
_______________ OH3AC BULLETIINI _______________
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
7/2016 Maarit, OH3EXI Su 22.5.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän 
vuoden seitsämättä radiobulletiiniä. Tällä kertaa alkavan kesän kunniaksi 
Lahden Radio- ja tv-museon aseman erikoistunnuksella OH3R.

Tänään 22.5. viettää nimipäiväänsä tietenkin Hemminki ja Hemmo

Hemminki on suomalainen muunnos pohjoismaisesta nimestä Hemming, 
joka esiintyy myös sukunimenä, mutta jonka merkitys on epäselvä. Yksi 
mahdollinen merkitys on 'nahka'. Hemmo on lyhentymä nimestä Hemminki, 

1. Kolmas kerhoyö tämän viikon lopulla
Maaliskuun lopussa  26.-27.3.2016 workittiin kerholta CQ WPX- kilpailun 
SSB- eli puheosaa. Huhtikuun lopussa, vapun kynnyksellä vastaavasti 
kokoonnuttiin kerholla grillaamaan ja viettämään yhteistä aikaa koko yön 
yhdessä Radiomäen kummituksen kanssa. Vierailijoita ja workkijoita oli 
käymässä lähes 20.

Nyt alkavan viikon lopulla eli perjantain ja lauantain välisenä yönä kerholla 
vietetään taas "kerhoyötä". Aiheena tai ehkä teemana on tällä kertaa 
tietokoneet ja Marko, OH3MN; tulee kertomaan, auttamaan, päivittämään ja 
muutenkin kertomaan tietokoneohjelmista. Tiedon jaon ja imemisen ohessa 
saatetaan taas grillata, pitää muutenkin hauskaa ja ennen kaikkea valvoa 
läpi yön myös kusoja pitäen.

Tervetuloa Radiomäelle perjantaina jo klo 18:00 aikoihin 

2. Nyt voit soittaa kerholle, sopia skedin tai muuta mukavaa! 
Kiitos O-J:n, OH2OP; kerhon eteisessä on nyt kännykkä, jolle on monta 
käyttöä.

a) Jos haluat skedin OH3AC- tai OH3R-aseman kanssa, voit tarkistaa 
onko ketään asemalla. 
b) Voit soittaa vaikkapa kerhoiltana, ja kysyä kuka on paikalla. 
c) Tai – mikä tärkeintä – 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 

3. Museon portilla nyt kerhosta kertova iso kyltti
Museon portilta löytyy nyt A3-kokoinen värikäs kyltti, jossa kerrotaan mm 
kerhoiltojen ja OH3R-aseman päivystyksien aikatauluista. Lisäksi kyltistä 
löytyy myös edellä mainittu kerhon uusi puhelinnumero, jos portti on kiinni 
ja haluat tietää onko kerholöla ketään.

Kaikeksi kukkuraksi kyltistä löytyy mm. ns. QR-koodi, joka johtaa kerhon 
kotisivulle. QR-koodi on kännyköillä katsottava koodi, josta kännykän 
ohjelma löytää Internet-osoitteen helposti avattavaksi.
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Kiitos kyltin ideoinnista ja toteutuksesta Maaritille, OH3EXI; ja Timolle, 
OH3EXH.
 

4. Lahden kaupungin nuoriso-ohjaajat tutustumiskäynnillä kerholla
Vesan, OH3FYE; aloitteesta ja kutsumana Lahden kaupungin viisi nuoriso-
ohjaajaa ja nuoriso-ohjaajaharjoittelijaa vierailivat kerholla tutustumassa 
Vanhaan Radioasemaan ja radioamatööritoimintaan. Tunniksi suunniteltu 
vierailu venyi lopulta kahteen tuntiin ja nuoriso-ohjaajat saivat parhaan 
mainion kuvan tästä toiminnasta kun pääsivät aitoon second operator-
yhteyteen Heikin, HB9EDY; kanssa Sveitsissä. Samalla suunniteltin kerhon 
osallistumista Lahden kaupungin suurille koululaismessuille.

Vesan lisäksi toimintaa olivat esittelemässä Jari, OH2BU; ja Markku, 
OH3ECS.

5. Antenni- ja vesakkotalkoot onnistuivat hienosti
Kerho pyysi ja sai Radio- ja tv-museosäätiöltä luvan siistiä Vanhan 
Radioaseman ympäristöä vesakoista ja vuosien aikana kasvaneista puista. 
Pitkälti yli 20 kerholaista tulikin talkoihin kaikin mahdollisin työvälinein. 
Samalla korjattiin antenneita ja nostettiin niitä korkeammelle.
Jutun talkoista  valokuvineen löydät kerhon kotisivulta

6. Antenninrakennusnäytös innosti
Vaikka ilmoitus tuli vain päivää aiemmin, Radiomäelle kokoontui yli 20 
henkeä seuraamaan Jaskan, OH3LV; johdolla pidettyä kuuden metrin eli 50 
MHz:n antenninrakennusnäytöstä. Jaska näytti, miten rakennetaan 
romutavarasta halpa, yksinkertainen mutta kohtuullisesti toimiva kuuden 
metrin kahden aallon luuppi.

Kiitos Jaskalle innostavasta aiheesta

7. Syksyn perusluokan kurssi 25.10-8.12.2016
Kerhon ensi syksyn kurssin aikataulu, opetussuunnitelma ja kaikki 
opetusmateriaali löytyvät nyt kerhon kotisivulta ra-kurssi välilehden takaa. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä MPK:n kanssa

Kurssi löytyy siis tietenkin myös MPK:n eli 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuskalenterista. Kalenteri löytyy 
MPK:n kotisivulta www.mpk.fi. Kalenteriin on kirjattu myös kerhon neljä 
seuraavaa kurssia.

Kurssit sinänsä käydään vanhaan tapaan Radiomäellä, mutta kurssien 
ilmoittautumisessa on pieniä muutoksia.

8. Varoa putoavia pultteja touko-kesäkuussa
Radiomäellä itäisessä mastossa alkaa taas mastojen toukokuussa mastojen 
kunnostustyöt. Ensin tehdään yleisiä kunnostustöitä ja maalausta, mutta 
kesäkuussa alkaa tikasosien uusiminen, joka kestää koko kesäkuun ajan.
Radiomäen parkkipaikka suljetaan ensin puoliksi ja sitten kesäkuussa 
kokonaan. Tikastyössä on vaarana irtopulttien tms. osien tippuminen 
maahan. Tästä syystä museon portit tulisi pitää ainakin kiinni vedettyinä, 
ettei alueella liiku ylimääräistä väkeä eikä kävelyporttiakaan olisi hyvä jättää 
kokonaan auki.

Mastomiehet saattavat tehdä töitä myös iltaisin ja viikonloppuisin, eivät siis 
tee perinteistä arkipäivätyöaikaa. Tikasosien uusiminen on riskialttiimpaa 
työtä, kuin maalaustyöt, joita joka kesä on tehty. 
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 9. Radio- ja tv-museo avautuminen siirtynyt jälleen hamaan tulevaisuuteen
Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on siirtynyt pitkälle loppuvuoteen 
tai jopa ensi vuoden alkuun, koska uuden kaluston toimittamisessa on 
vaikeuksia. 

10. Yhteinen matka Ham Radio-messuille Friedricshafeniin 24.-26.6.2016
Euroopan suurin radioamatööritapahtuma pidetään etelä-Saksassa 
Friedrichshafenissa viikonloppuna 24.-26.6.2016. Kerholta on lähdössä 
messuille 3-5 hengen vapaamuotoinen ryhmä. Vesa, OH3FYE; on varannut 
läheltä messuja ylimääräisiä huoneita jne.

Kyseessä ei ole 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!

11. OH3AC Kerhokirje 6/2016 ilmestyy tulevalla viikolla
Vuoden kuudes, entistä räväkämpi kerhokirje ilmestyy alkuviikosta. 
Luettavaa on varmasti siinäkin taas paljon. Jos sinulla on uutisia, 
kerrottavaa tai vaikka joku hyvä uutisvinkki, laita heti sähköpostia 
osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi

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

12. 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. 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.

15. Koulutusmateriaalia kerholla
Kerholta löytyy lainattavaksi "Tiimissä Hamssiksi I" (T1) että "Tiimissä 
Hamssiksi II" (T2) kirjoja. Jos kirjat löytyvät radiohuoneen kirjahyllystä, 
kirjaa lainasi lainavihkoon. Jos et kirjoja löydä, katso lainavihkosta kenellä 
kirjat ovat.

Kirjoja kannattaa etsiä myös Päijät-Hämeen kirjastoista, sillä – kiitos O-J:n, 
OH2OP; niitä on monessa alueen toimipaikassa.

16. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi Hauvosen 
muistoasema OH3R sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman 
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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 €.

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 12.6.2016
Seuraava radiobulletiini annetaan su 12.6.2016 klo 09:30 SA taajuudella 
3.685 kHz.

Kiitos ja siirrytään kuittauksiin

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


