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NUMERO: LUKIJA:       PÄIVÄMÄÄRÄ:
11/2016 Maarit, OH3EXI Su 23.10.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; syksyn 
viimeistä radiobulletiinia, sillä seuraava lienee jo talven ensimmäminen 
säätiedotuksista päätellen.

Tänään 23.10. viettää nimipäiväänsä Severi.

Severi on lähtöisin latinan nimestä Severus, joka merkitsee ”vakaata”, 
’”ankaraa’”. Hmmm .. vähän niinkuin lahtelainen radioamatööritoiminta.

Ja sitten asiaan! Paljon uutta ja mielenkiintoista!

1. Lokakuun kerhoyö CQWW-workkimisen merkeissä
Ensi viikonloppuna on kuukauden viimeinen viikonloppu ja kerhon perinteen 
mukaan vietämme taas kerhoyötä.

Tällä kertaa kerhoyö onkin kaksi yötä, sillä ensi viikonloppuna on CQWW 
SSB eli radioamatöörien maailmanmestaruuskilpailut puheella. Kerho 
osallistuu kilpailuun kykyjensä ja halujensa mukaisesti eli kerholta workitaan 
kilpailua ei hampaat irvessä vaan sokeri huulilla.

Kerholle voi tulla koska tahansa perjantai-illan ja sunnuntai-päivän välisenä 
aikana. Päiväsaikaan kerholla puuhataan workkimisen lomassa kaikkea 
muutakin. Kerhoyö on uusille amatööreille myös loistava paikka päästä 
seuraamaan toimintaa ja pitää vaikkapa pieni pile-up!

Jos portti on lukittu voi soittaa Maaritille puh. 040 708 7861

2. Syksyn kursseille nyt 49 ilmoittautunutta
Kerhon tämän syksyn kahdelle perusluokan kurssille on nyt 49 
ilmoittautunutta. Tänään sunnuntaina on Etelä-Suomen Sanomissa 
ilmestynyt toinen maksettu ilmoitus. Kurssin vetäjiä nyt lähinnä jännittää, 
että montako ilmoittautunutta ilmoitus tuottaa ja päästäänkö yli maagisen 
50 oppilaan. Viime viikolla olleen ensimmäisen ilmoituksen jälkeen puhelin 
soi kolmasti Sepolla, OH2TO. Seppo ottaa vastaan puhelinilmoittautumisia.

3. Syksyn perusluokan kurssi alkaa ti 25.10-8.12.2016
OH3AC; ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestävät siis yhdessä 
radioamatöörien perusluokan koulutusta syksystä 2016 lähtien.

Syksyn kurssi alkaa tulevan viikon tiistaina 25.10.2016 jatkuen joulukuun 
alkuun. Kurssi pidetään normaaliin tapaan Radiomäellä Vanhan 
Radioaseman tiloissa. Kurssin kaikki opetus- ja tukimateriaali sekä muu tieto 
löytyy kotisivulta.

Kurssille on jo nyt 20 ilmoittautunutta mutta mukaan mahtuu! Koska 
kurssille on ilmoittautunut jo kaksi nuorta, on kerhon nuoriso-ohjaaja 
Teemu, OH3ESZ; mukana alusta pitäen tukemassa ja neuvomassa nuoria.

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.

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



4. Ennakkotieto: Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous la 11.2.2017 klo 
14:00

Radio- ja tv-museolla tehdään lauantaina 11.2.2017 suomalaista radion ja 
viestinnän historiaa. Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on muiden 
paikallisten tahojen kanssa päättänyt perustaa Päijät-Hämeeseen 
viestikillan. Perustava kokous pidetään yllä mainittuna päivämääränä.

Mikä siis on viestikilta? Viestikilta yhdistää viestinnän ja erityisesti radioiden 
piirissä toimiva - joiden ammatti tai harrastus se on tai jotka muuten ovat 
näistä asioista kiinnostuneita. Viestikilta kehittää yhteistyötä ja järjestää 
esitelmiä, koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia. Osa viestikillan toiminnasta 
liittyy myös maanpuolustus- ja viestimieshengen kohottamiseen ja 
vaalimiseen.

Viestikiltojen toiminta on kaikille kansalaisille avointa vapaaehtoista työtä 
asemaan, ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta.

Varaa siis aika jo alustavasti kalenteristasi. Lisätietoa monella välineellä 
myöhemmin.

4. Perusluokan kurssilta Salpauksessa jo 14 K-moduulin suoritusta.
Käytännön syistä – koska lähes viidenkymmenen opiskelijan ohjaaminen 
yhdellä kurssilla olisi vaikeaa – aloitettiin Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa 
perusluokan kurssi jo kaksi viikkoa sitten. Tälle kurssille oli ilmoittautuneita 
29 henkeä.

Viime maanantaina pidettiin osalle kurssilaisista K-moduulin tentti, johon 
osallistui 14 henkeä. Suurin osa pääsi läpi mutta muutama joutuu 
terästämään taitojaan uusintatenttiä varten.

Toinen kurssioppitunti huipentui siihen, että samaan aikaan kun luokassa 
käytiin opetusta lävitse, Maarit, OH3EXI; ja Teemu, OH3ESZ; pitivät 
harjoituskusoja oppilaiden kanssa Lahden kahden metrin OH3RAC-
toistimella. Jokainen oppilas pääsi pitämään sen ensimmäisen 
"hikikusonsa." Vasta-asemina toistimella olivat Lauri, OH3RL; ja Tomi, 
OH3TKN; jotka kylmän rauhallisesti suoriutuivat hienosti tehtävästä 
kannustamalla ja tukemalla vasta-asemien ensimmäisiä yhteyksiä.

5. Kerhon uusi T1-opetusmateriaali julkaistu
SRAL:n julistaman koulutusvuoden kunniaksi on julkaistu uusi, mullistava 
perusluokan T1-opetusmateriaali. Kuvia on uusittu runsaasti ja sisältöä 
tarkistettu vastaamaan yhä paremmin T1-tutkinnon vaatimuksia. 
Sivumäärä on kuitenkin entinen, 77 sivua.

Uutta on se, että jokaisen sivun alalaidassa on linkit sen sivun aihealueen 
kysymyksiin. Linkistä löytyy tutkintokysymys, oikeat ja väärät vastaukset 
sekä lisäksi kysymyksen teoriapohja ja jokaisen vastausvaihtoehdon 
kohdalla, miksi se "oikein" tai "väärin." Lisäksi värikoodilla 
"sininen/punainen" autetaan opiskelijaa myös visuaalisesti. Vastausten, joita 
on 2090, selityksiä on 572 sivun verran! 

Kaikki kerhon koulutusmateriaali on julkista ja kaikkien kurssien, 
kurssilaisten ja itseopiskelijoiden käytettävissä. Myös kerhon K-moduuli on 
päivitetty. 

Löydät uuden materiaalin kerhon kotisivun pääsivun linkeistä tai suoraan 
sivun yläoikealla olevasta ra-kurssi -linkistä.
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6. Kurssi- ja koulutuspakettia muiden kerhojen käyttöön!
Radioamatöörikurssien määrä ympäri Suomea on dramaattisesti 
vähentynyt. Kursseja järjestetään yhä harvemmin, yhä harvemmalla 
paikkakunnalla.

Asia korjaamiseksi OH3AC on rakentanut kurssi- ja koulutuspaketin, jonka 
avulla mikä tahansa kerho tai lähes kuka tahansa radioamatööri voi pitää 
perusluokan kurssin.

Paketti sisältää varsinaisen koulutusmateriaalin lisäksi myös lähes kaiken 
muut asiakirjat, joita kurssin pitäminen edellyttää. Materiaalista löytyy 
mallit lehti-ilmoitukseen, kurssiesitteeseen, opetussuunnitelmaa eli 
tuntikehyksen, kirjemalleja rehtoreille ja opettajille sekä jopa kirjepohja 
kunnan sosiaaliviranomaisille, todistuspohja jne.

Pisteenä i-kirjaimen päälle, kerhot saavat pyytäessään materiaalin omalla 
logollaan.

"Koskaan ei  kurssin aloittaminen, uuden opettaminen tai uuden oppiminen 
ole ollut näin helppoa!”

Linkki materiaaliin löytyy kerhon kotisivulta.

7. OH3RAC toistinasema firmware päivitetty
Raimo, OH3RV; ja Marko, OH3MN; ovat viime maanantaina 17.10. taas 
päivittäneet OH3RAC-toistinaseman ohjelmistoa.

Toistin antaa oman tunnuksensa sähkötyksellä. Muutoksia ja parannuksia on 
tehty parametreihin on tehty tunnuksen antoväliin ja mm. siihen, että 
mikäli taajuudella on liikennettä, toistimen tunnistus tulee pienemmällä 
teholla.

7. OH3AC jäsenmäärältään Suomen suurin kerho – myös suurin nuorisokerho!
Kerhon jäsenmäärä on syksyn kurssien myötä taas noussut tasaisesti. Nyt 
meitä on 287, joista 59 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!            

8. 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 

9. Radio- ja tv-museo avautuminen siirtynyt ensi helmikuuhun
Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on siirtynyt odottamaan MM-
kisoja eli museon toivotaan avautuvan helmikuussa 2017. 
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10. OH3AC Kerhokirje 12/2016 ilmestyy tulevalla viikolla.
Vuoden kahdestoista kerhokirje ilmestyy tulevalla viikolla. Tiedosssa on 
todella mielenkiintoista luettavaa radioamatööritoiminnasta meillä 
kotimaassa ja ulkomailla. Jos sinulla on uutisia, kerrottavaa tai vaikka joku 
hyvä uutisvinkki, laita heti sähköpostia osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi

11. 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 

12. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi Hauvosen 
muistoasema OH3R sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antenniviritys-
huoneessa eli historiallisesti aivan loistavassa paikassa.

Päivystäjiä pyydetään ilmoittautumaan Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
OH3R -aseman päivystysvuorot löydät kerhon keskustelupalstalta. 

13. OH3AC seuraava radiobulletiini su 13.11.2016 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 4.12.

14. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi kesän edelleen joka maanantai klo 18:00 
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa. 
Kerhoilloissa meillä on yleensä 15-25 henkeä ja tunnelma korkealla. 
Tervetuloa!
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