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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
syksyn viidettä bulletiiniä joka on samalla koko vuoden 12.
Tänään 15.11. viettävät nimipäiväänsä ”Janina”, ”Janika”, ”Janita”,
”Janette”, ”Jannika” ja ”Jeanette”
”Janina” -nimen alkuperä on Johannes-nimen lyhentymä Jan. Tämän
naispuolinen vastine on Jana, jonka diminutiivimuoto on Janina.
”Janika” on ”Jani” ja ”Janne”-nimien naispuolinen vastine.
”Janita” nimi tulee espanjankielisestä nimestä Juanita
Ja sitten päivän lista:
1. Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; täytti 85 vuotta 1.11.2015
Lahden Radiokerho ry:n perustava kokous pidettiin 1.11.1930, eli
syntymäpäivä oli kaksi viikkoa sitten. Kerhon nimeksi päätettiin tuolloin
”Lahden Kolmoset.” Saapuvilla perustavassa kokouksessa olivat: Insinööri
Arvi Hauvonen, kersantti Ilmari Tenhunen T.R:stä ja herrat Hugo Malm,
Martti Viljanen, Iivari Kallioinen sekä amatööriharjoittelija Juho Kantola.
Perustavan kokouksen pöytäkirjan voit katsoa kotisivulta löytyvästä
linkistä samoin kuin kerhon hienon 75-vuotis historiikin.

2. Kerhon jäsenmäärä ylitti 250!
Syksyn kurssin alkaessa kerhon jäsenmäärä ylitti merkittävän pyykin:
meitä on nyt yli 250 jäsentä kerhossa. Tarkka luku on nyt 255. Toisin kuin
muualla, kerhomme jäsenmäärä kasvaa tasaisella vauhdilla.
Uudet jäsenet tulevat pääosin tietenkin Päijät-Hämeen alueelta,
erityisesti uusista kurssilaisista. Mutta yhä useammin uusi jäsen on
muualta Suomesta ja haluaa tukea koulutustoimintaa ja muuta työtä,
mitä Lahdessa tehdään radioamatööritoiminnan eteen. Tai haluaa kiittää
kerhon sivuilta löytyvistä koulutusmateriaaleista, suuntakartoista,
kerhokirjeestä, antennilupakaavakkeista ja pirteästä jäsentoiminnasta jne
Kerhon toiminnasta kertova esite on päivitetty. Sen sisältä löydät mm.
käyrät jäsenmäärän kasvusta, tutkintojen määrästä sekä kerhon
jäsenten ikärakenteen nuorentumisesta.
3. Uusi kerhokirje ilmestynyt
Kerhon syksyn neljäs kerhokirje ”2015-13” on luettavissasi. Luettavaa on
taas 32 sivua, mukana yleisön pyynnöstä pikkasen myös vanhan
kertausta mutta pääosa on uutta aineistoa.
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Tämän kerhokirjeen ”tähtiartikkelit” ovat:

- WARC:ssa jännittäviä tappeluita 5 MHz/60 m:stä
- SRAL jäsenmäärä laskussa
- Haluatko antennin taloyhtiösi katolle? Uusi antennihakemus- ja
-sopimusmalli!
- Vaihda vanha plasma-tv ilmaiseksi uuteen. Toimiiko Suomessa?
- Kerhon jäsenmäärä nousi yli 250:n
- Messu- ja antenninnostokertomus
- Kirsi Karlamaa uusi Viestintäviraston pääjohtaja
- … ja paljon muuta …

Miten lukea kerhokirjettä?
Toimitukseen on tullut muutama valitus siitä, että luettavaa on liikaa.
Paras tapa lukea pdf-muodossa oleva kerhokirje on selata kahdella
ensimmäisellä sivulla olevat sisällysluettelot ja klikata sieltä
sellaisten juttujen otsikkoja, jotka kiinnostavat. Jutun lopusta löytyy
vastaava klikkauskohde, jolla pääset takaisin otsikkosivulle.
4. Kerhon vuosikokous ja pikkujoulu ma 7.12.2015
Kerhon vuosikokous eli vaalikokous pidetään maanantaina 7.12. n. klo
18:00. Välittömästi vuosikokouksen jälkeen aloitamme pikkujoulut
perinteisellä ohjelmalla. Varaa aika jo kalenteristasi.
5. Radioamatöörit ehkä saamassa 15 kHz 5 MHz alueelta kansainvälisesti
Geneven WRC-kokouksessa on saavutettu hyvin hauras yksimielisyys,
että radioamatöörit saisivat kansainvälisen 15 kHz:n alueen väliltä
5351.5-5366.5, tehorajoituksena 60 W. Taajuudet on hyväksytty ns.
alakomiteassa mutta tarvitsee vielä kahden ylemmän komitean
hyväksynnän.
Saatu allokaatio (=alue) on vähemmän kuin toivottiin mutta merkitsee
sitä, että radioamatöörit vuoden 1979 jälkeen saavat ensimmäisen kerran
aivan uuden alueen.
Suomessa Viestintävirasto tekee myöhemmin päätöksen alueen käytöstä
Suomessa. Lue kerhokirjeestä lisää WRC:n jännittävistä tapahtumista.
6. OH3AC ja SRAL yhdessä messuilla - lue messuraportti
OH3AC ja SRAL – Suomen Radioamatööriliitto ry – osallistuivat yhdessä
"Kätevä, Tekevä" -messuille Lahden Messukeskuksrssa viikonloppuna
31.10.-1.11.2015. Osallistuminen oli mahdollista kiitos SRAL:n
avustuksen. Liitolta messuille tuli materiaalia, myös "oma" esittelijä:
Juhani; OH2MD.
Tämän vuoden messujen projektipäällikkönä oli Vesa, OH3FYE. Vesa teki
erinomaista työtä ja messujen järjestelyt onnistuivat mainiosti. Katso
raportti, kuvia ja mietteitä messuista kerhon kotisivulta löytyvästä
linkistä.
7. Museon OH3R- antenni nostettiin takaisin - katso loistava video
Lahden Radio- ja tv-museolla on ollut 1990-luvun alusta saakka
toiminnassa Arvi Hauvosen Muistoasema, OH3R: Asema on päivystänyt
joka sunnuntai klo 12:00-15:00 esitellen ra-toimintaa museon asiakkaille
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ja kertoen bandeilla Radio- ja tv-museosta ja Lahdesta.
Museon jouduttua sisäilmaongelmien takia isoon remonttiin, jouduttiin
aseman antennit laskemaan alas museon katolta keväällä 2015. Kerhon
kotisivulta löytyy nyt linkki nostokuviin sekä hienoon Pasin, OH3EVH;
ottamaan videoon asiasta.
8. Peruskurssilta 10 uutta radioamatööriä
Kerhon perinteinen ja Suomen suosituin perusluokan kurssi alkoi 29.9.
Kurssille ilmoittautui 15 henkilöä, mutta pari jäi joukosta pois. Ikä- ja
sukupuolihaitari oli hyvä: nuorin 12-vuotias ja kaksi YL:ääkin mukana!
Kurssi on nyt käyty läpi ja kaikki modulit pientä paikkausta
lukuunottamatta suoritettu. Tuloksena kymmenen uutta radioamatööriä.
Viimeisenä kurssi-iltana viime tiistaina käytiin kolme tuntia läpi uuden
amatöörin asioi kuten rigin ja antennin hankinta, eri workkimkismuodot,
SRAL:n jäsenyys ym. Maailmalle lähti tai lähtee Lahdesta taas kymmenen
valioluokan radioamatööriä.
9. Kerholla neljä sähkötyssummerin rakennussarjaa!
Juhani, OH2MD; "Kätevä, Tekevä" -messuilla SRAL:n esittelijänä
käydessään toi mukanaan ja ja lahjoitti kerholle neljä sähkötyssummerin
rakennussarjaa.
Kiinnostaako askarrella – juottaa ja koota – sähkötyssummeri joko itselle
tai jälkipolvelle? Voit noutaa rakennussarjan kerholta kerhoiltana tai
vaikkapa sunnuntaisin OH3R-aseman päivystyksen aikaan. Suojahintana
kerho pyytää rakennussarjasta 5 €, mutta enemmänkin saa kerhon
rahalippaaseen laittaa!
10. Etsitään uusille amatööreille halpaa, käytettyä perusrigiä
Kerhon uudet radioamatöörit tarvitsevat rigejä. Etsinnässä ovat
hyväkuntoiset vanhemmat putkiradiot tai uudemmat radiot, joissa olisi
tietenkin SSB ja CW sekä myös WARC-bandit.
Jos hyllyssäsi on rigi, jonka voisit halvalla myydä tai antaa uudelle
amatöörille, laita viestiä oh3ac@oh3ac.fi
11. Arvi Hauvosen muistoasema OH3R jatkaa päivystyksiä – tule mukaan!
Arvi Hauvosen Muistoasema, OH3R; aloitti päivystykset syyskuussa.
Päivystysaika on joka su 12:00-15:00.
Asemalle etsitään päivystäjiä kyseisenä aikana pitämään asemaa
äänessä ja toisaalta esittelemään ra-toimintaa satunnaisille vierailijoille.
Ota yhteyttä Penaan, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
Sovitut ja vapaat päivystysajat löydät kerhon keskustelupalstan Radio- ja
tv-museo-osiosta. Tänään, muutaman tunnin päästä päivystäjänä on
Harri, OH3UP.
Arvi Hauvonen, OH3PP; oli suomalaisen yleisradiotoiminnan pioneereja ja
usein mainittu yleisradiotoiminnan isänä aloittaessaan vuonna 1924
yleisradiolähetykset Tampereella. Hän muutti Lahteen 1926 ja toimi
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Lahden pitkäaaltoaseman päälikkönä. Hänet on haudattu noin sadan
metrin päähän radioasemasta.

12. Kerhon tilojen siivous jatkuu – auta ja vie tavaraa mukanasi!
Kerhon rappusille on kasattu keltaisiin postin laatikoihin kaikkea turhaa
tavaraa, jota ei haluta enää kantaa sisälle kerhon kaappeihin. Jos löydät
laatikoista jotain mielenkiintoista, ota mukaasi. Jos löydät jotakin
mielestäsi arvokasta, laita kahvikassaan omantuntosi mukaan. Laatikoissa
on kaapeleita, komponentteja, käyttötavaraa ym.
Viemättömät tavarat viedään kaatopaikalle joulukuun alussa.
13. PasiRadio aloittaa lähetykset uudestaan 1.12.
Pasiradio eli Pasi, OH3EHV; sai uuden FM-luvan. Lupa alkaa 1.12.2015 ja
on voimassa kolme kuukautta. Taajuutena 88.2 MHz!
”Joulukuussa aloitetaan ja katsotaan, tuleeko tukea miten paljon ja
voidaanko vetää ”setti” loppuun saakka. Yhdistystä saa tukea
tukimaksuin, jonka kautta homma toimii. Yhteystietoja ja muuta
mukavaa löytyy Pasin kotisivulta www.pasiradio.com
14. Lahden museoilta "radiomasto-heijastin!
Lahden museoissa tapahtuu talvellakin paljon, kannattaa tavan takaa
seurata museon edistyksellisiä sivuja tai katsoa kerhon
keskustelupalstalta viimeisin museoiden kirje.
Erityisen hellyttävä on Lahden historiallisen museon museokaupasta nyt
löytyvä heijastin, jossa hohtaa radiomastot! Olisiko tämä pieni turvatuote
sopiva lapsille, nuorille ja aikuisille vaikkapa pikkujoululahjaksi?
15. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskusteljupalstalla on paljon uutta luettavaa ja mielenkiintoisia
keskusteluita. Kannattaa aina välillä käydä katsomassa siellä ja antaa
oma panos. Myös osto- ja myynti-ilmoituksissa löytyy.
Keskustelupalstalle pääset helpoimmin kotisivun vasemmassa palkissa
olevasta linkistä.
16. 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.
17. "Sähköt poikki – selviydytkö? – kurssi 21.11.2015
Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjestää la 21.11.2015 meitä
radioamatöörejäkin kiinnostavan kurssin "Sähköt poikki – selviydytkö?"
Kurssin osallistujat perehdytetään varautumaan ja toimimaan oikein
sähkökatkoksen sattuessa ja annetaan toimintamalleja pitkästä
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sähkökatkoksesta selviytymiseksi.
Kurssin ohjelmassa on myös "Viestintä pitkään kestävän sähkökatkon
aikana" -osio. MPK:n sivuilta löytyy lisää tietoa.
18. Onko mielenkiintoa T2-preppauskurssiin?
Viime kevään yleisluokan preppauskurssilta saimme kolme uutta
yleisluokkalaista. Jos kiinnostusta on, järjestämme uuden
preppauskurssin.
Ota yhteyttä: koulutus@oh3ac.fi
19. Kiinnostaako kurssi? Hae kurssikirjasi Päijät-Hämeen kirjastoissa!
Kerho järjestää perinteiseen tapaan perusluokan kurssin joka syksy ja
joka kevät. Nyt loppunut kurssi oli kerhon 26. kurssi viidessä vuodessa.
Vaikka perusluokan kurssin kaikki opiskelumateriaali – ja vähän
enemmänkin – löytyvät kerhon kotisivulta, löytyy lisämateriaalina
"Tiimissä hamssiksi" -kirjaa useimmista Päijät-Hämeen kirjastoista – tai
jos omassa kirjastossasi ei kirjoja ole, he mielellään kaukolainaavat niitä
sinulle Lahden pääkirjastosta. Kiitos Olli-Jukalle, OH2OP; joka on saanut
kirjoja järjestetyksi kirjastoihin.
Perusluokan "Tiimissä hamssiksi" kirjan lisäksi löytyy myös "Tiimissä
hamssiksi 2" -kirjaa, joka on tarkoitettu yleisluokan T2-moduulin
suorittajille. Myös kerholta löytyy lainaksi muutama kirja kumpaakin.
20. Perinneradiotapahtuma 6.12.2015
Järjestyksessään 21. perinneradiotapahtuma järjestetään sunnuntaina
6.12.2015. Kelit kahdeksallakympillä muuttuvat päivän mittaan, joten
tälläkin kertaa kokeillaan useampaa toimintajaksoa aamuvirkuille ja –
torkuille:
07:00 – 08:00 SA CW
08:00 – 09:00 SA AM
11:00 – 12:00 SA CW
12:00 – 13:00 SA AM
14:00 – 15:00 SA CW
15:00 – 16:00 SA AM.
CW-kutsutaajuus on 3556 kHz ja AM:llä 3720 kHz. CW-kutsutaajuuksien
varataajuudet: Varataajuus 1 = 3565,00 kHz ja varataajuus 2 = 3560,00
kHz. Tapahtumaan osallistuessaan perinneradioasema voi käyttää asematunnuksen jälkeen liitettyä lisäosaa /S ja mikäli laitetyyppi on ollut
palveluskäytössä toisen maailmansodan aikana lisätunnuksena voi olla
/SA. Katso lisätietoja viimeisestä kerhokirjeestä.
21. Ole tarkkana hälyjen kanssa!
Kerhon tilat sijaitsevat Vanhalla Radioasemalla Lahden Radiomäellä.
Kerholle päästäkseen tulee tietenkin olla avain mutta sen lisäksi myös
koodi hälytyslaitteen kytkemiseksi pois päältä.
Hälytyslaite on viime aikoina lähettänyt hälytyksen vartiointiliikkeelle
useamman kerran. Kaikki ovat olleet vääriä hälytyksiä mutta aiheuttaneet
vartijan tulemisen paikalle. Jokaisesta vartijan käynnistä tulee lasku, joka
vastaa useamman hengen vuosimaksua.
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Kun siis menet kerholle, poista aina hälytin pois päältä ja ole huolellinen
koodin kanssa. Kun lähdet, laita koodi takaisin hälyttimeen huolellisesti ja
sulje ovet!
22. Lahden radiomastoon mietitään näköalakahvilaa
Lahden Radiomäen mastot – kaksi 150 m korkeaa vanhaa
pitkäaaltomastoa – ovat kaupungin ylpeys. Radiomäellä sijaitsee myös
Lahden Radio- ja tv-museo ja Vanhan Radioaseman suojissa Lahden
Radioamatöörikerho ry., OH3AC. Radiomäki on sijaintinsa, upean
luontonsa ja kulttuuri-taustansa perusteella arvostettu ja ainutlaatuinen
paikka mutta kaipoaa ehkä lisää elämää.
Radiomäen elävoittämiseksi on tehty useita suunnitelmia. Etelä-Suomen
Sanomat ja sisarpuolensa Uusi Lahti-lehti julkaisivat viikko sitten
artikkelin radiomastoihin rakennettavasta näköala-kahvilasta.
Toteutuessaan tullaan myös kerhon tiistaitestit jatkossa workkimaan tästä
kahvilasta – noin 200 metrin korkeudesta merenpinnasta.
Linkin juttuun ja suunnitelmiin löydät viimeisestä kerhokirjeestä!
23. Kurssilaisia Koulutuskeskus Salpauksesta – hieno artikkeli yhteistyöstä!
Nytkin alkaneelle kurssille ilmoittautui kolme oppilasta Koulutuskeskus
Salpauksesta. Löydät sekä kerhon kotisivulta että kerhokirjeestä linkin
mainioon artikkeliin kerhon ja Salpauksen yhteistyöstä.
24. Opasteksti ja lisämateriaalia aloittaville radioamatööreille:
Nettiradiot ja kotimaan 80/40 m taajuudet
Osana kokonaisvaltaista koulutusta kerho tarjoaa myös apua ja tietoa
siitä, miten ra-liikennettä voi kuunnella netin (verkon kautta) sekä mistä
kotimaiset asemat löytävät.
Olli-Jukka, OH2OP; on laatinut mainion oppaan näistä asioista. Linkin
löydät sen viimeksi tulleesta kerhokirjeestä että kerhon kotisivulta.
25. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
26. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 6.12. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
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