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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n,
OH3AC; bulletiinia.
Tänään 30.11. viettää nimipäiväänsä Antti, Antero ja Atte.
Sekä Antti että Antero tulevat nimestä Andreas, joka tarkoittaa
'miehekästä'. Atte on vastaavasti lyhentymä Antero-nimestä. Nimet
ovat eräitä yleisimpiä suomalaisia miehen etunimiä.
Siis onnea kaikille Anteille ja Anteroille, joita varmaan nytkin on
useampi kuulolla.
1. OH3R/SA äänessä perinneradiotapahtumassa itsenäisyyspäivänä!
Itsenäisyyspäivänä pidetään perinteinen , jo 19. perinneradiotapahtuma. Tapahtuman järjestää tällä kertaa Laivaston
Radioamatöörit ry., OH1AJ; ja sen kotisivulta www.oh1aj.fi voi
lukea lisää tapahtumasta.
Perinneradiotapahtuma ei ole kilpailu, vaan vanhoilla sotilasradioilla
työskentelevien radioamatöörien ja heidän kanssaan kusoilevien
hamssien mukava ja mielenkiintoinen tapahtuma. Se on myös
kunnianosoitus sotiemme viestimiehille ja -naisille.
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; osallistuu tällä kertaa
tapahtumaan perin historiakkaalla tavalla ja paikalla. Eero,
OH2BQO; on huoltanut ja kunnostanut kaksi sodanaikaista radiota,
Bertan ja Veeran. Näillä radioilla ollaan äänessä lauantaina 6.12.
klo 12:00-14:00 SA sähkötyksellä taajuudella 3600 kHz ja klo
14:00-16:00 SA AM-modella taajuudella 3785 kHz. Eeron mukana
toisena operaattorina on Jari, OH2BU.
OH3R/SA -aseman QTH on Vanhan Radioaseman antenninvirityshuone talon toisessa kerroksessa. Siis paikka, josta pitkäaaltoaseman signaalit sodan aikana lähtivät antenniin ja kuuluivat
kaukopartioille. Voidaan sanoa, että nyt Bertta ja Veera ovat tulleet
käymään kotona.
Kerholaiset ja muutkin ovat tervetulleita tulemaan katsomaan
itsenäisyyspäivänä tapahtumaa ja vanhojen perinneradioiden
elpymistä bandille tai workkimaan OH3R/SA -asemaa.
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2. Yksituumainen vuosikokous ja hauskat pikkujoulut
Kerhon vuosikokous pidettiin maanantaina 24.11. Vanhalla Radioasemalla. Kerhon jäseniä ja vieraita oli paikalla yhteensä
muutamaa vaille 50.
Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman pienillä evästyksillä. Kerhon
puheenjohtajaksi valittiin Raimo, OH3RV; ja hallitusta täydennettiin
kahdella: Vesa, OH3FYE; ja Päivi, OH3SL.
Vuosikokouksen ja pikkujoulun välissä Göran, SM5SIC/OH1SIC;
kertoi viikonlopun workkimis- ja kilpailukoulutuksesta saaden
valtavat aplodit yleisöltä.
Päivi, OH3SL; aloitti pikkujoulun tunnelman nostamisen hamihenkisellä "Soihdut sammuu, hamiväki nukkuu, väki nukkuu"-laululla.
Laulun sanat löydät myös kerhon kotisivulla olevasta linkistä.
Maarit-äidin (de OH3QES) valmistama haudutettu joulupuuro sekä
Päivin ja Laten, OH3RL, laittamat glögit ja tortut ym. maistuivat
kaikille.
Ansioituneina kerholaisina palkittiin Lauri, OH3RL; Päivi, OH3SL; ja
Vesa, OH3FYE.
Kerhoon tänä vuonna liittyneiden 32 uuden jäsenen, vanhojen
jäsenmaksun maksaneiden jäsentenet sekä pikkujoulun arpajaisten
palkinnot arvottiin. Kaikissa kolmessa arvonnassa oli pääpalkintona
Utec Oy:n/Koneita.com toimittamat 2m/70 cm rigit, joista kaksi
osui samalle henkilölle, muutamaa viikkoa sitten tunnuksen
saaneelle Joelle, OH3EQP. Kolmannen rigin voitti Olli-Jukka, OH2OP.
Kerhon kotisivulla, www.oh3ac.fi, olevasta linkistä voit lukea
enemmän tapahtumasta ja katsoa myös Sepon, OH2TO; valokuvia.
2. Workkimiskoulutus innosti!
Yhteensä 15 henkeä vieraili lyhyempään tai pidempään viime
viikonlopun aikana kerholla, kun Göran, SM5SIC/OH1SIC; kertoi
perusteita kilpailuworkkimisesta. ”Workkiminen on hauskaa ja
mukavaa”, sen Göran todisti. LZ DX -kilpailussa - joka sattui
olemaan tuona viikonloppuna - workimme yli 100.000 pistettä 341
yhteydellä. Määrä ei ollut ratkaisevaa vaan enemmän innostaminen
workkimaan ja workkimisen opetus.
Viikonloppuna asennettiin tietokoneille myös TR4W- ja N1MMkontesti-ohjelmia, viriteltiin rigejä, kerrattiin bandeja ja metrejä
sekä harjoiteltiin hikikusoa.
Göran'in "Radiokilpailun alkeet" -presentaation löydät kerhon
kotisivulta sekä samasta paikasta kolmen minuutin pätkän
koulutusta Youtube-videolla. Samoin Göranin pikkujouluissa pitämä
yhteenveto löytyy kotisivulta.
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3. OH3R siirtyy Vanhalle Asemarakennukselle
Lahden Radio- ja tv-museo sulkeutui 1. syyskuuta isoa remonttia
varten. Museon kaikki tilat ja katto remontoidaan ja sen odotetaan
avautuvan vasta keväällä tai kesällä 2016.
Museon tiloissa olevalle Arvi Hauvosen muistoasemalle OH3R on
nyt löydetty uusi, loistava paikka remontin ajaksi. Asema siirtyy
Vanhan Asemarakennuksen alkuperäisessä kunnossa olevaan
antenninvirityshuoneeseen, paikkaan josta Lahden pitkäaaltoaseman lähetykset aikanaan lähtivät suoraan antenniin. Voisiko
asemalle ollakaan parempaa paikkaa?
Aseman siirto tehdään lähiaikoina ja OH3R-aseman päivystyksestä
tiedotetaan myöhemmin.
4. Perusluokan kurssilta 22 tutkintoa.
Kerhon syksyn perusluokan kurssille ilmoittautui 24 henkeä,
opettajina Seppo, OH2TO; Jari, OH2BU; sekä Rami, OH3RV
Opiskelijat tulivat Lahden lisäksi mm. seuraavilta paikkakunnilta:
Helsinki, Kerava, Järvenpää, Loppi, Hyvinkää, Lammi, Artjärvi,
Heinola, Kotka, Asikkala, Hollola.
Kurssilla suoritettiin 22 tutkintoa ja suuri osa on saanut tai
saamassa näinä päivinä pätevyystodistukset ja tunnukset, kuten
seuraavasta voitte lukea!
5. Uusia tunnuksia
Kurssin jälkeen on Viestintävirasto antanut jo ainakin
seuraavat uudet tunnukset kurssilaisille tai kerhon jäsenille:
OH3BAL; Mikko, Turkhauta
OH2BAY; Antti, Artjärvi
OH3EPZ; Jari, Lahti
OH3EQM; Sakari, Hollola
OH3EQO; Jere, Lahti
OH3EQQ; Jyrki, Järvenpää
OH3EQS; Aarni, Lahti
OH2EQU; Mika, Hyvinkää
OH3EQW; Saku, Lahti
OH3EQY; Vesa, Turkhauta
OH3JV; Jani, Nastola

OH2BAU; Mika, Hyvinkää
OH3EPY; Kari, Lahti
OH3EQA; Seppo, Helsinki
OH3EQN; Tero, Lahti
OH3EQP; Joe, Lahti
OH3EQR; Nicklas, Lahti
OH3EQT; Mauri, Hollola
OH3EQV: Jyri, Hollola
OH3EQX; Leevi, Kukkila
OH2ERA; Antti, Artjärvi

Listasta puuttuu vielä kolme omavalintaista tunnusta.
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6. Kerhon kotisivujen etusivulla uudistuksia
Kerhon kotisivun www.oh3ac.fi etusivun uudistusta on jatkettu.
Sivun vasemmasta palkista löydät nyt seuraavat suorat linkit:
-

OH3AC KESKUSTELUPALSTA
KERHOKIRJEET
KERHON BULLETIINIT
KERHON ESITTELY
TEKSTI-TV SIVU 590
LOTW
DX-KLUSTERI
KERHON 80-VUOTISHISTORIIKKI SEKÄ
DX- JA VHF-SUUNTAKARTTA LAHTI KESKIPISTEENÄ

Uutena palkkina sivulle tulee lähipäivinä myös uusi ”Bandijako-taulukko”.
Käy kokeilemassa ja esitä lisälinkkejä kerhon sähköpostiosoitteeseen
oh3aclahti@oh3ac.fi

7. T2-preppauskurssi jatkuu ensi ti 2.12. klo 18:00 – tule mukaan!!
1T2- eli yleisluokan preppauskurssi jatkuu taas ensi tiistaina
2.12.2014 klo 18:00. Prepattavia on ollut yhteensä kahdeksa ja
preppausta jatketaan tiistai-iltaisin kunnes viimeinenkin oppilas on
saatu yleisluokkaan. Opettajina toimivat Raimo, OH3RV; Jaska,
OH3LV; ja Jari, OH2BU. Ilmoittautumiset Jarille, OH2BU; puh: 0400
503 221 tai koulutus@oh3ac.fi
8. 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.

9. 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.
10. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo
18:00 kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa
Asemarakennuksessa.
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11. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 21.12. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz. Bulletiini antaa Pekka, OH3JMJ.
Bulletiinin ajankohta on mitä mainioin joulutervehdysten
välittämiseen!
12. Lopetus ja kiitokset
Tässäpä tämä tällä kertaa.
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