______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO:
1/2016

LUKIJA:
Jari, OH2BU
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Su 17.1.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
tämän vuoden ensimmäistä radiobulletiiniä
Tänään 17.1. nimipäivää viettävät Toni, Anton, Anttoni ja Antto.
Kaikki neljä nimeä tulevat antiikin nimestä Antonius, joka tarkoittaa
korvaamaton. Antonia on vastaava naisen nimi. Onnea ainakin siis
vast'ikään takaisin Lahteen muuttaneelle Tonille, OH3EGL.
Ja sitten päivän uutiset:
1. Kerholla taas lämmintä
Tammikuun alussa kerhoilta oli täynnä ihmisiä takki päällä! Oli syytäkin,
sillä kun ulkona oli -25 astetta, oli sisällä kerholla vain +5 C.
Radio- ja tv-museosäätiön huoltomies tuli nopeasti tarkastamaan
lämmönjakohuoneen asetuksia ja lämpötilaa saatiin vähän korkeammalle.
Vanhassa talossa paksut seinät vaativat kuitenkin aikansa, että lämpötila
nousee.
Lopullinen apu tuli Vesalta, OH3FYE. Lisälämmittimellä saatiin
kerhohuoneen lämpö vakaaseen +20 asteeseen ja kun vielä Maarit,
OH3EQS/äiti; toi kerhoiltaan makoisat piiraat, oli tunnelma huipussaan.
Kiitos Vesalle ja Maaritille huolenpidosta!
2. 70 cm:n toistinaseman tilanne – viivästys jatkunee?
Kerhon kaksi toistinta:
- 145.775 MHz (OH3RAC)- 0,6 MHz erotus. 1700 Hz avaussignaali
- 434.600 MHz (OH3RAC) -2 MHz erotus ja 123 Hz aliääni
jotka sijaitsevat itäisessä radiomastossa noin 50 m korkeudessa – n. 200
m ASL – toimivat kohtuullisen hyvin.
Toistinasemien kehitystyö ja korjaukset ovat olleet pysähdykissä
odottamassa uuden laitekopin valmistumista. Melkein vuosi sitten saimme
tietää, että vanha laitekoppi puretaan ja kaikki laitteet siirretään uuteen
laitekoppiin. Uuden laitekopin piti valmistua viime syyskuussa.
Uusi laitekoppi on nyt pystytetty mutta sen perusasennukset eivät vielä
ole kunnossa. Kestänee ilmeisesti vielä 1-2 kuukautta, ennen kuin
saamme laitteet uuteen koppiin. Luultavaa on, että tämä aiheuttaa siinä
vaiheessa lyhyen keskeytyksen kummankin toistinaseman toimintaan.
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3. Kaksi ra-kurssia alkaa helmikuussa: 2.2.-12.3.2016 ja 29.2.-6.3.2016
Kerhon kaksi perinteistä kevään kurssia alkavat helmikuussa seuraavasti:
- Kevään iltakurssi alkaa ti 2.2.2016 klo 18:00 ja jatkuu 22.3.2016 saakka.
- Talvilomaviikon intensiivikurssi ma-pe 29.2.-6.3.2016 10:00-16:00

Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400 713
545 tai sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi Kursseille on ilmoittanut jo viisi
osanottajaa!
Lisätiedot, opetussuunnitelmat ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon
kotisivulta.
4. OH3AC haki ja sai nopeasti 5 MHz:n luvan.
Kerholla on nyt myös 5 MHz:n eli 60 metrin erikoislupa. Bandia voi yrittää
ajaa 80 m vaakaloopilla mutta erityisesti täytyy muistaa, että lupa on
vain puheelle ja kahdeksalle pistetaajuudelle. Lupaehdot löytyvät
kerhokirjeestä.
Kerhokirjeestä löytyy helpot ohjeet muille kerhoille hakea 5 MHz:n
erikoislupaa.
5. Uusi kerhokirje ilmestyy lähipäivinä
Lahden Radioamatöörikerho ry;n, OH3AC; tämän vuoden ensimmäinen
kerhokirje ”2016-1” on oikolukuvaiheessa. Kerhokirje ilmestynee heti
alkuviikosta.
Kerhokirjeestä puheenollen, Kerhokirje rikkoi 10.000 lukukerran pyykin
OH3AC keskustelupalstalla!
Kerhokirjettä voi lukea useammalla tavalla. Kerhokirje leviää sähköpostilla noin 560 tilaajalle, sitä voi lukea vapaasti Keskustelupalstalta ja
kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevasta linkistä. Tämän lisäksi
eräät kerhot ovat pyytäneet saada välittää sen jäsenilleen.
Keskustelupalstalla meni rikki merkittävä pyykki: viime vuoden 15
kerhokirjettä on luettu yhteensä yli 10.000 kertaa. Luku on nyt jo
10.500. Tämä tekee keskimäärin 700 lukukertaa kerhokirjettä kohden.
Suurin lukukertamäärä on 1.3.2015-kerhokirjeellä 1122 lukukertaa!
Kun lasketaan kerhokirjeen sähköpostit, keskustelupalstan ja kotisivun
lukukerrat yhteen, päästää huikeaan lukuun n. 35.000 lukukertaa viime
vuonna eli keskimäärin yhteensä n. 2600 per kerhokirje. Kiitos kaikille
lukijoille!
6. Suunnittelukilpailu: Kerholle uusi viiri - suunnittelukilpailu!
Kerhon standardin eli viirin varasto on loppunut. Kerhon hallitus on
julistanut suunnittelukilpailun uuden viirin suunnittelemiseksi.
Kerhon vanhassa viirissä on keskellä Lahden kaupungin vaakuna ja sen
yläpuolella "OH3AC". Kuva löytyy linkistä kerhon kotisivulta.
Uuden viirin aihe ja idea on vapaa. Hallitus tietenkin toivoo, että kerhon
nykyinen logo – vanha Radio- ja tv-museon logo - olisi jossakin asemassa
myös uudessa viirissä.
Viirin suunnittelukilpailun säännöt löytyvät sekä kotisivulla että
kerhokirjeessä olevasta linkistä sekä helmikuun Radioamatööri-lehdestä.
Osallistuvat työt tulee toimittaa 29.2.2016 mennessä yleisessä
kuvaformaatissa (jpg, gif, tiff, png tms.).
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7. 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
8. 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.
9. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla
Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.
10. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskustelupalstalla 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.
11. 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.
12. 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.
13. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille
avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
14. Seuraava radiobulletiini 7.2.2016
Seuraava radiobulletiini annetaan su 7.2.2016 klo 09:30 SA taajuudella
3.685 kHz.
Kiitos ja siirrytään kuittauksiin
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.oh3ac.fi

