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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden
kuudetta radiobulletiiniä.
Tänään 1.5. viettää nimipäiväänsä tietenkin Vappu ja Valpuri
Vappu on germaanisperäisen Valburg-nimen suomenkielinen muunnelma.
1. Vapun alun kerhoöinä tupa täynnä ihmisiä
Kerhon vappuaaton tempaus sujui hienosti! Perjantai-iltana alkoi porukkaa
kokoontumaan kerholle, yhdessä grillattiin jopa kolmeen otteeseen, juteltin, syötiin
ja juotiin ja vietettiin yhteistä mukavaa aikaa aina aamuun saakka. Yöpyjiä oli
Radiomäen kummitus mukaan lukien kymmenen. Joku ehti muutaman minuutin
jopa nukkua.
Aamun jälkeen kerholla kävi toistakymmentä henkeä niin, että viikonlopun saldoksi
tuli reilusti yli 20 osanottajaa. Myös kusoja syntyi lokiin.
Kiitos Maaritille, OH3EXI; äidillisestäö hoivasta ja järjestelyistä
2. Radioamatöörien suojeluspyhimys Lahdessa!
Katolinen kirkko julistaa pyhimyksiksi ihmisiä, jotka ovat osoittaneet sankarillista
hyveellisyyttä elämässään. Suojeluspyhimys on vastaavasti pyhimys, jonka
uskotaan suojelevan esimerkiksi jotakin tiettyä paikkakuntaa, kirkkoa,
ammattikuntaa tai yksityistä henkilöä. Katolinen kirkko on julistanut pyhimykseksi
Maksymilian Maria Kolben. Hän oli aktiivinen radioamatööri kutsulla SP3RN. Hän on
radioamatöörien, poliittisten vankien ja mm. perheiden suojeluspyhimys.
Kolbe oli puolalainen, joka uhrautui toisen vangin edestä Auschwitzin
keskitysleirissä. Kahden viikon näännytyksen jälkeen vain neljä kymmenestä oli yhä
elossa, mukaan lukien Kolbe ja heidät tapettiin myrkkyruiskeella.
Tunnetun puolalaisen taiteilijan Maya Kokocinski Moleron vuonna 2011 maalaama
60 x 50 cm öljyvärimaalaus Pyhästä Maximilliam Kolbesta, SP3RN; radioamatöörien
suojeluspyhimyksestä, on nähtävillä Lahden Taidemuseossa Faces of Christ
-kokoelmassa 13.2.-15.5.2016.
3. Radio- ja tv-museo avautuminen siirtynyt jälleen hamaan tulevaisuuteen
Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on siirtynyt pitkälle loppuvuoteen tai jopa
ensi vuoden alkuun, koska uuden kaluston toimittamisessa on vaikeuksia. Ensi
viikolla ilmestyvässä kerhokirjeessä kerromme lisää asiasta
4. Kalakukko-kilpailun tulokset vahvistettu
Kalakukko-kilpailun järjesti tänä vuonna Kuopion Seitoset ry., OH7AA; mutta
OH3AC vastasi tulosten tarkistamisesta ja niiden julkistamisesta kerhon kotisivulla.
Kalakukko on edelleen kotimaisten kilpailuiden suosituin. Yhteyksiä pidettiin
yhteensä 12.470 kappaletta. Kilpailuihin osallistui yhteensä 207 asemaa ja lokeja tuli
167 kappaletta. Tulokset on nyt kahden viikon palauteajan jälkeen vahvistettu ja
löytyvät kerhon kotisivulta.
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5. Yhteinen matka Ham Radio-messuille Friedricshafeniin 24.-26.6.2016
Euroopan suurin radioamatööritapahtuma pidetään etelä-Saksassa
Friedrichshafenissa viikonloppuna 24.-26.6.2016. Kerholta on lähdössä messuille 35 hengen vapaamuotoinen ryhmä. Vesa, OH3FYE; on varannut läheltä messuja
ylimääräisiä huoneita jne.
Kyseessä ei ole ryhmämatka mutta Vesa, OH3FYE; on valmis kertomaan jo
tehdyistä varauksista ja järjestelyistä, siirtämään hotellivarauksia toisten nimiin jne.,
auttamaan ja neuvomaan ym.
Vesan, OH3FYE; saat kiinni joko oh3fye@oh3ac.fi tai 0400 499 481
Mukaankutsu koskee myös muitakin kuin kerholaisia!
6. Onnistunut ensimmäinen kerhoyö pääsiäisenä
Pääsiäisenä 26.-27.3.2016 workittiin kerholta CQ WPX- kilpailun SSB- eli
puheosaa. Kilpailu on yksi vuoden suurimmista mutta ihan leppoisa sellainen.
Kilpailuun osallistuttiin ihan huvin ja oppimisen merkeissä mutta myös nimenomaan
sosiaalisena seurusteluna ja hyvänä syynä päästä pois kotoa. Pisteitä tulikin
reippaasti yli 130.000.
Kerholla valvottiin kahtena yönä ja vierailijoita ja workkijoita oli käymässä lähes 20.
Kaikki paikalla käyneet vannoivat ja kiittivät hienoista järjestelyistä ja mukavasta
tavasta viettää viikonloppuna. Kiitos ennen kaikkea idean äidille ja
toimeksipanneella Maaritille, OH3EXI
7. OH3AC Kerhokirje 5/2016 ilmestyy alkuviikosta
Vuoden viides kerhokirje ilmestyy alkuviikosta. Luettavaa on varmasti siinäkin taas
paljon. Jos sinulla on uutisia, kerrottavaa tai vaikka joku hyvä uutisvinkki, laita heti
sähköpostia osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi
OH3AC Kerhokirjeet voit lukea tekstiversiona kerhon keskustelupalstalta sekä *.pdfmuodossa kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevasta linkistä.
8. Uusi 70 cm toistin saapunut Lahteen
Uusi 70 cm toistin on saapunut Lahteen ja on tällä hetkellä räkkiasennuksessa.
Toistinaseman työt ovat vaiheessa, koska joudumme jatkamaan nykyisiä
antennikaapeleita uuteen tietoliikennekoppiin.
Marko on toistaiseksi maksanut omista rahoistaan toistimen, mutta tarkoitus on että,
hattu laitetaan kiertämään kerhoilloissa ja ylimääräisiä lahjoituksia voi myös antaa
jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.
9. Museon portin lukitus muutttunut – ole tarkkana
Museon porttiin on lisätty toinen lukkopesä ja portissa on nyt siis ns. kaksoislukitus.
Muutos on aiheuttanut sen, että lukitusta ei saa pois .... Tarkoittaa sitä, että tällä
hetkellä portin lukkoja ei voi asettaa niin, että lukko olisi auki mutta portti olisi suljettu
eli "valelukossa."
Esim. kerhoilloissa portti tulee jättää auki (selälleen) ja lukita se kiinni urheilukentän
aitaan rautalangalla. Muuten portti menee kiinni ja lukittuu.
10. Kerhon esittely ruotsin, englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielellä?
Kerhon keskustelupalstalla O-J, OH2OP; kertoo hienosti sekä Radiomäestä, sen
merkityksestä koko Lahdelle että kerholle.
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O-J päättää jutun seuraavaan hienoon kysymykseen?:
Olisiko ajatusta liittää Lahden Radioamatöörikerhon verkkosivuille
myös ruotsin-, englannin-, ranskan-. saksan- ja venäjänkielistä
esittelyä, kun 2016 Radio- ja tv-museo peruskorjauksen jälkeen
avautuu Mastolana. Varmaankin löytyy henkilöitä, jotka voisivat
varmistaa esittelyjen sujuvuuden toisella kotimaiselle ja vaikka
kolmella vieraalla kielellä.
Kun kaikkien näiden kielien natiiveja löytyy kerholta, hyvä tarkoitus varmaan
onnistuu? Yhteys Olli-Jukkaan, OH2OP! oh2op@oh3ac.fi
11. Kerholla uusi naapuri Vanhalla Radioasemalla
Museon alakerrassa olevaan vanhaan kirjavarastoon muuttaa tänään yritys, joka
aloittaa siellä audiostudiotoiminnan. Rakennustyöt ovat juuri alkamassa.
Uusi vuokralainen käyttää samaa ulko- ja alakerran ovea kuin radiokerhokin.
12. Suositulle keskustelupalstalle vain tunnuksella tai oikealla nimellä!
Kerhon suositun OH3AC Keskustelupalstan löydät klikkaamalla kerhon kotisivun
www.oh3ac.fi vasemmassa palkissa olevaa linkkiä.
Keskustelupalstalla on vilkasta ajatustenvaihtoa ja hyviä kommentteja. Sensuuria ei
ole mutta rekisteröityminen edellyttää joko oman tunnuksen käyttöä tai oikeaa
nimeä. Tunnuksettomia salanimiä ei hyväksytä ja mikäli kirjautumista yritetään
nimellä, tarkistamme nimen aitouden.
13. Suomen DX Liiton Kesäkokous Messilässä 5.-7.8.2016
Suomen DX-Liitto toivottaa kaikki DX-kuuntelusta kiinnostuneet mukaan tämän
vuoden kesäkokoukseen 5.-7. elokuuta. Messilän matkailukeskukseen Hollolassa.
Paikka on radioamatööreille tuttu, OH3AC järjesti siellä vuonna 2000 SRAL:n
kesäleirin 1150 vieraalle! DX-kuuntelijoiden Kesäkokous vastaa muutenkin hyvin
radioamatöörien kesäleiriä. Yhdessäoloa, hyviä esitelmiä ja ohjelmia aina
perjantaista sunnuntaihin.
14. Kerhon kurssit nyt myös MPK:n koulutuslistalla!
Kerhon ensi syksyn kurssit löytyvät nyt myös MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuskalenterista. Kalenteri löytyy MPK:n kotisivulta www.mpk.fi.
Kalenteriin on kirjattu kerhon neljä seuraavaa kurssia.
Kurssit sinänsä käydään vanhaan tapaan Radiomäellä, mutta kurssien
ilmoittautumiseen tulee pieniä muutoksia.
15. Koulutusmateriaalia kerholla
Kerholta löytyy lainattavaksi "Tiimissä Hamssiksi I" (T1) että "Tiimissä Hamssiksi II"
(T2) kirjoja. Jos kirjat löytyvät radiohuoneen kirjahyllystä, kirjaa lainasi lainavihkoon.
Jos et kirjoja löydä, katso lainavihkosta kenellä kirjat ovat.
Kirjoja kannattaa etsiä myös Päijät-Hämeen kirjastoista, sillä – kiitos O-J:n, OH2OP;
niitä on monessa alueen toimipaikassa.
16. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi Hauvosen
muistoasema OH3R sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antennivirityshuoneessa eli
historiallisesti aivan loistavassa paikassa.
Päivystäjiä pyydetään ilmoittautumaan Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
OH3R -aseman päivystysvuorot löydät kerhon keskustelupalstalta.
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17. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla
Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.
18. Jäsenmaksut 2016 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2016 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.
19. Bulletiinit luettavissa netistä
Kerhon radiobulletiini annetaan säännöllisesti kolmen viikon välein sunnuntaisin klo
9:30 SA taajuudella 3685 kHz. Jos et pääse kuulemaan bulletiinia, voit käydä
lukemassa sen kerhon kotisivun vasemmasta palstasta löytyvästä linkistä.
20. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille avoimina
ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa. Muista, että hyviin tapoihin
kuuluu maksaa kahvista vähintään 1€.
21. Seuraava radiobulletiini 22.5.2016
Seuraava radiobulletiini annetaan su 2.5.2016 klo 09:30 SA taajuudella 3.685 kHz.
Kiitos ja siirrytään kuittauksiin
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