalähde. Laite kun ottaa 
12 V virtalähteestä parhaimmillaan noin 60-70 A! 

6. Antoisa vierailu aluejohtokeskuksessa 
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikön, Veli-Pekan, OH3VP; kutsun 
tulla tutustumaan pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen Mustankallioon kuuli 
yli 30 kerholaista. Saimme hienon esittelyn pelastuslaitoksen toiminnasta ml. 
viestiliikenne. Kuvia maan alta ja pienen jutun näet kerhon kotisivulla olevasta 
osoitteesta.

7. Avaimia kerholle
Kerholle on aiemmin päässyt kuittaamalla avaimen museon respasta. Kun 
museo on ollut kiinni viime syksystä - joka jatkunee aina ensi syksyyn - on 
kerholle pääsy ollut vaivalloista.

Kerho on nyt saanut käyttöönsä ylimääräisen kymmenen avaimen sarjan 
kerholle pääsyn helpottamiseksi. Jos siis sinulla on tunne, että haluat päästä 
kerholle workkimaan tai lukemaan lehtiä kerhoiltojen ulkopuolella, ota yhteyttä 
Harriin, OH3UP. Myös lyhytaikaisista tarpeista esim. viikonlopun kilpailun 
workkimiseksi voidaan nyt huolehtia paremmin.

7. Kerholla nyt juuri ilmestynyt huhtikuun QST- ja CQDL-lehdet.
Kerholta löytyy luettavaksi viikko sitten ilmoitetun maaliskuun lisäksi nyt myös 
huhtikuun ARRL:n QST-lehti sekä Saksan liiton DARC:n CQDL-lehti. 

8. Muista Kalakukko-kilpailu toisena pääsiäispäivänä
Kotimaisen kilpailutoiminnan suosituin kilpailu, perinteinen Kalakukko pidetään 
tänäkin vuonna toisena pääsiäispäivänä eli 1.4.. Aamulla klo 10:00 alkavaa 
SSB-osaa seuraa klo 13:00 CW ja klo 16:00 RTTY-osa. Kilpailun järjestäjät 
toivovat, että myös harvinaisesta Päijät-Hämeestä mahdollisimman moni tulisi 
mukaan kisaan. Säännöt löytyvät sekä maaliskuun Radioamatööri-lehdestä että 
SRAL:n kotisivulta.
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8. Vuoden 2013 jäsenmaksu
Kerhon jäsenmaksut ovat samat kuin viime vuonna: aikuisjäsenet 20€ ja 
perhejäsenet, nuoret (<15 v), opiskelijat ja työttömät 10€. 

Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla 
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti kerhon tilille FI 77 8000 2505 9450 05. Laita 
nimesi ja kutsusi viestiosaan. Tilinumero löytyy myös kerhon kotisivulta.

9. Kerhoillat jatkuvat maanantaisin klo 18:00
Kerhoillat jatkuvat edelleen maanantaisin klo 18:00 kahvin, rupattelun ja muun 
mukavan merkeissä.

Alkuvuoden kerhoillat ovatkin olleet lähes täynnä, maanantaisin on 
parhaimmillaan ollut jopa yli 30 henkeä kerhon tiloissa. 

10. Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuorot on sovittu seuraavasti:
Huomenna maanantaina 25.3. Harri, OH3UP. Seuraavana maanantaina 1.4. on 
toinen pääsiäispäivä, jolloin toki kerholle voi tulla mutta kahvinkeittäjää ei ole 
sovittu. Kahden viikon päästä 8.4. kahvit keittää Markku, OH3EAU. 
 

11. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä sunnuntaina 14.4. 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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