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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden 
neljättä radiobulletiiniä.

Tänään 20.3. viettävät nimipäiväänsä Joakim, Aki, Kim, Kimi, Jooa ja Jaakkima

Kaikkien näiden nimien kantaisä on Joakim, joka tulee heprealaisperäisestä 
nimestä Jehoiachim ja tarkoittaa.”Jumalan herättämä”

1. Tule viettämään kerholle mukavaa kerhoyötä pääsiäisenä 26.-27.3.2016!
Tulevana pääsiäisviikonloppuna 26.-27.3.2016 workitaan kerholta CQ WPX- 
kilpailun SSB- eli puheosaa. Kilpailu on yksi vuoden suurimmista mutta ihan 
leppoisa sellainen. Tarkoitus on osallistua kilpailuun oikeastaan ihan huvin ja 
oppimisen merkeissä mutta myös nimenomaan sosiaalisena seurusteluna ja hyvänä 
syynä päästä pois kotoa. 

Jos mielenkiintoa ja ilmoittautuneita tulee tarpeeksi, on tarkoitus myös la-su välinen 
yö valvoa ja pikkuhiljaa täyttää lokia. Kilpailu sinänsä alkaa jo hyvin aikaisin 
lauantai-aamuna, joten edellisenkään yön valvominen ei ole mahdotonta.

Kun kiinnostaa, ota yhteyttä Maarit'tiin, OH3EXI; joko sähköpostilla oh3exi@oh3ac.fi 
tai puhelimella 040 708 7861

2. OH3AC järjestäjänä: Kalakukko-kilpailu pääsisäismaanantaina 28.3.2016
Kalakukko-kilpailun järjestää tänä vuonna Kuopion Seitoset ry., OH7AA; mutta 
OH3AC vastaa tulosten tarkistamisesta ja niiden julkistamisesta kerhon kotisivulla.

Kalakukko on kotimaisten kilpailuiden suosituin. Modet ovat järjestyksessä tunnin 
väliajoin: ensin SSB (10-12 SA), sitten CW (13-15 SA) ja lopuksi RTTY (16-17 SA).

Kilpailun säännöt ovat perinteiset. Tänä vuonna on lisätty mukaan kaksi uutta 
luokkaa. Säännöt löytyvät kerhon kotisivun ylälaidassa olevasta linkistä.

Kun kyseessä on vähän kuin kerhon oma kilpailu, toivotaan että mahdollisimman 
moni kerholainen tulee tasapuolisesti mukaan workkimaan kilpailua. Mitään 
lokipakkoahan ei ole!

3. Yhteinen matka Ham Radio-messuille Friedricshafeniin 24.-26.6.2016
Euroopan suurin radioamatööritapahtuma pidetään etelä-Saksassa 
Friedrichshafenissa viikonloppuna 24.-26.6.2016. Osanottajia on 20-30.000 ja 
esittelyitä 2-3 isossa hallissa sekä Euroopan suurin kirpputori. 

Kerholta on lähdössä messuille 3-5 hengen vapaamuotoinen ryhmä. Vesa, 
OH3FYE; on varannut läheltä messuja ylimääräisiä huoneita jne.

Kyseessä ei ole missään nimessä varsinainen ryhmämatka mutta Vesa, OH3FYE; 
on valmis kertomaan jo tehdyistä varauksista ja järjestelyistä, siirtämään 
hotellivarauksia toisten nimiin jne., auttamaan ja neuvomaan ym. 

Vesan, OH3FYE; saat kiinni joko oh3fye@oh3ac.fi tai 0400 499 481

Mukaankutsu koskee myös muitakin kuin kerholaisia!
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4. Uutisia kerhon vuosikokouksesta 
Kerhon tilinpäätöskokous pidettiin 7.3.2016 kerhon tiloissa Radiomäellä. 
Kokouksessa oli 26 osanottajaa sekä yksi kerhon jäsen etäyhdellä Saksasta. 
Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan lausunto.

Kain, OH2PR; johtama kokous sujui leppoisasti ja jouhevasti vaikkakin ilman kiirettä 
30 minuutissa. Kerhon kotisivulta löydät sekä kokouksen pöytäkirjan että 
kokouksessa hyväksytyn vuoden 2015 OH3AC toimintakertomuksen.

5. Uusia tunnuksia
Kevään iltakurssin ja intensiivikurssin sato alkaa kypsymään. Toistaiseksi 
Viestintävirasto on antanut seuraavat uudet tunnukset:

OH3EXG Tea
OH3EXH Timo
OH3EXI Maarit
OH2HM Hans
OH3EXM Henrik
OH2EXL Antti

Onneksi olkoon kaikille uusille radioamatööreille!

6. Kevään kurssisaalis 11+11 = 22 uutta radioamatööriä!
Kerhon kevään kursseille osallistui 11 henkilöä. Kurssien "päätöstilaisuudet" pidettiin 
8.3. ja 15.3., jolloin tenttien ja tutkintojen jälkeen käytiin läpi suurin piirtein kaikki 
asiat, mistä radioamatööritoiminnassta voi kysyä.

Lahdessa käydyn kurssin lisäksi sama materiaali, osaksi sama opetus sekä kerhon 
av-välineistöä oli käytössä myös Kirkkonummen kerhon, OH2ET; kurssilla, jossa 
myös 11 henkilöä oli mukana. Nyt menossa olevasta EX-prefiksisarjasta ei muualle 
maahan montakaan tunnusta heru.

Radiomäen kurssin "kurssikuva" jullkaistaan kerhon kotisivulla, jahka kaikkien 
tunnukset on saatu Viestintävirastosta.

7. OH3AC Kerhokirje 3/2016 ilmestynyt
Vuoden kolmas kerhokirje on ilmestynyt. Luettavaa on tällä kertaa 33 sivua. 
Kerhokirjeen ”tähtiartikkelit” ovat:

- Ilkka Remes: "Jäätyvä helvetti" ja radioamatöörien Turva-verkko
- Yhteinen matka Ham Radio-messuille Friedricshafeniin 24.-26.6.2016
- OH3AC osajärjestäjänä Kalakukko-kilpailu ma 28.3.2016
- Kuka mahtoi myydä Lahden radiotaajuuden?
- Tule viettämään mukavaa kerhoyötä pääsiäisenä 26.-27.3.2016!
- Frequency-elokuva ja sen traileri
- SSA suunnittelee uutta aloittelijan luokkaa
- Uutisia kerhon vuosikokouksesta
- Radio- ja tv-museo avautuu syyskuussa 2016

OH3AC Kerhokirjeen voit lukea myös tekstiversiona kerhon keskustelupalstalta 
sekä *.pdf-muodossa kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevasta linkistä.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC Radiomäenkatu 46          oh3aclahti@gmail.com
PL 74, 15141 LAHTI    15100 LAHTI           www.oh3ac.fi



8. Uusi 70 cm  toistin saapunut Lahteen 
Uusi 70 cm toistin Yaesu DR-1XE on saapunut Lahteen ja on tällä hetkellä Markon, 
OH3MN; huostassa. Asennukset alkavat räkki on asennettu uuteen tietoliikenne-
koppiin Radiomäellä. Asennuksista vastaavat Jarmo, OH3RP; ja Raimo, OH3RV. 
Toistinaseman työt ovat vaiheessa, koska joudumme jatkamaan nykyisiä 
antennikaapeleita uuteen tietoliikennekoppiin. 

Marko on toistaiseksi maksanut omista rahoistaan toistimen, mutta tarkoitus on että 
hattu laitetaan kiertämään kerhoilloissa ja ylimääräisiä lahjoituksia voi myös antaa 
jäsenmaksun maksamisen yhteydessä. 

9. Toistinaseman valvoja vaihtui
Kerhon toistinsemien valvoja vaihtui ja uusi valvoja on Marko, OH3MN. Lahden 
toistinasemien liikenne on ollut hyvinkin määräyksien mukaista mutta mikäli 
toistimella kuulee liikennettä, joka ei olisi radioamatöörimääräysten mukaista, 
Markon, OH3MN; tavoittaa puhelinnumerosta 050 439 6548 . Numero on näkyvillä 
myös kerhon kotisivulla.

10. Lokerot pullollaan QSL-kortteja, katso onko sinulle kortteja! Tilanne 14.3.2016
Kerholle tulee kortteja sekä OH2-QSL-managerilta Hyvinkäältä että OH3-piirin QSL-
managerilta Kangasalta. Kortteja onkin viime aikoina tullut kummastakin ja kerhon 
saapuvien QSL-korttien lokerot ovat hyvin täytettyinä korteista.

Kerhon kotisivulla olevasta linkistä näet, onko sinulle tullut kortteja. Päivityspäivä on 
14.3.2016. Yliviivattu tunnus tarkoittaa, että olet sitten edellisen ilmoituksen hakenut 
korttisi. Jos on tai jos ei, kannattaa tulla kerhoiltana tai vaikkapa vuosikokoukseen 
noutamaan korttejasi.

11. Suunnitte kerholle uusi viiri
Viirin suunnittelukilpailun säännöt löytyvät sekä kotisivulta että OH3AC 
kerhokirjeessä olevasta linkistä. 

Osallistuvat työt tulee toimittaa 29.3.2016 mennessä yleisessä kuvaformaatissa 

12. Kerholla uusi naapuri Vanhalla Radioasemalla
Museon alakerrassa olevaan vanhaan kirjavarastoon muuttaa 1.5.2016 yritys, joka 
aloittaa siellä audiostudiotoiminnan. Rakennustyöt ovat juuri alkamassa.

Uusi vuokralainen käyttää samaa ulko- ja alakerran ovea kuin radiokerhokin.

13. 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. 

Paikka on radioamatööreille tuttu, OH3AC järjesti siellä vuonna 2000 SRAL:n 
kesäleirin 1150 vieraalle! DX-kuuntelijoiden Kesäkokous vastaa muutenkin hyvin 
radioamatöörien kesäleiriä. Yhdessäoloa, hyviä esitelmiä ja ohjelmia aina 
perjantaista sunnuntaihin.

Kun moni DX-kuuntelija on myös radioamatööri – ja päinvastoin- lienee selvä että 
myös OH3AC osoittaa vieraanvaraisuuttaan SDXL:n Kesäkokouksen yhteydessä.
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14. Uusi mullistava K-moduulin opetuspaketti ilmestynyt!
Kerhon kotisivulta löytyy nyt lähes täysin uudistunut perus- ja yleisluokan K-
moduulin opetusmoniste. Tämä suosittu opetusmoniste on nyt kokenut monta 
muodonmuutosta ja on nyt ”state-of-art”. Materiaali on ollut jonkin aikaa 
koekäytössä ja tulokset ovat olleet aivan mahtavia! 

Tämä opetusmoniste on vapaasti ladattavissa myös muun koulutusmateriaalin 
kanssa kerhon kotisivulta! Materiaali on vapaasti käytettävissä sekä itseopiskeluun 
että muiden kerhojen järjestämään opetukseen!

15. Kerhon kurssit nyt myös MPK:n koulutuslistalla!
Kerhon ensi syksun kurssit löytyvät nyt myös MPK:n eli Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen koulutuskalenterista. Kalenteri löytyy MPK:n kotisivulta www.mpk.fi. 
Kalenteriin on kirjattu kerhon neljä seuraavaa kurssia.

Kurssit sinänsä käydään vanhaan tapaan Radiomäellä, mutta kurssien 
ilmoittautumiseen tulee pieniä muutoksia. 

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. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla

Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.

18. 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.

19. 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.

20. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!

Kerhoillat Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille avoimina 
ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa. Muista, että hyviin tapoihin 
kuuluu maksaa kahvista vähintään 1€.

21. Seuraava radiobulletiini 20.3.2016

Seuraava radiobulletiini annetaan su 10.4.2016 klo 09:30 SA taajuudella 3.685 kHz.

Kiitos ja siirrytään kuittauksiin
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