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NUMERO:
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LUKIJA:
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PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 2.10.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; syksyn
kolmatta radiobulletiinia.
Tänään 12.6. viettää nimipäiväänsä Valio.
Valio on suomalainen miehen etunimi. Nimi on annettu 964 miehelle ja alle
kymmenelle naiselle. Valio on käytössä myös sukunimenä kahdella
suomalaisella suvulla. Toinen on lähtöisin Porin seudulta ja toinen VarsinaisSuomesta. Edellä mainittu suku on suomentanut nimensä Walleniusnimestä.
1. Tule mukaan workkimaan SAC SSB-osaa ensi viikonloppuna la 8.10.2016
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut SSB:llä eli puheelle pidetään ensi
viikonloppuna. Kerho osallistuu tähän SAC eli Scandinavian Activity Contest
-kilpailuun parhaimmillaan jopa kahdella asemalla: OH3AC ja OH3R
Kilpailu alkaa lauantaina iltapäivällä klo 15:00 SA ja jatkuu siitä 24 tuntia.
Kaikkia sallittuja bandeja workitaan. Kerholle ovat tervetulleita kaikki
yhteisestä kisahuumasta nauttivat. Myös ne, joilla ei ole lupaa tai
kokemusta, pääsevät workkimaan ja kokeilemaan ilman paineita.
Jos portti on lukittu voi soittaa Maaritille puh. 040 708 7861.
2. Iloisella Ruskaleirillä satakunta osanottajaa
OH3AC:n perinteinen Ruskaleiri viime viikonloppuna teki uuden ennätyksen.
Vieraita oli muutamaa vaille sata, siis "satakunta”.
Kaukaisimmat vieraat tulivat aina Turusta, Seinäjoelta, Jyväskylästä,
Tampereelta, Hämeenlinnasta, Mikkelistä ja Parikkalasta.
Pääkaupunkiseudultakin kymmenkunta ja OH5-alueelta toinen mokoma.
Leiri oli suunniteltu vastaamaan sitä, mitä suomalainen hamiyleisö odottaa:
- pikkasen mystiikkaa ja historiaa,
- iso ritunen tämän päivän huipputekniikkaa ja
- lopuksi suolana kaikkia kiinnostavaa antenniasiaa.
Oheisohjelmana quadrohelikopterin lennätystä, antennioppitunteja, RTTYworkkimista, loistava lounas ja paljon mukavaa yleisöä jne.
Leiriselostuksen ja 50+ kuvaa löydät nyt kerhon kotisivulta löytyvästä
linkistä. Kotisivulta löytyy myös linkki Antin, OH5TB; esitelmään etäasemista.
3. Kerhoyöt jatkuivat talkoilla ja saunalla la.-1.10.2016
Kerhoyö on parhaillaan meneillään. Bulletiininlukija kertoo tässä
yön tapahtumista.
4. Syksyn kursseille nyt 36 ilmoittautunutta
Kerhon tämän syksyn radioamatöörikursseille on jo 36 ilmoittautunutta,
joista pääosa nuoria.
Jotta kurssilla voitaisiin opetus antaa mahdollisimman henkilökohtaisena,
pidetään osalle ilmoittautuneita kurssi Koulutus Salpauksen tiloissa jo alkaen
lokakuun alussa.
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5. 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.
5. Naisten puutalkoot Radiomäellä – osta hyvää polttopuuta!
Kerhon naiset, Maarit, OH3EXI; ja Alex, OH3MN/yl; kuntoilumielessä
kaataneet moottorisahalla sekä raivanneet muilla työkaluilla Radio- ja tvmuseosäätiön luvalla Radiomäeltä liikaa kasvanutta puustoa. Radiomäki
siistiytyy, mikä on kaikkien etu!
Risut saataneen tavalla tai toisella vietyä Kolavalle mutta puun rungot –
pääasiassa koivua ja muuta arvopuut – ovat vapaasti kerholaisten ja
muiden ostettavissa pienempään kuin nimelliseen hintaan! Hyvin pienellä ja
symbolisella korvauksella kerhon koulutuskassaan. Puutavara on hyvää!
6. Radioamatööritoiminnan esittelyä Koulutuskeskus Salpauksessa
Koulutuskeskus Salpaus on Päijät-Hämeen kuntien yhteisesti omistama
toisen asteen ammatillinen oppilaitos, josta valmistuu mm. automaatio- ja
sähköasentajia. Salpauksella ja kerholla on pitkäaikainen ja hyvin toimiva
yhteistyö.
Keskiviikkona 14.9.2016 Salpauksen uudet sähköalan opiskelijat – yhteensä
noin 50 henkeä – saivat kahdessa ryhmässä tietoiskun
radioamatööritoiminnasta.
7. Nuoria radioamatöörejä etsitään auttamaan Lahden MM-kisoihin 2017
Lahdessa järjestetään 22.2. - 5.3.2017 hiihdon MM-kilpailut, jo 7. kerran.
Kisaorganisaatioon etsitään vielä toista paikallista nuorta (tai vanhempaakin) vapaaehtoistyöhön MM2017 -kisojen aikana:
Radiopuhelintukiasemien pystytys, laitteiden ja järjestelmien ohjelmointi,
laitteistohallinta, laitevaihtojen ja latauspisteiden hallintaa, yhdyshenkilönä
toimimista yms. Lisäksi organisaatiolla saattaa olla työtä audion, videon ja
ICT:n parissa. Radioamatööri tai 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
8. Lahden vanhan lentomajakan sijainti selvisi?
Edellisissä bulletiinissa pyydettiin apua löytämään Lahden vanhan
lentomajakan paikka. Mysteeri selvisi. "Lahdessa sijaitsi 50-luvun lopulta
60-luvulle lentoliikenteen reittimajakka. Majakan tunnus oli "LAH" ja taajuus
350 kHz. Majakka siirrettiin Vesivehmaan lentokentälle 25.8.1966 ja se sai
tunnuksen "VES" taajuuden pysyessä samana. Majaka sijaitsi noin 600 m
Vanhalta Radioasemalta länteen, Hämeenlinnantien suuntaan.
Viimeisestä kerhokirjeestä löytyy kartta, johon majakan sijainti on merkitty
tarkasti.
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9. OH3AC jäsenmäärältään Suomen suurin kerho – myös suurin nuorisokerho!
Kerhon jäsenmäärä on tasaisesti noussut, nyt meitä on 273, joista 45 on
tilastollisesti nuoria eli alle 29-vuotiaita.
Jäseneksi kirjautuminen käy helposti lähettämällä vapaamuotoisen
sähköpostin kerhon osoitteeseen: oh3ac@oh3ac.fi Jäsenrekisteriin tarvitaan
tietenkin nimi- ja osoitetiedot sekä syntymäaika ja tunnus. Jäsenmaksun
(normaalijäsen 20 €, perhe-/opiskelija-/nuorisojäsen sekä työttömät 10 €)
voi suorittaa kerhon tilille: 77 8000 2505 9450 05 Tervetuloa jäseneksi –
positiivisen radioamatööritoiminnan puolesta!
10. 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
11. Radio- ja tv-museo avautuminen siirtynyt ensi helmikuuhun
Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on siirtynyt odottamaan MMkisoja eli museon toivotaan avautuvan helmikuussa 2017.
12. OH3AC Kerhokirje 11/2016 ilmestyy tulevalla viikolla.
Vuoden yhdestoista kerhokirje ilmestyy tulevalla viikolla. Luettavaa on taas
paljon. Jos sinulla on uutisia, kerrottavaa tai vaikka joku hyvä uutisvinkki,
laita heti sähköpostia osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi
13. 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
14. 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.
15. OH3AC seuraava radiobulletiini su 23.10.2016 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 13.11., su 4.12.
16. 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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