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PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 18.1.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n,
OH3AC; vuoden ensimmäistä bulletiiniä.
Tänään 18.1. viettää nimipäiväänsä Laura.
Laura on monissa maissa yleinen ja suosittu naisen etunimi. Nimi
tulee latinankielisestä sanasta laurus, joka tarkoittaa laakeripuuta
ja tarkoittaa myös kunniaa, kuuluisuutta ja henkeä. Nimi liitetään
Kreikan mytologiassa Daphne-nymfiin, joka paetessaan Apollon
lempeä muuttui laakeripuuksi.
Siis onnea kaikille Lauroille, joita toivottavasti nytkin on useampi
kuulolla.
1. Vuosi 2015 kerhon 85-vuotisjuhlavuosi!
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; silloin nimellä ”Lahden
Kolmoset” perustettiin 1.11.1930. Tänä vuonna kerho täyttää siis
kunnioitettavat 85 vuotta!
Juhlavuosi tulee näkymään monella tavalla kerhon toiminnassa.
Perinteistä ja tunnustettua kerhon koulutustoimintaa jatketaan
entistä ahkerammin mutta juhlavuoden suuremmat juhlallisuudet
keskittyvät varsinaisen syntymäpäivän ympärille loppuvuoteen. Jo
keväälläkin kerho ryhdistäytyy esitelmillä, tapahtumilla ja
vierailuilla.
Kannattaa tutustua ja lukea myös kerhon maineikkaasta historiasta
ja perinteestä kerhon OT kunniajäsenen Penan, OH3TY; kokoama
kerhon 75 vuotishistoriikki, joka löytyy kerhon etusivulta olevasta
linkistä.
2. Kevään kaksi kurssia alkavat 17.2. ja 23.2.2015
Kerho järjestää keväällä 2015 kaksi perusluokan kurssia:
- iltakurssi tiistaisin 17.2.-31.3.2015
- hiihtolomaviikon intensiivikurssi ma-pe 23.2.27.2.2015
Kummankin kurssin kesto on n. 20 tuntia ja ne alkavat
radioamatööritoiminnan ja kurssin esittelyllä. Kurssien opettajina
toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU.
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Kurssimaksu on 20 €, sisältää kummatkin kurssit ja kerhon
jäsenmaksun vuodelle 2015.
Kaikki opetusmateriaali on saatavissa kerhon kotisivun lopusta. Osa
sähköisestä materiaalista on interaktiivista ja mahdollistaa pääsyn
tutkintokysymyspankkiin. Materiaali soveltuu myös
itseopiskelijoille.
Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh.
0400 713 545 tai sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi
3. T2-preppauskurssi jatkuu ti 20.1. – tule mukaan!
Syksyllä alkanut T2- eli yleisluokan preppauskurssi jatkuu taas
tiistaina 20.1.2015 klo 18:00-21:00. Uudetkin oppilaat ovat
tervetulleita! Preppausta jatketaan tiistai-iltaisin kunnes
viimeinenkin oppilas on saatu yleisluokkaan. Opettajina toimivat
Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU. Ilmoittautumiset Jarille, OH2BU;
oh2bu@oh3ac.fi
4. OH3R/SA perinneradiotapahtumassa itsenäisyyspäivänä!
Kerho oli äänessä Arvi Hauvosen muistoaseman tunnuksella
OH3R/SA Itsenäisyyspäivän perinneradiotapahtumassa.
Tunnuksen perässä oleva /SA tarkoittaa, että käytössä oli laitteita
sodan ajoilta. Eero, OH2BQO; toikin kaksi sodanaikaista radiota,
”Bertan” ja ”Veeran”. Näillä oltiin äänessä kahdella tolppataajuudella sekä sähkötyksellä että puheella. Toisena operaattorina
oli Jari, OH2BU.
Perinneradiotapahtuma oli samalla kerhotapahtuma. Kymmenen
kerholaista kävi paikalla katsomassa vanhalla pumpulla workkimista
ja tuntemassa vanhojen radioputkien tuoksua.
Kiitos Eerolle radioiden tuomisesta paikalle, antennien
asennuksesta ja loppuun saakka mietitystä kokonaisuudesta ym.
Kuvia ja pieni kertomus on tulossa lähiaikoina kerhon kotisivulle.
5. OH3R asematavarat siirrettiin Vanhalle radioasemalle
Radio- ja tv-museon remontin ajaksi OH3R-aseman laitteet ja muu
materiaali siirrettiin Vanhalle Asemarakennukselle, josta OH3R
tulee ääneen myöhemmin kerrottavalla aikataululla.
Pena, OH3TY; Raimo, OH3RV; Vesa, OH3FYE; ja Päivi, OH3SL;
tekivät pitkän päivän raijaamalla tavaroita uuteen väliaikaiseen
varastoon.
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6. QSL-tiedot ilmoitettu OH2- ja OH3-piirien QSL-managereille
Kerhon sihteeri on toimittanut kaikkien kerhon jäsenten tunnukset
OH2- ja OH3-piirin QSL-managereille, mikäli näillä ei ole jo tietoa
ao. aseman QSL-korttien toimittamisesta. Tämän tarkoittaa sitä,
että jos olet ilmoittanut oman piirisi managerille jonkun muun QSLtoimitusosoitteen kuin OH3AC, nyt tehty ilmoitus ei sitä muuta eikä
sinun tarvitse tehdä mitään.
Jos olet kerhon jäsen ja uusi radioamatööri ja haluat korttisi
jonnekin muualle kuin kerhon laatikostoon, ilmoita oman piirisi
QSL-managerille minne haluat korttisi:
Omat tietosi, jos et siis halua kortteja OH3AC:lle, voit ilmoittaa
niistä seuraavasti:
OH2-piiri:
OH3-piiri:

Timo, OH2BMH; oh2bmh@sral.fi
Hannu, OH3NOB; oh3nob@sral.fi

Muista, että jos haluat korttisi muualle kuin kerholle, joudut
maksamaan siitä aiheutuvat posti- ym. kustannukset. Kerho
maksaa nämä puolestasi, jos korttisi tulevat kerholle.
7. OH3RAC toistimet taas toiminnassa
Kerholla on kaksi toistinta itäisen maston puolivälissä, yli 200 m
asl.:
145.775 MHz; -0,6 MHz erotus. 1700 Hz avaussignaali
434.600 MHz; -2 MHz erotus, 123 Hz aliääni ja toistin
on RNET-verkossa
Erityisesti 70 cm:n toistimella on ollut loppuvuodesta pitkiäkin
katkoksia ja yhteys R.Net:tiin on välillä ollut poikki. Toistimelle on
nyt vaihdettu uusi WLAN-purkki ja toistimien pitäisi nyt toimia taas
kunnolla.
8. Kerhon kotisivulla taas uutta - nyt määräykset ym.
Kerhon kotisivun www.oh3ac.fi etusivua on taas hieman uudistettu.
Sivun vasemmasta palkista löytyy nyt useita hyödyllisiä linkkejä.
Viimeisimpinä sinnen on lisätty bandijakotaulukko ja tämän vuoden
alusta voimaan tulleet uudet radioamatöörimääräykset.
9. Retu, OH3WK; edelleen sairaalassa
Kerhomme kunniajäsen, bandeilta tuttu Retu, OH3WK; kaatui
marraskuussa saunan pesuhuoneessa pahasti. Lonkka on jo
leikattu mutta Retu makaa edelleen Hollolan terveysasemalla mutta
päässee jo kotiin lähiaikoina.
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10. Jäsenmaksut 2015 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2015
jäsenmaksut ovat samat kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 €
ja perhejäsenet, nuoret (<15 v), opiskelijat ja työttömät 10€.
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta
maksamalla jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumerot löytyvät
joko kerhon kotisivulta tai kerhokirjeestä.
11. QSL-kortteja tullut
Kerholle on tullut uusia QSL-kortteja sekä OH2- että OH3-QSLpiirimanagerilta. Tervetuloa tyhjentämään lokerikkoasi.
12. Kaikilla kerhon jäsenillä nyt kaksinkertaiset @oh3ac-omakutsut!
Kaikille kerhon jäsenille on nyt avattu @oh3ac-omakutsu, mutta ei
pelkästään tunnukselle vaan myös nimelle (etunimi.sukunimi)!
Omakutsu toimii siis sekä nimellä että tunnuksella.
13. Kerholla myynnissä laadukas OH3R T-paita ja OH-luetteloita
Kerho lunasti Radio- ja tv-museon varastosta kaikki loput
laadukkaat OH3R T-paidat. Paidassa on myös kerhon logo. Paitoja
on jäljellä hieman toistakymmentä.
Paidat on tehty todella laadukkaasta materiaalista. Harmaan ja
mustan lisäksi valitettavasti kaikki ovat kokoa XL, mutta sopivat
hyvin lähes kaikkien päälle.
Kerholla on paidan lisäksi myytävänä tuoreinta OH-luetteloa.
14. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo
18:00 kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa
Asemarakennuksessa.
15. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 8.2. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz. Bulletiini antaa Pena, OH3TY.
16. Kiitos hienosta vuodesta!
Kulunut viime vuosi on ollut mitä kerhon kannalta mitä mainioin, ei
vähiten sen vuoksi että jäsenmäärä on kasvanut 32 ja uusia
radioamatöörejä on koulutettu ja tutkitettu vielä runsaasti tuota
enemmän, yli 50.
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Kerhoilloissa on ollut niin paljon väkeä, että välillä on tuntunut kuin
olisi ollut ruuhkabussissa. Esitelmiä ja erilaisia tapahtumia on ollut
sopivan usein.
Kerhon puolesta kiitos kaikille jäsenille ja myös ulkopuolisille
mahtavasta tuesta viime vuoden toiminnassa. Ham Spirit ei
todellakaan ole loppunut ainakaan täällä Lahdessa!
Tänä vuonna jatkammea kaikella uudella, onhan nyt kerhon 85vuotisjuhlavuosi!
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