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PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 11.9.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän
syksun ensimmäistä radiobulletiiniä. Tällä kertaa syksyn kunniaksi Lahden
Radio- ja tv-museon aseman erikoistunnuksella OH3R.
Tänään 12.6. viettävät nimipäiväänsä Santeri, Aleksanteri, Santtu,
Aleksandra, Ale, Ali ja Sandra.
Aleksanteri on suomenkielinen muoto useissa kielissä esiintyvästä miehen
etunimestä Alexander. Nimi on lähtöisin kreikkalaisesta nimestä Alexandros,
joka merkitsee ”ihmisen suojelija” tai ”puolustaja.” Nimen erikielisiä
muunnoksia ovat käyttäneet lukuisat hallitsijat ja kahdeksan paavia.
1. Ohjelmallinen Ruskaleiri Lahden Nastolassa pe-su 23.-25.9.2016
Vuosi vuodelta suositummaksi tullut Ruskaleiri pidetään tutussa paikassa
Lahden Nastolan Luhtaanmaalla syyskuun viimeisenä viikonloppuna pe-su
23.-25.9.2016.
Leirillä on kirpputori ja runsaasti myyntitilaa sekä ulkona että sisällä.
Luhtaanpirtissä on sisämajoitustilaa sekä ulkona hyvät mahdollisuudet
asuntovaunuille ja teltoille.
Tänä vuonna Ruskaleiri panostaa huippuohjelmaan. Leirille on alustavasti
sovittu kolme mielenkiintoista esitelmää:
- Antti, OH5TB/OH2BTB; kertoo radioaseman etäohjauksesta
- Matti, OH7SV; pitää tunnettuun vauhdikkaaseen tapaansa
esitelmän antenneista sekä
- ajankohtainen esitelmä tämän päivän puolustusvoimien radioista.
Lisäksi Jaskan, OH3LV; antenniopetusta, Vesan, OH3EQY; kopterilennätystä,
tietokilpailu sekä QSL-korttien vastaanottopiste. Myynnissä OH-luetteloita ja
grilli kuumana koko päivän.
Itsestään selvyyksinä ovat tietenkin saunominen, turpakäräjät, makkaranpaisto ja yhdessäolo. Leiripäällikkönä toimii tuttuun tapaan Harri, OH3UP; ja
hyvästä muonituksesta vastaa Ismo, OH2IV; perheineen.
Luhtaanpirtin osoite on Kurssikeskuksentie 17, 15560 NASTOLA. Tervetuloa.
Lisäinfoa ja tarkennusta ohjelmaan tulee seuraavassa OH3AC Kerhokirjeessä
noin kahden viikon päästä sekä kerhon kotisivulla.
2. Kerhoyöt jatkuvat: seuraavaksi ollaan yhdesä pe-su 30.9.-1.10.2016
"Kerhoyö" on "kerhoillan" täydennystä, on enemmän aikaa tehdä, touhuta,
workkia ja olla yhdessä. OH3AC:n kerhoyöt järjestetään tänä syksynä
jokaisen kuukauden viimeisenä viikonloppuna perjantai-illasta alkaen.
Syyskuussa kerhoyö alkaa perjantaina 30.9. kello 16 ja jatkuu pitkälle
lauantaihin ja ehkä sunnuntaihin. Kerholle voi tulla milloin haluaa, yöpyä tai
olla yöpymättä. Workkiminen ei ole pakollista vaan tekosyy tulla kerholle!
Jokaisella kerhoyöllä on oma teemansa mutta nyt otetaan vastaan ideoita
teemaksi. Tätä seuraava kerhokirje ehtii ilmestyä ennen h-hetkeä, joten
teemaa ei ole vielä päätetty:
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Haluatko
- workkia kisoja,
- opetella radioiden kokoamista,
- jatkaa digiworkkimisen saloihin tutustumista,
- viettää rentouttavaa aikuisten iltaa,
- viettää nuorisoiltaa tutustuen Teemuun, OH3ESZ; joka vastasi
myöntävästi, kun Maarit kosiskeli nuorisotoiminnan vetäjäksi
- jatkaa vesakkotalkoita,
- tutustua kettujahtiin,
- tai ehdottakaa itse mitä mieleen tulee ra-toiminnan puitteissa.
oh3ac@oh3ac.fi on käytettävissänne.
Jos olet tulossa kerhoyöhön tai muuten Radiomäelle workkimaan tai
käymään, voit soittaa joko alla olevaan kerhon puhelinnumeroon tai
Maaritille, OH3EXI; puh. 0407 087 861
3. Syksyn perusluokan kurssi alkaa ti 25.10-8.12.2016
OH3AC; ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestävät yhdessä
radioamatöörien perusluokan koulutusta syksystä 2016 lähtien.
Syksyn kurssi alkaa ti 25.10.2016 jatkuen joulukuun alkuun. Kurssi pidetään
normaaliin tapaan Radiomäellä Vanhan Radioaseman tiloissa. Kurssin kaikki
opetus- ja tukimateriaali sekä muu tieto löytyy kotisivulta.
Kurssi yhdistää MPK:n vahvan osaamisen ja taustayhteisöiden tuen sekä
OH3AC:n aktiivisen koulutustoiminnan. Niinpä kurssille voi ilmoittautua
suoraan Sepolle, OH2TO; joko puh. 0400 713 545 tai sähköpostilla
koulutus@oh3ac.fi tai rekisteröitymällä MPK:n sivujen kautta.
4. Nuoria radioamatöörejä etsitään auttamaan Lahden MM-kisoihin 2017
Lahdessa järjestetään helmi-maaliskuussa 2017 hiihdon MM-kilpailut jo 7.
kerran. Kisaorganisaatio etsii muutamaa paikallista nuorta (tai miksei
vanhempaakin) vapaaehtoistyöhön kisojen aikana: Radiopuhelintukiasemien
ja kiinteiden antennien pystytys, laitteiden ja järjestelmien parametrointi ja
ohjelmointi, laitteistohallintaa, akkuhuoltoa, laitevaihdoista huolehtiminen,
latauspisteiden hallintaa, järjestelmätoimittajan, huollon ja kisaorganisaation
yhdyshenkilönä toimiminen yms. Lisäksi saattaa olla muuta mielekästä ja
alaa sivuavaa työtä audion, videon ja ICT:n parissa. Radioamatööri tai muu
edistynyt radioharrastaja olisi tehtävään soveltuvin henkilö.
Tehtävän edut, kuten kisapassit, ruokailut ja muut selviävät tarkemmin
lähempänä tapahtumaa. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Peteen
(Peltola), puh. 050 558 0090.
Tervetuloa Lahteen 22.2. - 5.3.2017!

15. OH3AC kohtasi Harrastemessuilla 8000 nuorta – katso juttu ja kuvat
Lahden kaupungin nuorisopalvelut järjestivät Messukeskuksessa suuret
Harrastemessut. Kaikki kaupungin koululaiset, lukiolaiset, toisen asteen
opiskelijat ym. olivat velvollisia tulemaan messuille. Jotkut luokat toki vain
pariksi tunniksi, jotkut pidemmäksi aikaa.
OH3AC pääsi kahden päivän aikana kohtaamaan radioamatööritoimintaa
8000 nuoren kanssa. Miten kävi, miten onnistuimme? Katso juttu ja kuvat
OH3AC Kerhokirjeestä ja kotisivulta löytyvästä linkistä.
6. Elokuun kerhoyönä workittiin ryttyä ja YO-asemia
Elokuun kerhoyönä sai varsin henkilökohtaista opetusta, kun väkeä kävi
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.oh3ac.fi

yhdeksän henkeä. Jukka, OH3ENV; poikkesi pitkästä aikaa ja Tomi,
OH3TKN; onnistui myös houkuttelemaan kaverinsakin paikalle.
Kiitos Vesan, OH3EQY; ja Jaskan, OH3LV; koneet saatiin kisakuntoon YODXkisaan. Kisassa Maarit, OH3EXI, Vesa, Jaskan ja Aarni, OH3EQS; pitivät 100
QSOa aina Havaijilta Brasiliaan. Uudet kisailijat saivat näin käytännön
opetusta ja tuntumaa eri vuorokaudenaikojen vaikutuksesta bandin ja
antennin valintaan.
Ilmoitelkaa Maaritille, oh3exi@oh3ac.fi, jos kisaworkinta kerhon laitteilla
kiinnostaa, niin workitaan yhdessä tai saatte ovet auki sopivaan aikaan.
7. OH3RAC: Kerhon toistinasemaa päivitetty – ID toimii
Yaesu Fusion toistimen firmware on nyt päivitetty uuteen versioon ja
samalla muutettiin Pasin, OH2PT; vinkin mukaan FM-asetuksia. Audio parani
huomattavasti ja ID toimii toistimen avauksen yhteydessä. Toistin alkaa siis
löytämään oikeat asetukset.
9. OH3AC haki kesäleiriä - Vierumäki ei kelvannut SRAL:lle!
SRAL:n hallitus pyysi kerhoja hakemaan kesäleirin 2017 järjestelyoikeuksiaa
OH3AC haki kesäleiriä Vierumäelle.
SRAL:n hallitus piti kokouksen la 9.7.2016 ja hylkäsi kerhon hakemuksen.
Hallituksen kyselytunnilla SRAL:n puheenjohtaja kertoi päätöksestä melko
tarkasti seuraavin sanoin:
”Koska ensi vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, hallitus
katsoo että ei olisi kohtuullista että yksi kerho saisi kunnian
järjestää tällaista juhlavuoden leiriä. Hallitus on siksi
päättänyt kesäleirin 2017 itse Evolla.”
Hakuilmoituksessa ei kerrottu, että leirin järjestäjiä tulisi olla useampi.
OH3AC Kerhokirjeen yleisönosastossa on asiaa käsittelevä kirjoitus.
10. Unelmahäät Radiomäellä 30.7.2016 -katso netistä laadukkaat hääkuvat!
Henry, OH3EGL; ja Lilia, tunnustaan odottava hami saivat toisensa
ainutlaatuisissa radioamatöörihäissä Radiomäen Vanhalla Radioasemalla
30.7.2016.
Katso juhlaselostus ja ammattimaiset, mahtavat valokuvat kerhon
kotisivulta löytyvästä linkistä.
11. Jarille, OH2BU; kaksi Suomen Mestaruutta 2015!
Suomen mestaruudesta kilpaillaan 80 m ja 40 m alueilla niin, että vuoden
aikana on kuusi eri kilpailua. Kilpailijan viiden parhaan sijoituksen pisteet
lasketaan yhteen ja eniten sijoituspisteitä saanut on Suomen Mestari.
Ison tehon luokan sähkötys- sekä puhemestaruuden voitti kerhon sihteeri
Jari, OH2BU. RTTY-luokan mestaruus meni Joensuuhun Manulle, OH7UE.
12. Kysymys OT-amatööreille: Missä sijaitsi Lahden lentomajakka?
Lahden keskustan alueella on aikanaan sijainnut lentomajakka, tässä
tapauksessa ns. reittimajakka. Majakka on purettu ja siirretty toisaalle
aikoja sitten, mutta Kari, OH5YW; vanhoihin kuin myös vielä toimiviin
majakoihin perehtynyt – ja myös lisänimen "majakkamestari" saanut –
haluaisi tietää vanhoilta alueen radioamatööreiltä, missä oli majakan
fyysinen sijainti? Veikkauksena on, että jossakin hiihtokeskuksen suunnalla?
Vastaukset joko kerhon sähköpostiin oh3ac@oh3ac.fi tai suoraan Karille,
OH5YW; kari.syrjanen@gmail.com
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13. Koko kesän kilpailukalenteri
Keke, OH2OT; on koonnut alkusyksyn kilpailukalenterin. Kalenterista löytyvät tärkeimmät kilpailut sekä välttämättömät tiedot niiden workkimiseen "ex
tempore". Kalenteri löytyy kerhon kotisivun oikeasta ylänurkasta.
Kilpailukalenteriin liittyvät kommentit, huomautukset, lisäykset ja
toivomukset voi lähettää suoraan Kekelle, OH2OT; oh2ot@oh3ac.fi
14. Nyt voit soittaa kerholle, sopia skedin tai muuta mukavaa!
Kerhon eteisessä on nyt kännykkä, jolle on monta käyttöä.
a) Jos haluat skedin voit tarkistaa onko ketään asemalla.
b) Voit soittaa kerhoiltana, ja kysyä kuka on paikalla.
c) Tai jos olet museon portilla etkä pääse sisään, voit soittaa kerholle
ja pyytää tulemaan avaamaan portti!
Numero – talleta tämä nyt heti omaan kännykkääsi nimellä "OH3AC
Radiomäki"
046 938 4050
15. Radio- ja tv-museo avautuminen siirtynyt ensi helmikuuhun
Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on siirtynyt odottamaan MMkisoja eli museon toivotaan avautuvan helmikuussa 2017.
16. OH3AC Kerhokirje 9/2016 ilmestyi torstaina 9.9.
Vuoden seitsemäs, entistä räväkämpi 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
Kerhokirjeen ”tähtiotsikot” löydät kotisivulta. Seuraava OH3AC Kerhokirje
ilmestyy jo tulevan viikon jälkeen.
17. Radioamatööritutkintoja tarvittaessa
Kiinnostaako radioamatööritoiminta? Haluatko suorittaa
radioamatööritutkinnon? Kerhon pätevyystutkijat pitävät tarvittaessa Sinulle
Viestintäviraston edellyttämän K-, T1- tai T2-moduulin tutkinnon joustavin,
itsellesi sopivin järjestelyin! Teemme myös kotikäyntejä! Ota yhteys kerhon
sähköpostilla oh3ac@oh3ac.fi
18. 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.
19. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla
Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.
20. OH3AC seuraava radiobulletiini su 2.10.2016 klo 9:30 SA
Lahden Radioamatöörikerho ry:n radiobulletiini annetaan su 2.10.2016 klo
09:30 SA taajuudella 3.685 kHz. Bulletiini annetaan sen jälkeen kolmen
viikon välein sen jälkeen seuraavasti: su 23.10., su 13.11., su 4.12.
21. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi kesän edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
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