
______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
11/2015 Pekka, OH3JMJ Su 25.10.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;  
syksyn neljättä bulletiiniä joka on samalla koko vuoden 11.

Tänään 25.10. viettää nimipäiväänsä ”Sointu”

”Sointu” on suomalainen naisen, aikaisemmin myös miehen etunimi, 
jonka perustuu musiikkitermiin sointu. Nimi ”Sointu” on 1900-luvun 
annettu Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan 2.212 naiselle ja noin 
140 miehelle. Almanakassa se on ollut vuodesta 1929 

Ja sitten päivän lista:

1. Kätevä, Tekevä -messut ensi viikonloppuna 31.10-1.11. - ilmoittaudu mukaan!
"Kätevä, Tekevä" messut ovat jo ensi viikonloppuna. Kerho osallistuu 
tänäkin vuonna näille Suomen suurimmille tai toiseksi suurimmille 
harrastemessuille. Osallistuminen on mahdollista kiitos SRAL:n 
avustuksen. Liitolta tulee messuille paitsi materiaalia myös "omat" 
esittelijät: Juhani; OH2MD; ja mahdollisesti Timo, OH3LMG. 

Tämän vuoden messujen projektipäällikkönä on Vesa, OH3FYE. Vesa on 
tehnyt hyvää työtä ja messujen järjestelyt ovat jo pitkällä. Suurin 
ongelma tällä hetkellä on saada sitoutumisia messuesittelyihin. Tarpeena 
olisi, että joka hetki osastolla olisi kuusi henkilöä "työssä!" 

Kun kutsu näin kuuluu, ota yhteys Vesaan, OH3FYE; oh3fye@oh3ac.fi

2. Uusi kerhokirje ilmestynyt
Kerhon uusi kerhokirje ”2015-12” on luettavissa. Luettavaa on 28 sivun 
verran. Tässä kerhokirjeessa uutta on oma antenniosionsa:

-IARU:n antennikirje Liitoille
-287 lanka-antennia!
-Laadukkaita yagi-antennimittoja Saksasta
-Legendaariset OH3AA-antennit
-Beverage-ohjeita
-Perustietoa koaksiaalikaapeleista ja stubeista
-Pistoolivarsijousi antennin ampumiseen puuhun!
-Kokemäen kerhon, OH1AL; blogissa Kyynel-antenneista

Kerhokirjeet voit lukea tekstiversiona kerhon keskustelupalstalta, jonne 
löydät linkin kerhon kotisivun vasemmasta palkista. Kerhokirjeen ja sen 
vanhemmat versiot löydät myös toisesta linkistä kotisivun vasemmasta 
palkista.
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3. Ole tarkkana hälyjen kanssa!
Kerhon tilat sijaitsevat Vanhalla Radioasemalla Lahden Radiomäellä. 
Kerholle päästäkseen tulee tietenkin olla avain mutta sen lisäksi myös 
koodi hälytyslaitteen kytkemiseksi pois päältä.

Hälytyslaite on viime aikoina lähettänyt hälytyksen vartiointiliikkeelle 
useamman kerran. Kaikki ovat olleet vääriä hälytyksiä mutta aiheuttaneet 
vartijan tulemisen paikalle. Jokaisesta vartijan käynnistä tulee lasku, joka 
vastaa useamman hengen vuosimaksua.

Kun siis menet kerholle, poista aina hälytin pois päältä ja ole huolellinen 
koodin kanssa. Kun lähdet, laita koodi takaisin hälyttimeen huolellisesti ja 
sulje ovet!

4. Peruskurssilla 15 ilmoittautunutta – kurssi puolivälissä!
Kerhon perinteinen ja Suomen suosituin perusluokan kurssi alkoi 29.9. 
Kurssille ilmoittautui 15 henkilöä. Ikä- ja sukupuolihaitari on hyvä: nuorin 
12-vuotias ja kaksi YL:ääkin mukana!

Kurssilla on käyty nyt läpi koko K-moduuli (liikenne ja määräykset) ja T1-
moduulin (tekniikan) luennotkin ovat jo pitkällä. Kurssille ehtii kuitenkin 
hyvin mukaan. Tarvittaessa kertaamme asioita uudelleen. Seuraava 
kurssikerta on tulevana tiistaina 27.10. klo 18:00, ovet aukeavat jo tuntia 
aikaisemmin.

Tutkintoja on suoritettu jo kohtuullinen määrä: 1 yleisluokan ja 2 
perusluokan tutkintoa sekä yhdeksän K-moduulia. Taso on ollut 
tavanomaisen hyvä, rima ei ole kenelläkään heilunut.

Opetussuunnitelmat ja kaikki muukin opetusmateriaali löytyvät kerhon 
kotisivulta.

5. Lahden radiomastoon mietitään näköalakahvilaa
Lahden Radiomäen mastot – kaksi 150 m korkeaa vanhaa 
pitkäaaltomastoa – ovat kaupungin ylpeys. Radiomäellä sijaitsee myös 
Lahden Radio- ja tv-museo ja Vanhan Radioaseman suojissa Lahden 
Radioamatöörikerho ry., OH3AC. Radiomäki on sijaintinsa, upean 
luontonsa ja kulttuuri-taustansa perusteella arvostettu ja ainutlaatuinen 
paikka mutta kaipoaa ehkä lisää elämää.

Radiomäen elävoittämiseksi on tehty useita suunnitelmia. Etelä-Suomen 
Sanomat ja sisarpuolensa Uusi Lahti-lehti julkaisivat viikko sitten 
artikkelin radiomastoihin rakennettavasta näköala-kahvilasta. 
Toteutuessaan tullaan myös kerhon tiistaitestit jatkossa workkimaan tästä 
kahvilasta – noin 200 metrin korkeudesta merenpinnasta.

Linkin juttuun ja suunnitelmiin löydät viimeisestä kerhokirjeestä! 
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6. Ruskaleiri, Rompepäivät ja kirpputori – uusi valokuvia!
Kerhon perinteinen syysleiri, Ruskaleiri, pidettiin syyskuun lopussa 
Nastolan Luhtaanmaalla. Kävijöitä leirillä oli 64 henkeä, kaikista Etelä-
Suomen piireistä.

Kerhon kotisivulta löytyvästä linkistä löydät selostuksen leirin 
kohokohdista ja myös kuvia tapahtumista. Myös Ilkka, OH3EFZ; otti 
leirillä runsaasti mainioita kuvia. Niitäkin voit katsella kotisivulla olevasta 
linkistä tai löydät linkin myös viimeisestä kerhokirjeestä.

7. Uusia tunnuksia
Viime viikon "uudet tunnukset" -listassa oli muutama virhe, niin laitetaan 
osa listasta uusiksi ja lisätään loppuun uunituoreita tunnuksia:

OH3SK Lasse (yleisluokka)
OH3EVA Henry, Hollola
OH3ESZ Teemu
OH3CK Yrjö (yleisluokka)
OH3EVH Pasi, Nastola

Onneksi olkoon ja tervetuloa mukaan kerhon toimintaan!

8. Arvi Hauvosen muistoasema OH3R jatkaa päivystyksiä – tule mukaan!
Arvi Hauvosen Muistoasema, OH3R; aloitti päivystykset syyskuussa. 
Päivystysaika on joka su 12:00-15:00. 

Asemalle etsitään päivystäjiä kyseisenä aikana pitämään asemaa 
äänessä ja toisaalta esittelemään ra-toimintaa satunnaisille vierailijoille. 
Ota yhteyttä Penaan, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi

Sovitut ja vapaat päivysajat löydät kerhon keskustelupalstan Radio- ja 
tv-museo-osiosta. Tänään, muutaman tunnin päästä päivystäjänä on 
Kalevi, OH3NAO.

Arvi Hauvonen, OH3PP; oli suomalaisen yleisradiotoiminnan pioneereja ja 
usein mainittu yleisradiotoiminnan isänä aloittaessaan vuonna 1924 
yleisradiolähetykset Tampereella. Hän muutti Lahteen 1926 ja toimi 
Lahden pitkäaaltoaseman päälikkönä. Hänet on haudattu noin sadan 
metrin päähän radioasemasta.

9. PasiRadio aloittaa lähetykset uudestaan 1.12.
Pasiradio eli Pasi, OH3EHV; sai uuden FM-luvan. Lupa alkaa 1.12.2015 ja 
on voimassa kolme kuukautta. Taajuutena 88.2 MHz!

”Joulukuussa aloitetaan ja katsotaan, tuleeko tukea miten paljon ja 
voidaanko vetää ”setti” loppuun saakka. Yhdistystä saa tukea 
tukimaksuin, jonka kautta homma toimii. Yhteystietoja ja muuta 
mukavaa löytyy Pasin kotisivulta www.pasiradio.com
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10. Kerholla rompetta poisvietäväksi!
Kerhon tilojen siivousta on jatkettu. Tavaraa on viety ulos, kaappeja 
siivottu ja Maarit - Aarnin, OH3EAS; - äiti on pessyt kaikki ikkunat, 
kaihtimet ja verhot. Pitkästä aikaa kerhon tiloista näkee selkeästi ulos! 
Kiitos!

Kerhon rappusille on kasattu keltaisiin postin laatikoihin kaikkea turhaa 
tavaraa, jota ei haluta enää kantaa sisälle kerhon kaappeihin. Jos löydät 
laatikoista jotain mielenkiintoista, ota mukaasi. Jos löydät jotakin 
mielestäsi arvokasta, laita kahvikassaan omantuntosi mukaan. Laatikoissa 
on kaapeleita, komponentteja, käyttötavaraa ym.

Viemättömät tavarat viedään kaatopaikalle joulukuun alussa. 

Joukossa on helminä mm. kaksi logpediorista antennia, toinen 80-1000 
MHz ja toinen 410-470 MHz. Myös satelliittipeili löytyy!

11. Kuvia JOTA-viikonlopusta
Partiolaisten perinteinen radiotapahtuma eli ”Jamboree-On-The-Air” 
pidettiin viime viikonloppuna. JOTA:ssa partiolaiset ja partiolippukunnat 
pitävät radioyhteyksiä keskenään ja muiden kanssa.

Radiomäeltä ei tällä kertaa osallistuttu JOTA:aan, mutta kerho oli yhdessä 
Kirkkonummen kerhon, OH2ET; kanssa vahvasti mukana Ismon, OH2IV; 
ja Marinan, OH2SA; kesämökillä Kirkkonummen Kylmälässä 
partiotunnuksella OH2SUF. Kelit olivat surkeaakin surkeammat mutta 50 
yhteyttä päätyi lokiin.

Viimeisestä kerhokirjeestä löydät pari videota ja pari kuvaa 
tapahtumasta.

12. Ilmakuvia kerhosta ja Vanhasta Radioasemasta
Vesa, OH3EQY: on kuvannut loistavia ilmavideoita kerhosta 
pienoishelikopterilla. Videot ovat nähtävissä kerhon etusivulta löytyvästä 
linkistä.

 
13. Kurssilaisia Koulutuskeskus Salpauksesta – hieno artikkeli yhteistyöstä!

Nytkin alkaneelle kurssille ilmoittautui kolme oppilasta Koulutuskeskus 
Salpauksesta. Löydät sekä kerhon kotisivulta että kerhokirjeestä linkin 
mainioon artikkeliin kerhon ja Salpauksen yhteistyöstä.

14. Opasteksti ja lisämateriaalia aloittaville radioamatööreille:
Nettiradiot ja kotimaan 80/40 m taajuudet

Osana kokonaisvaltaista koulutusta kerho tarjoaa myös apua ja tietoa 
siitä, miten ra-liikennettä voi kuunnella netin (verkon kautta) sekä mistä 
kotimaiset asemat löytävät.

Olli-Jukka, OH2OP; on laatinut mainion oppaan näistä asioista. Linkin 
löydät sen viimeksi tulleesta kerhokirjeestä että kerhon kotisivulta.
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15. Yleisluokan preppauskurssi keväällä
Kerho järjestää keväällä yleisluokan preppauskurssin. Kurssilla käydään 
läpi ohjatusti T2-moduulin kysymyslomakkeita laajentaen aina kussakin 
kohtaa asian käsittelyä. Tutkintoja pidetään kunkin edistymisen mukaan.

Ilmoittautuneita kurssille on jo kolme, alustavasti kiinnostuneita toinen 
mokoma. Kiinnostuneet voivat lähettää sähköpostia osoitteeseen 
koulutus@oh3ac.fi. Kurssiajat sovitellaan niin, että ne sopivat kaikille.

16. Kerhon vuosikokous ja pikkujoulu ma 7.12.
Kerhon vuosikokous eli vaalikokous pidetään maanantaina 7.12. n. klo 
18:00. Välittömästi vuosikokouksen jälkeen aloitamme pikkujoulut 
perinteisellä ohjelmalla. Varaa aika jo kalenteristasi. 

17. Tule workkimaan tiistaitestiä kerholle ti 3.11.!
Joka kuukauden 1. tiistai (klo 20:00-24:00 SA) ajetaan ns. tiistaitesti eli 
kahden metrin kilpailu. Kilpailua ajetaan sekä puheella että sähkötyksellä.

Nyt kun kerhon kahden metrin laitteet ja antennit on saatu kuntoon,  
kerholta ajetaan kilpailua säännöllisesti pääasiassa Jaskan, OH3LV; 
johdolla. 

Kilpailu sopii kaikille – veri ei todellakaan roisku suussa – mukavaksi 
tutustumiseksi yhteyksien pitämiseen. Tule mukaan tai vain vapaasti 
seuraamaan!

18. Jäsenmaksut 2015 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2015 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.

Jäsenetuna on mm. kerhon omakutsu eli helposti muistettava 
sähköpostiosoite mallia ”oh2bu@oh3ac.fi”.

20. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskusteljupalstalla 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.

21. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
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22. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 15.11. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
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