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Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden yhdeksättä ja alkavan
syksyn ensimmäistä Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
bulletiinia.
Tänään 7.9. viettävät nimipäiväänsä Miro, Arho ja Arhippa. Miro on
lähtöisin Mir-tavulla alkavista tai loppuisista slaavilaisista nimistä,
kuten Miroslav ja Vladimir ja merkitsee myös 'rauhaa'.
Arhippa on karjalainen muunnos kreikkalaisesta nimestä Arhippos,
'hevosmies, esiratsastaja' ja Arho on siitä lyhennys.
1. Onnistuneet Harrastemessut – kuusi uutta radioamatööriä!
Kerho osallistui viikko sitten Lahden kaupungin järjestämiin lasten ja
nuorten harrastemessuihin Messukeskuksessa. Messuille tulivat lähes
kaikki kaupungin koululuokat ja toisen asteen oppilaitokset eli
yhteensä noin 6.000 nuorta. Esittelijöitä oli noin 70.
Kerhon messuosasto oli yhdessä Lahden Radioharrastajien kanssa
hyvällä paikalla valtakäytävän vieressä. Messujen aikana saimme
tutkinnon kautta neljä uutta ja kaksi vanhaa radioamatööriä.
Messuista löydät pienen selostuksen ja kuvia kerhon kotisivulta.
2. Ruskaleiri ja Rompepäivät Luhtaanpirtissä pe-su 26.-28.9.2014
Kerho järjestää jo perinteisen syysleirin, "Ruskaleirin" ja
"Rompepäivät" Nastolan Luhtaanpirtissä 26.-28.9. Leiri alkaa tänä
vuonna jo perjantaina n. klo 16:00. Paikan osoite on
Kurssikeskuksentie 17, Nastola. Ajo-ohjeet ovat löydettävissä mm.
netistä hakusanalla "Luhtaanpirtti".
Rompemyyntiä varten pihassa on runsaasti tilaa peräluukku- ja
kärrymyyntiä varten. Myös sisätilaa myyntikäyttöön löytyy. Leirillä on
perinteisen saunomisen, yhdessäolon, workkimisen ym. lisäksi tällä
kertaa myös esitelmiä ja järjestettyä ohjelmaa, mm. haastekilpailu
naapurikerhoille.
Sisämajoitustilaa löytyy sekä koulusta että saunalta mutta myös
teltoille ja asuntovaunoille on hyvää tilaa. Lisätietoa löydät kerhon
kotisivulta. Leirimajurina on Harri, OH3UP.
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3. Peruskurssi alkaa 30.9.2014 – ilmoittaudu nyt!
Kerhon syksyn perusluokan kurssi alkaa tiistaina 30.9. klo 18:00
radioamatööritoiminnan ja kurssin esittelyllä. Kuutena tiistai-iltana
käydään läpi tutkintoon tarvittavat asiat. Opettajina toimivat Seppo,
OH2TO; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU. Kurssi pidetään Radiomäellä,
Vanhalla Radioasemalla.
Opetussuunnitelma ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon
kotisivulta ”ra-kurssi" -otsikon alta. Ilmoittautumiset Seppo
Murtomaa, OH2TO; puh: 0400 713 545 tai oh3aclahti@gmail.com

4. T2-preppauskurssi alkaa marraskuussa
T2- eli yleisluokan preppauskurssi alkaa tiistaina 11.11.2014 klo
18:00. Preppausta jatketaan tiistai-iltaisin kunnes viimeinenkin
oppilas on saatu yleisluokkaan. Opettajina toimivat Raimo, OH3RV;
ja Jari, OH2BU. Ilmoittautumiset Jarille, OH2BU; puh: 0400 503 221
tai oh2bu@oh3ac.fi
5. Tärkeä tiedotus: Radiomäki on suojeltu alue!
Sunnuntaina 24.8.2014 museon vahtimestari havaitsi Vanhan
asemarakennuksen lähellä kaksi miestä piippaamassa
metallinetsimellä ja kaivamassa maata lapiolla.
Radio- ja tv-museo pyytää ilmoittamaan, että museon aidan
sisäpuolella maan kaivaminen on ehdottomasti kiellettyä. Koko
Radiomäen alueella, myös aitojen ulkopuolella olevalla alueella, on
vuoden 1918 aikaisia sotahistoriallisia kohteita. Niihin kajoaminen ei
ole sallittua.
Maaperää tutkineet henkilöt on tavoitettu ja todettu kyseessä olleen
puhtaasti ajattelemattomuuden. Asia on loppuunkäsitelty. Samalla
toivotaan etteivät kerhon jäsenet ryhdy alueella metallinetsintään tai
jos tällaisia henkilöitä alueelta löytyy, heille ilmoitetaan kyseessä
olevan suojellun ja rajoitetun alueen.
6. Kätevä-Tekevä-Lukeva -messut Messukeskuksessa 1.-2.11.2014
Kerho osallistuu myös tänä vuonna ”Kätevä-Tekevä-Lukeva”messuille jotka järjestetään la-su 1.-2.11.2014 Messukeskuksessa.
Messut ovat Suomessa yksi suurimmista vuotuisista harrastemessuista. Yleisöä tulee lähes 10.000 henkeä. ”Tekevä”-messut
kokoaa harrastukset ja innokkaat harrastajat saman katon alle.
Kustannukset messuista ovat 1.200 €, josta suurin osa järjestäjille
maksettavaa tilamaksua. SRAL:n hallitus on luvannut kerholle 300 €
projekti-avustuksen. Messupäällikkönä toimii Markku, OH3EAU; joka
toivoo mahdollisimman monen jo nyt varaavan ajan kalenteriinsa.
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7. Kerhon QSL-lähetys kadonnut
Kerholle tuli kaksi viikkoa sitten ilmoitus postiin tulleesta QSLpaketista OH3-piirin QSL-managerilta. Yllätys oli melkoinen kun
paketti avattiin kerholla sillä paketissa oli aivan toisen OH3-piirin
kerhon kortteja. Paketti toimitettiin edelleen oikealle vastaanottajalle
Samalla pyrittiin selvittämään minne kerholaisten kortit ovat
menneet. Kerhon pakettia ei kuitenkaan tähän päivään mennessä ole
löytynyt ja näyttää todennäköiseltä ettei sitä tulla löytämään.
8. Radio- ja tv-museo meni kiinni talveksi!
Lahden Radio- ja tv-museo sulki ovensa remontin vuoksi ma
1.9.2014. Syksyn ja mahdollisesti vielä alkuvuoden aikana
remontoidaan museon katto sekä korjataan mm. ikkunoiden
vesivahinkoja. Remontin tarkasta pituudesta ei ole tietoa.
9. Vie paperisi ”Kuituselle” - kerho saa rahaa!
Kun viet kierrätyspaperia, siis sanomalehtiä, esitteitä ym.
”Kuituselle” eli Uusiomateriaalit Recycling Oy
Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI
ja annat tunnuksen ”Radioamatöörit” saa kerho aina muutaman
euron lisää toimintaansa. Harkitsemisen arvoinen asia, varsinkin jos
pääset pienen toimiston tai työpaikan papereihin käsiksi?
10. Tuoreimmat QST- ja CQDL-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät nyt tuoreimmat ARRL:n QST-lehdet sekä Saksan
liiton DARC CQDL-lehti.
11. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
12. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 28.9. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz jolloin lukijana on Retu, OH3WK.
13. Lopetus ja kiitokset
Tässäpä tämä tällä kertaa.
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