______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO:
10/2015

LUKIJA:
Pekka, OH3JMJ

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 4.10.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
syksyn kolmatta bulletiiniä joka on samalla syksyn kolmas bulletiini.
Tänään 4.10. viettää nimipäiväänsä ”Saija”, ”Saila” ja ”Frans”
”Saija” on ”Saara”-nimen puhuttelumuoto. ”Saila” -nimi tulee keskiintialaisesta kansantanssista, jota esitetään sadonkorjuun päätteeksi.
”Frans” on versio nimestä Franciscus, joka merkitsee ”ranskalaista
henkilöä.” Nimen on tehnyt laajalti suosituksi tunnettu pyhimys ja
munkkikunnan perustaja Franciscus Assisilainen.
Ja sitten päivän lista:
1. Peruskurssi jatkuu tiistaina 6.10. klo 18:00 – tule mukaan!
Kerhon perinteinen ja Suomen suosituin perusluokan kurssi alkoi viikko
sitten tiistaina radioamatööritoiminnan esittelyllä ja K-moduulin
läpikäynnillä. Ilmoittautuneita kurssille on 15 henkeä, mutta mukaan
mahtuu vielä hyvin.
Kurssi jatkuu tulevana tiistaina. Kuutena tiistai-iltana käydään läpi
tutkintoon tarvittavat asiat. Opettajina Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU.
Kurssi pidetään Radiomäellä, Vanhalla Radioasemalla. Opetussuunnitelma
ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon kotisivulta ”ra-kurssi" -otsikon
alta. Paikan päälle voi tulla jo klo 16:30 lähtien.
Ilmoittautumiset Seppo Murtomaa, OH2TO; puh: 0400 713 545 tai
koulutus@oh3ac.fi tai tulemalla suoraan kurssille.
2. Kerho esillä tiistai-aamuna n. 7:40 SA Ylen Radio Lahdessa
Tiistai-aamuna 6.10. noin klo 7:40-7:50 SA on Yleisradion Radio Lahden
paikallisuutisissa kerhon sihteerin lyhyt haastattelu, aiheena juuri alkanut
perusluokan kurssi. Jos satut tuohon aikaan Ylen kanaville, tule
kuuntelemaan ja kerro muillekin!
3. Arvi Hauvosen muistoasema OH3R jatkaa päivystyksiä – tule mukaan!
Arvi Hauvosen Muistoasema, OH3R; aloitti päivystykset syyskuussa.
Päivystysaika on joka su 12:00-15:00.
Asemalle etsitään päivystäjiä kyseisenä aikana pitämään asemaa
äänessä ja toisaalta esittelemään ra-toimintaa satunnaisille vierailijoille.
Ota yhteyttä Penaan, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
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Sovitut ja vapaat päivysajat löydät kerhon keskustelupalstan Radio- ja
tv-museo-osiosta.
Arvi Hauvonen, OH3PP; oli suomalaisen yleisradiotoiminnan pioneereja ja
usein mainittu yleisradiotoiminnan isänä aloittaessaan vuonna 1924
yleisradiolähetykset Tampereella. Hän muutti Lahteen 1926 ja toimi
Lahden pitkäaaltoaseman päälikkönä. Hänet on haudattu noin sadan
metrin päähän radioasemasta.
4. "Kätevä, Tekevä"-messut loka-marraskuun vaihteessa
Nämä eräät Suomen suurimmat harrastemessut ovat tänä vuonna
viikonloppuna 31.10.-1.11. eli neljän viikon päästä.
Kerho on tälläkin kertaa mukana messuilla, kiitos SRAL:n avustuksen.
Liitolta tulee myös esittelijä ja materiaalia messuja varten. Tällä kertaa
kerhon messuprojektipäällikkönä on Vesa, OH3FYE.
Jos olet kiinnostunut tulemaan messuille mukaan esittelemään tai sinulla
on ideoita sen suhteen, tervetuloa. Ilmoittaudu Vesalle, oh3fye@oh3ac.fi
5. Ruskaleiri, Rompepäivät ja kirpputori pe-su 25.-27.9.
Kerhon perinteinen syysleiri, Ruskaleiri, pidettiin viikko sitten Nastolan
Luhtaanmaalla, Salajärven rannalla.
Osallistujia leirillä oli 64 henkeä. Pääohjelmana oli Vesan, OH3EQY;
pienoishelikopterin lennätys ja Matin. OH7SV; elävä esitys
perusantenneista. Ruokailusta vastasi mainiosti Ismon, OH2IV; perhe
Alexandran, OH3MN/YL avustuksella.
Leirin yhteydessä on myös tavallista suurempi Rompepäivä ja kirpputori,
sillä kerhon varastoista tuotiin kaikki mahdollinen tarpeeton tavara
myytäväksi Ruskaleirille. Paljon meni kaupaksi, osa toimitettiin heti leirin
jälkeen Kolavalle ja osa on kerhon rappusilla odottamassa mahdollista
ostajaa ennen kaatopaikalle viemistä. Joukossa on pientä käyttötavaraa,
komponentteja, antenneita, välijohtoja, muuntajia ym.
Kerhon kotisivulta löytyvästä linkistä löydät selostuksen leirin
kohokohdista ja myös kuvia tapahtumista.
6. Kerhon rompetta myyynnissä
Ruskaleiriltä palautunut kerhon rompe on nyt nähtävillä ja ostettavissa
kerhon portaissa laatikoissa. Joukossa on kaikkea kivaa. Jos näet jotakin
mitä haluat, kysy Harrilta, OH3UP; tai muilta hallituksen jäseniltä
edullinen hinta.
Joukossa on helminä mm. kaksi logpediorista antennia, toinen 80-1000
MHz ja toinen 410-470 MHz. Myös satelliittipeili löytyy!
7. Ilmakuvia kerhosta ja Vanhasta Radioasemasta
Vesa, OH3EQy: on kuvannut loistavia ilmavideoita kerhosta
pienoishelikopterilla. Videot ovat nähtävissä kerhon etusivulta löytyvästä
linkistä. Radiomäkeä ja Vanhaa
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8. Kurssilaisia myös Koulutuskeskus Salpauksesta
Nytkin alkaneelle kurssille ilmoittautui kolme oppilasta Koulutuskeskus
Salpauksesta. Lue kerhokirjeestä mainio artikkeli kerhon ja Salpauksen
yhteistyöstä. Kerhokirjeen löydät kerhon kotisivun vasemmasta palkista.
9. Kerhotiloja siivottu
Kerhon Vanhalla Radioasemalla olevia tiloja on nyt siivottu rankalla
kädellä. Radiohuoneeseen on raivattu lisää tilaa, samoin
kokoushuoneeseen. Myös ilmastointihormit on osin puhdistettu. Kiitos
talkoolaisille, erityisesti Pasille, OH2EIC; ja Latelle, OH3RL; mutta vielä
suuremmalla lämmöllä kiitos Maaritille, Aarnin, OH3EQS; äidille joka kävi
pesemässä kerhohuoneen ikkunat ja ikkunaverhot. Kerhoillassa
ihmeteltiinkin, miten aurinko paistoi vielä illalla kirkkaasti!
10. Yleisluokan preppauskurssi keväällä
Kerho järjestää keväällä yleisluokan preppauskurssin. Kurssilla käydään
läpi ohjatusti T2-moduulin kysymyslomakkeita laajentaen aina kussakin
kohtaa asian käsittelyä. Tutkintoja pidetään kunkin edistymisen mukaan.
Ilmoittautuneita kurssille on jo kolme, alustavasti kiinnostuneita toinen
mokoma. Kiinnostuneet voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen
koulutus@oh3ac.fi. Kurssiajat sovitellaan niin, että ne sopivat kaikille.
11. Kerhon vuosikokous ja pikkujoulu ma 7.12.
Kerhon vuosikokous eli vaalikokous pidetään maanantaina 7.12.
Välittömästi vuosikokouksen jälkeen aloitamme pikkujoulut
perinteseisellä ohjelmalla. Varaa aika jo kalenteristasi.
12. Uusia tunnuksia
Kerhon koulutustoiminnan hattuun voidaan lisätä seuraavat sulat:
OH3SK Lasse (yleisluokka)
OH3EVA Henry, Hollola
OH5WO Ilkka, Kouvola
OH2RK Jorma, Espoo OH3FOG Mikko, (yleisluokka)
OH3ESZ Teemu
OH2MJG Seppo (yleisluokka)
OH3ENV Jukka (yleisluokka)
13. Kerhon toistimet OH3RAC hyvässä kunnossa – kuulemisraportteja
pyydetään!
Kerho ylläpitää kahta toistinasemaa eli ripiitteriä, joiden kummankin
tunnus on OH3RAC.
Kumpikin asema sijaitsee Radiomäellä, idän puoleisessa radiomastossa
noin 50 metrin korkeudessa eli noin 200 metriä merenpinnan yläpuolella.
Paikan vuoksi kummallakin toistimella on melko laaja kuuluvuusalue.
Toistinaseman rakentajat ovat kiinnostuneita kuulemaan, miten tällä
hetkellä toiminnassa oleva 70 cm:n toistin kuulee? Onko kuulemisessa
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muutoksia viime kevääseen nähden? Raportteja – pliis – kerhon
osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi

14. Kerhon hallituksen kokouksen pöytäkirja kotisivulla
Kerhon hallituksen kokous pidettiin perinteeseen tapaan avoimena
kokouksena kerhoillan yhteydessä ja perinteisen tavan mukaan
pöytäkirja oli valmiina jo seuraavana aamuna. Pöytäkirjan löydät kerhon
kotisivulta.
15. Jamboree-On-The-Air 16.-18.10.2015
Partiolaisten perinteinen radiotapahtuma eli ”Jamboree-On-The-Air”
pidetään kuukauden päästä eli 16.-18.10. Kerhon ja museon laitteet ja
tilat ovat partiolaisten käytössä.
16. 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.
Jäsenetuna on mm. kerhon omakutsu eli helposti muistettava
sähköpostiosoite mallia ”oh2bu@oh3ac.fi”.
17. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskusteljupalstalla on paljon uutta luettavaa ja mielenkiintoisia
keskusteluita. Kannattaa aina välillä käydä katsomassa siellä ja antaa
oma panos. Myös osto- ja myynti-ilmoituksissa löytyy.
Keskustelupalstalle pääset helpoimmin kotisivun vasemmassa palkissa
olevasta linkistä.
18. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
19. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 25.10. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
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