_____OH3AC RADIOBULLETIINI NUMERO 1029 ______
NUMERO:
3/2017/1029

LUKIJA:
Pena, OH3TY

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 26.2.2017

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; 40vuotisjuhlabulletiinia. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan sekä Lahden
MM-hiihtojen kunniaksi tämä bulletiini annetaan erikoistunnuksella
OH100SKI.
Tänään on siis 26.2. ja nimipäiväänsä viettää Nestori.
Mikä parasta, Nestorin nimipäivä sopii hyvin tähän moninkertaiseen juhlaan:
"Kreikkalaisessa mytologiassa Nestor oli sankari, joka vielä
vanhoilla päivillään osallistui Troijan sotaan ja antoi neuvoja
nuoremmille sotureille. Nestori merkitsee kuvaannollisesti jonkin
ammattikunnan piirissä olevaa kunniavanhusta."
Ja sitten asiaan! Aloitetaan lyhyellä historiikillä!

1. Kerhon Radiobulletiinien 40 vuotisjuhlavuosi – tänään 1029. bulletiini
Kerhon ensimmäinen radiobulletiini annettiin 27.2.1977, lukijana Leena,
OH3HF. Siis lähes päivälleen 40 vuotta sitten. Kerholehdessä 1/1977
todetaan asiasta seuraavasti: "Kerho aloittaa oman bulletiinin pitämisen
viikottain 27.2.1977 alkaen sunnuntaina klo 09:30 SA 3,680 Mhz +- QRM
sekä 145,000 MHz." Kellonaika on pysynyt 40 vuotta samana mutta
taajuudessa on noustu 5 kHz, kun SRAL:n bulletiinikin vaihtoi häiriöiden
vuoksi taajuudeksi 3685 kHz.
Vuonna 1977 kerhon puheenjohtajana toimi Isto, OH3VS;
varapuheenjohtajana Arvo, OH3ZP; ja sihteerinä Leena, OH3HF.
Alkuvuosina bulletiini luettiin kesäaikaa lukuunottamatta joka sunnuntai.
Vuonna 2000 siirryttiin lukemaan joka toinen sunnuntai ja vuonna 2010
nykyiseen, joka kolmas sunnuntai. Kun Viitosten bulletiini lopetettiin
muutama vuosi sitten, lienee tämä kerhon bulletiini toiseksi vanhin
Suomessa.
Kerhon vuosikertomuksia lukemalla olemme päätyneet siihen, että tänään
annettava bulletiini on järjestysluvultaan 1029. Lähes koko ajan on bulletiini
alkanut myös nimipäiväsankarin kertomisella ja kuvauksella nimen
alkuperästä, kuten tämänkin bulletiinin alussa kuulimme. Tämän hienon
perinteen aloitti aikanaan Retu, OH3WK.
Mahtava määrä bulletiinejä! Mahtava määrä tietoutta vuosien varrella.
Lukematon määrä vapaaehtoisia lukijoita ja ennenkaikkea kiitos kaikille
kuuntelijoille!

2. Kerholauantai ja kerhoyö la-su 25.2.-26.2.2017
Myös helmikuun kerhoviikonloppu osui sopivasti keskelle MM-kisahuumaa.
Kerhon ovet olivat eilen ja tänään auki aina aamukymmenestä saakka. Osa
porukkaa oli auttamassa museon aseman OH3R pystytystä ja osa piti
muuten vaan mukavaa yhdessäoloa Vanhalla Radioasemalla.
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Erikoistunnus OH100SKI oli hyvässä käytössä koko päivän ja innokkaimmat
jatkoivat workkimista läpi yön.
Kisavieraita kävi mukava määrä, kiva kun tulitte mukaan. Lämmintä glögiä,
kahvia, teetä ja kaakaota oli kaikille tajolla ja omaksi kisastudioksi viriteltiin
suuri televisioruutu.
Toistinaseman kautta tavoitettiin myös usea kisavieras.

3. Kerhon mainoskampanja jatkuu vielä jonkin aikaa
2.Viikko sitten lauantaina alkoi kaikissa Lahden kaupungin linja-autoissa
mittava mainoskampanja. Kymmenhenkinen talkooporukka liimasi 1600 A5kokoista tarraa yli 50 linja-autoon. Tarroissa mainostetaan ensi viikon
kursseja ja kerhon avoimia ovia.
Kampanja jatkuu vielä yli tämän viikonlopun ja osin pitkälle ensi viikon
puolelle. Tarkempi selostus tästä kampanjasta löytyy kerho kotisivulta
osoitteesta: www.oh3ac.fi/Bussikampanja.pdf

4. Kaksi radioamatöörikurssia alkaa tulevalla viikolla
Kerhon järjestämänä ja yhteistyössä MPK:n kanssa alkaa tulevalla viikolla
kaksi radioamatöörikurssia Vanhalla Radioasemalla.
Kevään talvilomaviikon intensiivikurssi osuu sopivasti Lahden MMkisojen ajalle. Kurssi alkaa ma 27.2. klo 10:00 ja jatkuu päivittäin klo
10:00-16:00 perjantaille saakka. Lahden Radio- ja tv-museo avataan ti
28.2. ja kurssilaisilla on mahdollisuus tutustua uusittuun museoon aivan
alkumetreillä.
Kevään toinen iltakurssi alkaa ti 28.2. ja kestää 18.4. saakka. Kurssi
pidetään tiistai-iltaisin klo 18:00-21:00.
Kursseille voi ilmoittautua joko MPK:n koulutuskalenterin (www.mpk.fi)
kautta tai suoraan Jari, OH2BU; puh: 0400 503 221, joka myös antaa
lisätietoja tai oh3ac@oh3ac.fi.
Kummankin kurssin kurssiesite, opetussuunnitelma ja kaikki opetusmateriaali löytyy kerhon kotisivun www.oh3ac.fi pääsivulla olevasta linkistä.

5. OH3AC: Avoimet ovet koko MM-kisojen ajan
Hiihdon MM-kisat alkoivat täällä Lahdessa viime viikolla ja jatkuvat ensi
viikon sunnuntaihin. Kaikkia MM-hiihtojen ja museon vieraita varten OH3AC
pitää ovensa auki joka päivä klo 10:00-18:00. OH100SKI on äänessä sekä
HF-taajuuksilla että kerhon OH3RAC-toistimilla mahdollisimman paljon koko
kisojen ajan.
Useat kerhon jäsenet ovat mukana vapaaehtoisina vastaamassa MM-kisojen
radio- ja viestiliikenteestä. Kerhon viime syksynä ammattikorkeakoulussa
kouluttamasta 16 nuoresta radioamatööristä suurin osa on ”komennettu”
mukaan kisoihin koulutuksensa mukaisiin tehtäviin!
Mikäli olet Lahden keskustassa tai tulossa kaupunkiin, voit myös soittaa
kerholle 046 938 4050 ja tarkastaa, että onko kukaan paikalla. Mikäli
numerosta ei vastata, voit myös soittaa Maaritille, OH3EXI; 040 708 7861.
Saat lisätietoa myös sähköpostilla oh3ac@oh3ac.fi.
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6. Radio- ja tv-museo avautuu tiistaina 28.2.2017
Lahden Radio- ja tv-museo on ollut suljettuna nyt muutaman vuoden
remontin vuoksi. Tälläkin hetkellä museon henkilökunta viimeistelee
paikkoja, sillä museo avataan tiistaina 28.2. klo 9:00 aamulla.
Myös museon asema OH3R on saatu workkimiskuntoon. Tulevalla viikolla
pyritään myös tälle asemalla saamaan hyvä päivystys.

7. Kutsu Päijät-Hämeen Viestikillan perustavaa kokoukseen la 4.3. klo 13:00
Lahden Radiomäellä tehdään ensi lauantaina 4.3. radion ja viestinnän
historiaa. Päijät-Hämeeseen syntyy viestikiltojen perheeseen uusi jäsen
työnimellä ”Päijät-Hämeen Viestikilta.” Katso lisätietoja kerhon kotisivulla
olevasta linkistä tai OH3AC Kerhokirjeestä.
Ennen perustavaa kokousta kokoontuu Viestikiltojen liiton kevätkokous
Vanhalle radioasemalle klo 10:00.
Radiomäki kutsuu kaikki kiltojen toiminnasta kiinnostuneet mukaan.

8. OH3AC saldo 2016: 138 osatutkintoa, yli 60 uutta radioamatööriä!
Vuosi 2016 oli koulutusvuosi. OH3AC osallistui uusien radioamatöörien
kouluttamisen talkoihin kouluttamalla yhteensä 70 kurssilaista.
Yhteenlaskettu opetustuntien lukumäärä oli 126 tuntia. Pätevyystutkintoja
suoritettiin 138 osatutkinnon verran, joka jakaantui seuraavasti: K 64, T1 72
ja T2 2 osatutkintoa. Kerhon kursseilla on vuonna 2016 suoritettu 35-40 %
kaikista suomalaisista uusista radioamatööritutkinnoista, ehkä enemmänkin.
OH3AC syksyn kahdelle kurssille ilmoittautui lopulta 54 henkilöä.
Suuri kiitos kuuluu kuitenkin kurssia avustaneille kerholaisille, erityisesti
Maaritille, OH3EXI; Päiville, OH3SL; Markolle, OH3MN; Latelle, OH3RL; ja
muille, jotka olivat järjestelyissä mukana.

9. QSL-kortteja jäsenten lokerikoissa kerholla
Kerhon QSL-lokeroihin on taas tullut QSL-kortteja ympäri maailmaa. Tuoreen
listan siitä, kenelle on kortteja löydät viimeisestä OH3AC Kerhokirjeestä.

10. Jäsenmaksut 2017 pysyivät samana - liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2017 jäsenmaksut ovat
samat kuin aiempina vuosina: aikuiset 20 €, perhejäsenet, nuoret (<15 v),
opiskelijat ja työttömät 10 €.
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumero FI 77 8000 2505 9450 05. Voit
jäsenmaksua maksaessasi antaa vapaamuotoisen lahjoituksen tai kohdistaa
sellaisen esim. ripiitterirahastoon.
Vuoden 2017 jäsenmaksu tulee olla maksettuna viimeistään 30.4.2017.

11. Kerhon koulutuspaketti saanut hyvän vastaanoton
OH3AC on julkaissut kerhoille tarkoitetun perusluokan kurssi- ja
koulutuspaketin, joka helpottaa ja madaltaa kynnystä kenen tahansa
järjestää radioamatöörikurssi. Paketti on saanut hyvän vastaanoton. Jo 11
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
PL 74, 15141 LAHTI

Radiomäenkatu 46
15100 LAHTI

oh3aclahti@gmail.com
www.oh3ac.fi

kerhoa on pyytänyt materiaalia ja kahdeksalle kerholle on tehty räätälöity
materiaali niin, että opetusmateriaalin ”OH3AC” -logot on korvattu kerhon
omalla logolla tai nimellä. Materiaali on suunniteltu erityisesti uusille
kouluttajille, joiden ei tarvitse nyt murehtia sitä tuleeko kaikki asiat
opetettua eikä tehdä omaa ”kalvoshowta”!
Kerholla on tiettävästi myös ainoa koulutuspaketti, joka vastaa yksi yhteen
perusluokan tutkintoa. Kurssi- ja koulutuspakettiin voit tutustua:
http://www.oh3ac.fi/kurssipaketti.html

12. Radioamatöörien tapahtumakalenteri kerhon sivulla
Vesa, OH3EQY; on kehitellyt prototyypin "radioamatöörien
tapahtumakalenterista" jonka löydät kerhon kotisivulta ylhäällä olevasta
”Kalenteri”-linkistä.
Kalenteriin on päivitetty kerhon ja muitakin tapahtumia. Vesa ehdottaa, että
samalta pohjalta rakennettaisiin koko Suomen tapahtumakalenteri, johon
kerhot voisivat joustavasti kirjata tapahtumiaan, oli sitten kerhoiltaa, leiriä
tai vaikkapa talkoota. Tietenkin kalenterin ruudun kokoa pitää kasvattaa ja
ehkä keksiä joku yksinkertainen värikoodi erilaisille tapahtumille.
Käy katsomassa hienoa tapahtumakalenteria!
13. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi
Arvi Hauvosen muistoasema, OH3R; on nyt palannut takaisin kotiinsa Radioja tv-museolle väistötiloistaan Vanhalta Radioasemalta. Asema päivytsää
joka sunnuntai klo 12:00-15:00 SA. Päivystysaika on mukava hetki pitää
yhteyksiä, esitellä radioamatööritoimintaa museon vieraille ja itsekin
tutustua museoon.
Päivystäjiä pyydetään ilmoittautumaan Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
14. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi vuoden 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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