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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän
alkuvuoden viimeistä radiobulletiiniä. Tällä kertaa lähestyvän juhannuksen
kunniaksi Lahden Radio- ja tv-museon aseman erikoistunnuksella OH3R.
Tällä kertaa pyydämme kuulijoilta pientä tarkkaavaisuutta ja apua.
Yritämme selvittää, kumpi kerhon kahdesta 80 m antennista on parempi ja
minnekin. Antennit ovat vaakaluuppi ja dipoli. Vaihdamme antennia jokaisen
numeroidun kohdan jälkeen ja pyydämme sitten kuittauksien yhteydessä
antamaan lyhyen raportin niiden voimakkuudesta.
Radiobulletiinit viettävät tämän jälkeen pientä kesätaukoa ja palaamme
radioaalloille taas elokuussa. Mutta toiminta kerholla ei kesästä huolimatta
rauhoitu ja heinäkuussa on odotettavissa varsinainen jymypaukku, joten
kannattaa seurata erityisesti kerhon kotisivun tiedotuksia.
Tänään 12.6. viettää nimipäiväänsä Esko
Esko on eräs suosituimpia suomalaisia miehen etunimiä, joka on annettu
lähes 40.000 miehelle. Esko-nimi on muunnos muinaisskandinaavisesta
Eskil-nimestä.

1. Kolmas kerhoyö onnistui hienosti ja radiohuone uudistui
Toukokuun lopulla vietetty kolmas kerhoyö onnistui taas hienosti. Kun
aiheena etukäteen ilmoitettu tietokoneet ja kaikki siihen liittyvät asiat oli
läpikäyty, innostui porukka uusimaan kerhon radiohuonetta.
Radiohuoneen kaikki laitteet siirrettiin kokoushuoneen puolelle, vanha pöytä
kannettiin ulos ja tilalle rakennettiin Ismon, OH2IV; toimittamasta
pöytälevystä upouusi pöytä. Samalla kun laitteet kannettiin takaisin
radiohuoneeseen, tehtiin niille uusi sijoitus.
Pohjana uudelle radiohuoneen siistille ilmeelle on nyt Maaritin, OH3EXI;
tekemä kerhotilan kaikkien kaappien ja hyllyjen täydellinen läpikäynti. Paljon
turhaa tavaraa siirrettiin pois kaapeista odottamaan parempaa kohtaloa.
Radiohuoneeen uudelleenajossa olivat mukana ainakin Yrjö, OH3CK; Alex ja
Marko, OH3MN; Timo, OH3EXH; ja Jaska, OH3LV.
Kiitos kaikille – myös niille joiden nimi tässä unohtui – hienosta toiminnasta
radiohuoneen ehostuksessa.
2. Harjun koulun 6a-luokka kerhon vieraana
Harjun koulun 6a-luokan 26 oppilasta vieraili tutustumassa kerhon
toimintaan opettajiensa Päivin ja Elinan kanssa. Maarit, OH3EXI; kertoi
ensin yleisesti radioamatööriharrastuksesta, joka tuntui olevan porukalle
uppo-outoa. Pitkän saksan ja englannin lukijoina luokkaa kiinnostivat
erityisesti yhteyksien pito eri puolille maailmaa.
Maarit yritti alussa epätoivoisesti herätellä kiinnostusta matkimalla auroraääntä 27 asteen helteen uuvuttamille oppilaille. Vasta workkimaan pääsy
herätti ryhmän henkiin. Kuulimme kyllä selkeästi Arabiemiraatit (A6) ja
Belgian (ON), mutta emme onnistuneet pääsemään pile-up'ssa läpi. Lopulta
sovimme QSO:sta Jarin, OH2BU; kanssa, jotta pääsimme asiaan. Kusosta
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innostuttiin sen verran, ettei tunnin loppuminenkaan saanut viimeisiä
haluamaan kotiin vaan tuntia venytettiin 15:20 saakka.
Kerhon kotisivulta löytyy muutama kuva iloisesta tapahtumasta.
l3. Jaska, OH3LV; opasti kuuden metrin workkimisessa

Viime torstaina Jaska, OH3LV: opasti kerholla workkimaan kuuden metrin
NAC-kilpailua. Es-keliä on ollut kuudella metrillä jo parisen viikkoa ja
odotukset olivat suuret.
Toisin kuitenkin kävi. Alkuillan kelit olivat huonot ja saaliiksi jäi alle 10
yhteyttä vaakaluupilla ja windomilla. Muutama lisääkin kuultiin, mutta liian
heikosti. Eurooppaan es-keli avautui vasta viimeisen tunnin aikana, jolloin
emme enää olleet päivystämässä.

4. Ruskaleiri tulossa, varaa aikaa jo syyskuun lopulle
Kerhon jo perinteinen Ruskaleiri pidetään taas Lahden kaupungin Nastolassa
Luhtaanpirtissä joko syyskuun toiseksi viimeisenä tai viimeisenä
viikonloppuna.
Varaa siis jo alustavasti aika syksyn kuumimmalle tapahtumalle.
5. Koko kesän kilpailukalenteri
Keke, OH2OT; on koonnut koko kesän kilpailukalenterin. Kalenterista
löytyvät tärkeimmät kilpailut sekä välttämättömät tiedot niiden
workkimiseen "ex tempore".
Näin ensimmäisellä kerralla kilpailukalenteri lähetettiin erikseen OH3AC
Kerhokirjeen liitteenä, mutta jatkossa tiedot löytyvät pysyvästi myös
kotisivun oikeassa ylänurkassa olevasta linkistä. Myös muuta
kilpailutoimintaan liittyvää materaalia ja tietoa tullaan lisäämään tälle
sivulle.
Kilpailukalenteriin liittyvät kommentit, huomautukset, lisäykset ja
toivomukset voi lähettää suoraan Kekelle, OH2OT; oh2ot@oh3ac.fi
6. OH3-kortteja tullut, lokeroissa QSL-kortteja
Kerholle on tullut ja lokeroihin lajiteltu iso paketti OH3-piirin QSLmanagerilta Hannulta, OH3NOB.
Saapuvien QSL-korttien lokerot ovat – jos ei pullollaan niin ainakin jotkut
hyvin täytettyinä korteista. Katso kerhon kotisivulla olevasta linkistä, onko
sinulle tullut kortteja. Näet tässä tilanteen to 25.5.2016. Yliviivattu tunnus
tarkoittaa, että olet sitten edellisen ilmoituksen hakenut korttisi. Jos on tai
jos ei, kannattaa tulla kerhoiltana tai päivystykseen noutamaan korttejasi.

l7. OH3AC mahdollisesti Lahden kaupungin nuorisomessuille 25.-26.8.
Lahden kaupungit nuorisopalvelut järjestävät nyt toista kertaa mahtavat
nuorison harrastemessut Lahden Messukeskuksessa to-pe 25.-26.8.2016.
Messut ovat erittäin tärkeä mahdollisuus esitellä ra-toimintaa nuorille, sillä
kaikki Lahden ala- ja yläasteen koululaiset ja opiskelijat ovat velvollisia
tulemaan messuille koululuokkiensa kanssa. Sama velvollisuus vaikka ei
pakollisuus on myös lukio- ja ammattitason opiskelijoilla. Uutena ryhmänä
ovat nyt mukana myös Lahteen liitetyn Nastolan nuoret.
Kerhon puolesta projektipäällikkönä toimii Vesa, OH3FYE.
Messut ovat valtava henkinen ja fyysinen ponnistus kerholle – siitä toki
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selvitään – mutta taloudellisesti messut edellyttävät SRAL:n tukea.
8. Kerho nyt myös Instagrammissa! #OH3AC
Aikaansa täytyy seurata ja olla siellä, missä myös muut nuoret ovat!
Kerholla on nyt tili Instagrammissa!
Instagram on nuorten suosittu sosiaalinen median sovellus jonne voidaan
helposti ladata ja josta voidaan helposti katsoa valokuvia. Toimii sekä
älypuhelimella että pöytäkoneella.
Ladataksesi kuvia sinulla täytyy olla Instagram-tili. Sen avaaminen on
helppoa kuin mikä. Jos sinulla ei ole tiliää, voit kuitenkin katsoa kuvia
osoitteessa:
https://www.instagram.com/oh3ac/
9. Syksyn perusluokan kurssi 25.10-8.12.2016
Kerhon ensi syksyn kurssin aikataulu, opetussuunnitelma ja kaikki
opetusmateriaali löytyvät nyt kerhon kotisivulta ra-kurssi välilehden takaa.
Kurssi löytyy myös MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
koulutuskalenterista. Kalenteri löytyy MPK:n kotisivulta www.mpk.fi.
Kurssit sinänsä käydään vanhaan tapaan Radiomäellä, mutta kurssien
ilmoittautumisessa on pieniä muutoksia.
10. Varo putoavia pultteja touko-kesäkuussa
Radiomäellä itäisessä mastossa on alkanut taas mastojen kunnostustyöt.
Ensin on tehty yleisiä kunnostustöitä ja maalausta, mutta nyt kesäkuussa
alkaa tikasosien uusiminen, joka kestää koko kesäkuun ajan.
Tikastyössä on vaarana irtopulttien tms. osien tippuminen maahan. Tästä
syystä museon portit tulisi pitää ainakin kiinni vedettyinä, ettei alueella liiku
ylimääräistä väkeä eikä kävelyporttiakaan olisi hyvä jättää kokonaan auki.
11. Nyt voit soittaa kerholle, sopia skedin tai muuta mukavaa!
Kerhon eteisessä on nyt kännykkä, jolle on monta käyttöä.
a) Jos haluat skedin OH3AC- tai OH3R-aseman kanssa, voit tarkistaa
onko ketään asemalla.
b) Voit soittaa vaikkapa kerhoiltana, ja kysyä kuka on paikalla.
c) Tai – mikä tärkeintä – 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
12. Museon portilla nyt kerhosta kertova iso kyltti
Museon portilta löytyy nyt A3-kokoinen värikäs kyltti, jossa kerrotaan mm
kerhoiltojen ja OH3R-aseman päivystyksien aikatauluista. Lisäksi kyltistä
löytyy myös edellä mainittu kerhon uusi puhelinnumero, jos portti on kiinni
ja haluat tietää onko kerholöla ketään.
Kaikeksi kukkuraksi kyltistä löytyy mm. ns. QR-koodi, joka johtaa kerhon
kotisivulle.
13. Lahden kaupungin nuoriso-ohjaajat tutustumiskäynnillä kerholla
Vesan, OH3FYE; aloitteesta ja kutsumana Lahden kaupungin viisi nuorisoohjaajaa ja nuoriso-ohjaajaharjoittelijaa vierailivat kerholla tutustumassa
Vanhaan Radioasemaan ja radioamatööritoimintaan. Tunniksi suunniteltu
vierailu venyi lopulta kahteen tuntiin ja nuoriso-ohjaajat saivat parhaan
mainion kuvan tästä toiminnasta kun pääsivät aitoon second operatoryhteyteen Heikin, HB9EDY; kanssa Sveitsissä. Samalla suunniteltin kerhon
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osallistumista Lahden kaupungin suurille koululaismessuille.
14. 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.
15. OH3AC Kerhokirje 7/2016 ilmestyy tulevalla viikolla
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
16. 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
17. 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.
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.
21. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi kesän edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.

Kiitos ja siirrytään kuittauksiin ja pyydämme lyhyesti raportin kumpi
antenni kuului paremmin.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.oh3ac.fi

