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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; talven
ensimmäistä radiobulletiinia, sillä ainakin täällä Radiomäellä on ulos
katsottaessa mitä kaunein luminen talvipäivä.
Tänään on siis 13.11. ja nimipäiväänsä viettävät Kristian ja Ano.
Kristianin nimen alkuperä on kreikkalainen sana ”christianos”, joka
tarkoittaa kristittyä, Kristuksen omaa, Kristukselle kuuluvaa. Nimen
sisarnimi on Kristiina.
Ano vastaavasti kuuluu suomalaisiin muinaisnimiin ja esiintyy vanhoissa
loitsurunoissa. Nimen alkuperä on verbissä anoa, pyytää. Nimi sai
ensimmäisiä käyttäjiä 1860-luvulla.
Ja sitten asiaan! Paljon uutta ja mielenkiintoista!
1. Nuorisotoimikunta kokoontuu ti 22.11. klo 17:00
Kerhon nuorisotoimikunta kokootuu tiistaina 22.11. klo 17:00 miettimään ja
suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa. Samalla suunnittelun yhteydessä
tutustutaan kerhon releboxiin ja korjataan se. Kuulostaa vaikeammalta kuin
on. Tervetuloa!
2. Marraskuun kerhoyönä workitaan CQWW:n CW-kilpailua ja harrastetaan
Kuukauden viimeinen viikonloppu on taas kerhoyön aikaa.
Tällä kertaa kerhoyö workitaan – nilltä, joilta se onnistuu - CQWW CW- eli
radioamatöörien maailmanmestaruuskilpailua sähkötyksellä. Koska pakkohan se on myöntää - sähkötyksen taitajia on kerhon nuorissa vähän,
toivotaankin apua kerhon vanhoilta.
Kerholle voi tulla koska tahansa lauantai-aamun ja sunnuntai-päivän
välisenä aikana. Päiväsaikaan kerholla puuhataan workkimisen lomassa
kaikkea muutakin, rakennellaan, pidetään hauskaa ym. Kerhoyö on uusille
amatööreille myös loistava paikka päästä seuraamaan toimintaa ja tutustua
muihin kerholaisiin.
Jos portti on lukittu voi soittaa Maaritille puh. 040 708 7861
3. Syksyn kursseille nyt 54 ilmoittautunutta ja jo 32 K-modulia suoritettu
Kerhon kahdelle perusluokan kurssille ilmoittautui yhteensä 54 henkeä. Luku
on suurin kerhon historiassa ja Suomessakin saa mennä kauas 1970-80 luvuille kun Helsingissä vielä oli tämän suuruisia kursseja. Kurssien suosioon
on selvästi vaikuttanut uudet yhteistyömuodot mm. MPK:n kanssa.
Kummallakin kurssilla on nyt käyty läpi K-moduuli, jonka on suorittanut
tähän mennessä yhteensä 32 kurssilaista. Suuri osa lopuista suorittaa sen
lähiviikkoina.
Kummallakin kurssilla on myös aloitettu T1-moduulin eli tekniikan opiskelut.
Yhteensä näistä noin 21 tunnin kursseista noin 15 tuntia käytetään tekniikan
opiskeluun. Tekniikan kursseilta odotetaan hyvää menestystä, sillä kerhon
uusi T1-koulutusmateriaali on saanut laajasti kiitosta.
Tiistai-illan kurssilla tekniikan opetuksesta vastaa Raimo, OH3RV.
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4. Radioamatöörien tapahtumakalenteri kerhon sivulla
Vesa, OH3EQY; mietti pitkään miten hallita ja muistaa monia radioamatööritapahtumia. On kerhoiltaa, muita tapahtumia, kilpailuita, vuosikokousta ja
muuta kaikenlaista muistettavaa. Tällä hetkellä omaa kalenteria pitää
täyttää haalimalla tieto sieltä, tieto täältä. Jotakin aina kuitenkin unohtuu ja
sitten harmittaa.
Vesa kehitteli prototyypin "radioamatöörien tapahtumakalenterista" jonka
löydät kerhon kotisivulta ylhäällä olevasta ”Kalenteri”-linkistä.
Vesa ehdottaa, että samalta pohjalta rakennettaisiin koko Suomen
tapahtumakalenteri, johon kerhot voisivat joustavasti kirjata tapahtumiaan,
oli sitten kerhoiltaa, leiriä tai vaikkapa talkoota. Tietenkin kalenterin ruudun
kokoa pitää kasvattaa ja ehkä keksiä joku yksinkertainen värikoodi erilaisille
tapahtumille.
Käy katsomassa hienoa tapahtumakalenteria!
Kiitos Vesa!
5. Kutsu Päijät-Hämeen Viestikillan perustavana kokoukseen 4.3.2017 klo 13:00
Lahden Radiomäellä tehdään lauantaina 4.3.2017 radion ja viestinnän
historiaa. Päijät-Hämeeseen synnytetään viestikiltojen perheeseen uusi
jäsen työnimellä ”Päijät-Hämeen Viestikilta.”
Vaikka kyseessä on uuden viestikillan perustaminen, on samalla myös
1970-luvulla toimineen mutta 1980-luvun puolivälissä lakkautuneen
”Lahden Viestisillan” toiminnan elvyttäminen.
Viestikilta yhdistää viestinnän ja erityisesti radioiden piirissä toimivat joiden ammatti tai harrastus se on tai jotka muuten ovat näistä asioista
kiinnostuneita. Viestikilta kehittää yhteistyötä ja järjestää esitelmiä,
koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia. Katso lisätietoja kerhon kotisivulla
olevasta linkistä
6. OI3MPK -tunnus Lahteen
OH3AC ja MPK ovat yhteistyössä järjestäneet radioamatöörikurssin, joka on
myös MPK:n kurssikalenterissa. Kurssin myötä puolustusvoimien koulutusjärjestelmään on tullut täydellinen kurssi- ja opetusmateriaali, jota voidaan
käyttää kaikkialla Suomessa vastaavaan koulutukseen MPK:n piirissä.
Viestintävirasto on myöntänyt Lahteen tunnuksen OI3MPK. Tunnus tulee
ääneen ensimmäisen kerran marraskuussa ja sitä tullaan käyttämään myös
kerhon tiloista Radiomäellä.
7. Merkittävä lahjoitus MPK:lle
Jukka, OH2JIN; on tehnyt merkittävän lahjoituksen OI3MPK-aseman
käyttöön. Lahjoitus sisältää mm. kaksi myös kaukokäyttöön sopivaa TS-480
SAT asemaa, virtalähteet, antenninvirityslaitteen, noin 16 kappaletta
Wouxun- ja muun merkkisiä käsiradiota sekä viisi 10 metrin transceiveriä.
Laitteet ovat myös MPK-yhteistyön puitteissa kerholaisten käytettävissä.
1.18. Kerhon uusi T1-opetusmateriaali julkaistu

SRAL:n julistaman koulutusvuoden kunniaksi on julkaistu uusi perusluokan
T1-opetusmateriaali. Kuvia on uusittu runsaasti ja sisältöä tarkistettu
vastaamaan yhä paremmin T1-tutkinnon vaatimuksia.
Uutta on se, että jokaisen sivun alalaidassa on linkit sen sivun aihealueen
kysymyksiin. Linkistä löytyy tutkintokysymys, oikeat ja väärät vastaukset
sekä lisäksi kysymyksen teoriapohja ja jokaisen vastausvaihtoehdon
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kohdalla, miksi se "oikein" tai "väärin." Lisäksi värikoodilla autetaan
opiskelijaa myös visuaalisesti. Vastausten, joita on 2090, selityksiä on 572
sivun verran!
Kaikki kerhon koulutusmateriaali on julkista ja kaikkien kurssien,
kurssilaisten ja itseopiskelijoiden käytettävissä. Myös kerhon K-moduuli on
päivitetty.
Löydät uuden materiaalin kerhon kotisivun pääsivun linkeistä tai suoraan
sivun yläoikealla olevasta ra-kurssi -linkistä.
9. Sähköt poikki – selviydytkö?
Kuinka varautua pitkään sähkökatkokseen ja toimia sellaisen sattuessa.
Lahdessa järjestetään lauantaina 3.12.2016 klo 09:00 alkaen poikkeukselliseen tilanteeseen varautumisen kurssi, jossa osallistujat perehdytetään
toimimaan oikein sähkönjakelun keskeytyessä ja heille annetaan toimintamalleja pitkästä sähkökatkoksesta selviytymiseksi. Kurssi käsittelee myös
viestintää poikkeusoloissa ja radioamatööritoiminnan roolia siinä.
Kurssitiedot löytyvät sekä MPK:n koulutuskalenterista että kerhon
kotisivulta. Kaikki radioamatöörit ovat tervetulleita kurssille oppimaan
varautumista.
10. Kurssi- ja koulutuspakettia muiden kerhojen käyttöön!
Radioamatöörikurssien määrä ympäri Suomea on dramaattisesti
vähentynyt. Kursseja järjestetään yhä harvemmin, yhä harvemmalla
paikkakunnalla. Asia korjaamiseksi OH3AC on rakentanut kurssi- ja
koulutuspaketin, jonka avulla mikä tahansa kerho tai lähes kuka tahansa
radioamatööri voi pitää perusluokan kurssin.
Paketti sisältää varsinaisen koulutusmateriaalin lisäksi myös lähes kaiken
muut asiakirjat, joita kurssin pitäminen edellyttää. Materiaalista löytyy
mallit lehti-ilmoitukseen, kurssiesitteeseen, opetussuunnitelmaa eli
tuntikehyksen, kirjemalleja rehtoreille ja opettajille sekä jopa kirjepohja
kunnan sosiaaliviranomaisille, todistuspohja jne.
Pisteenä i-kirjaimen päälle, kerhot saavat pyytäessään materiaalin omalla
logollaan.
Linkki materiaaliin löytyy kerhon kotisivulta.
11. OH3AC jäsenmäärältään Suomen suurin kerho – myös suurin nuorisokerho!
Kerhon jäsenmäärä on tämän päivän tilanteen mukaan nyt 301, joista 59 on
tilastollisesti nuoria eli alle 29-vuotiaita.
Kerhon jäsenmäärä oli vielä lokakuussa 2010 105, mutta aktiivisella kurssija kerhotoiminnalla uusia jäseniä on liittynyt kerhoon ja jäsenmäärä on
kolminkertaistunut kuudessa vuodessa. OH3AC on radioamatöörien
lukumäärällä laskettuna sekä Suomen suurin radioamatöörikerho että suurin
nuorisokerho.
Kerhon kotisivulta löydät ohjeet jäseneksi hakautumiseen.
12. Lokakuun kerhoyö workittiin CQWW:n merkeissä
Lokakuun kerhoyönä workittiin CQWW SSB-kilpailua kahtena peräkkäisenä
yönä. Yhteensä kusoja kertyi yhtä paljon kuin kerhossa on jäseniä eli 301.
Yksi kuso jokaista kerholaista kohti!
Kerholla oli taas aikamoista vilskettä sillä avoimet ovet, hyvä tarjoilu ja
miellyttävä tunnelma toivat kerholle toistakymmentä henkilöä tutustumaan
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ja viihtymään. Myös uusia paikallisia hameja tavattiin ja kerrottiin kerhon
tavoista. Tervetuloa mukaan!
Kilpailukusoista vastasivat Aarni, OH2EQS; Timo, OH3TMI; ja Maarit,
OH3EXI.
13. Radio- ja tv-museo avautuu tiistaina 28.2.2017
Pitkään odotettu Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on selvinnyt.
Museo avautuu juuri sopivasti Lahden MM-kisoihin eli tiistaina 28.2.2016.
14. OH3AC Kerhokirje 14/2016 ilmestyy tulevalla viikolla.
Uusi kerhokirje ilmestyy tulevalla viikolla. Tiedosssa on todella
mielenkiintoista luettavaa radioamatööritoiminnasta meillä kotimaassa ja
ulkomailla. Jos sinulla on uutisia, kerrottavaa tai vaikka joku hyvä
uutisvinkki, laita heti sähköpostia osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi
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.
17. OH3AC seuraava radiobulletiini su 4.12.2016 klo 9:30 SA
Lahden Radioamatöörikerho ry:n radiobulletiini annetaan su 4.12.2016 klo
09:30 SA taajuudella 3.685 kHz. Bulletiini annetaan sen jälkeen vielä kerran
ennen vuodenvaihdetta.
18. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi kesän edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
Kerhoilloissa meillä on yleensä 15-25 henkeä ja tunnelma korkealla.
Tervetuloa!
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