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NUMERO:
4/2017/1030

LUKIJA:
Maarit, OH3EXI

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 26.3.2017

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; radiobulletiinia. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan sekä Lahden MMhiihtojen kunniaksi tämäkin bulletiini annetaan erikoistunnuksella
OH100SKI.
Tänään on siis 26.3. ja nimipäiväänsä viettävät Manu, Manne, Immanuel ja
Immo.
Manu on sekä Immanuel- että Magnus-nimen muunnelma. Sanskritin
kielessä Manu tarkoittaa viisasta ja ajattelevaa. Hindujen jumalaistarustossa
Manu on ensimmäinen ihminen Maan päällä, ja josta muut ihmiset ovat
syntyneet.
Ja sitten asiaan! Aloitetaan lyhyellä historiikillä!

1. Vuosikokous huomenna ma 27.3. klo 18:30
Kerhon vuosikokous pidetään huomenna maanantaina 27.3. klo 18:30
Vanhalla Radioasemalla Radiomäellä. Vuosikokouksessa käsitellään vuoden
2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan toiminnantarkastajan
lausunto vastuuvapauden käsittelemiseksi.
Vuosikokouskutsu, kokouksen esityslista sekä mm. toimintakertomus 2016,
ovat ladattavissa kerhon kotisivulla www.oh3ac.fi.
Myös uudet jäsenet ja muut radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet henkilöt
ovat tervetulleita tilaisuuteen.

2. Vetoomus päivystäjien löytämiseksi Radio- ja tv-museon asemalle OH3R
Arvi Hauvosen Muistoaseman, OH3R; historiassa avattiin 27.2. uusi luku.
Radio-ja TV-museon pitkään kestäneen remontin jälkeen museo avattiin
juhlavasti yleisön käyttöön. Samalla myös asema OH3R voitiin kuulla
bandeilla pitkästä aikaa sen oikeasta paikasta.
Uusitulla museolla on taas paljon mielenkiintoista nähtävää ja tekemistä,
jota voi suositella päivystävän kerholaisen perheenjäsenille tai tuttaville.
Varmistamme vielä, että tämä etu on päivystäjän käytettävissä
kustannuksitta. Aikanaan kerhon hallitus päätti, että päivystäjänä
toimineelle kuuluu ilmainen kahvi ja pulla kerhoillassa.
OH3R:n päivystys tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden opastaa vastaalkajaa workkimisen jalossa taidossa. Se myös vahvistaa asemaamme
yhteistoiminnassa kaupunginmuseon ja museosäätiön kanssa.
16.4. jälkeen on paljon hyviä vapaita päivystysaikoja kerhon kahvihuoneen
pöydällä olevassa listassa. Nopeat syövät hitaat eli pitäkää kiirettä!
Pena, OH3TY
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3. Kerholauantai ja kerhoyö la-su 25.2.-26.2.2017
Kerholla tapahtui taas paljon tänä viikonloppuna!
Maarit, OH3EXI, ja Aarni, OH3EQS, polkaisivat käyntiin N1MM-lokiin CQ
World-Wide WPX kisan SSB:llä multioperaattoriluokassa yhdellä lähettimellä
ja HP:lla (High Power) 25.3. klo 00.00 UTC. Kisahan kestää kaksi
vuorokautta, joten vielä tänään on mahdollisuus workkia kisaa.
Pakastimessakin on vielä talkookeittoa.
Eilen suunniteltiin QSL-kortteja tunnuksille OF/OH3AC ja OF/OH100SKI.
Tervetuloa olemaan tai pistäytymään koska tahansa viikonlopun aikana!

4. Uusia tunnuksia ja pätevyystodistuksia
Viestintävirasto on taas toiminut nopeasti ja antanut uusia tunnuksia ja
pätevyystodistuksia kurssien osanottajille:
OH3BHD
Antti (14 v)
OH3BIK
Jouko, Lahti
OH2BIF
Mikko, Hyvinkää
Aino, Vihti (perusluokka)
Jarno, Vihti (perusluokka)
5. OH3AC nyt varautunut poikkeusoloihin varavoimalla
Jukka, OH2JIN, lahjoitti kerholle kaksi n. 1 kW:n suuruista generaattoria,
joilla kerhon asema voidaan pitää äänessä jos valtakunnan tai paikallinen
sähköverkko romahtaa. Varavoimalla saadaan kerhon HF-asemat toimimaan
jopa pienellä linukalla sekä varautumaan koko Vanhan Radioaseman
sähköistämiseen ja osin lämmittämiseen.
Varavoimakoneisiin suunnitellaan säännölliset koekäytöt ja huollot niin, että
kun tarve joku päivä vaatii, ne saadaan nopeasti käyttökuntoon. Myös
opastus kerholaisille niiden käyttöön järjestetään lähiaikoina!
Kiitos Jukka!

6. Päijät-Hämeen Viestikillalla 71 perustajajäsentä
La 4.3.2017 perustettiin 71 perustajäsenen voimalla Päijät-Hämeen
Viestikilta. Killan tarkoitus on toimia alueellisena radio- ja viestialan
harrastajien ja ammattilaisten yhdistävänä tekijänä, kouluttajana sekä
poikkeusolojen kansallisen valmiuden kehittäjänä.
Tapahtuman lopuksi tarjottiin huippuesitelmä, jossa Viestintäviraston
Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki luennoi ajankohtaisesta sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuustilanteesta.
Tapahtuman järjestelyistä vastasi OH3AC; kerhon vapaaehtoisin voimin.
Koko tiedotteen voit lukea.
http://www.oh3ac.fi/PHViestikilta.html

7. OH3AC:n linja-autokampanja tuplasi kurssilaisten määrän
Viikkoa ennen hiihtolomaa ja MM-kisoja kymmenen kerholaista asensi A5kokoisia tarramainoksia kaikkiin noin 60 Lahden paikallislinja-autoon.
Istuinpenkkien selkämyksiin, ikkunoihin ym. liimattiin A5-kokoisia tarroja
yhteensä 1600 kpl. Lisäksi noin 200 tarraan lisättiin lipukkeet – vähän kuin
kauppojen ilmoitustauluilla – jotka saattoi repäistä mukaansa muistilapuiksi.
Tälläista ei ole koskaan ennen kokeiltu linja-automainonnassa Suomessa.
Olimme pilotteja.
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Nuoret ovat linja-autojen keskeinen käyttäjäryhmä. Toki tämänkään
kampanjan vaikutusta ei voi mitata pelkästään heti kurssille
ilmoittautuneilla, vaikutukset tulevat usein myöhemmin. Jatkuvuus on
tärkeää mielessä pysymisen kannalta.
Lisää kampanjasta
www.oh3ac.fi/Bussikampanja.pdf

8. Kevään kolmella MPK-kursseilla 21 ilmoittautunutta!
Kerholla on perinteisesti ollut vuosittain kolme kurssia, kaksi keväällä ja yksi
syksyllä. Mainoskampanjan ja Hiihdon MM-kisojen kunniaksi lisäsimme
yhden kurssin lisää, niin että sekä hiihtolomaviikon intensiivikurssi että uusi
loppukevään iltakurssi alkoivat kumpikin sopivasti pian linja-autokampanjan
loppumisen jälkeen.
Näille kolmelle yhdessä MPK:n kanssa järjestetylle kurssille ilmoittautui
yhteensä 21 kurssilaista. Selkeästi puolet sanoi saaneensa kipinän linjaautomainonnasta.

9. Erikoistunnus OH100SKI äänessä koko vuoden
Kerho haki ja sai Viestintävirastolta käyttöön juhlavuoden tunnuksen
OH100SKI, jota käytetään myös muodossa OF100SKI. Tunnus on hybridi –
juhlitaan sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta että Lahden MM-kisoja.
Tunnusta käytetään koko vuoden ajan mm. kerhon bulletiineissä, kilpailuissa
ym. MM-kisojen jälkeen tunnus on kaikkien kerhon jäsenten käytettävissä
ns. varausperiatteella. Tunnusta käyttöön haluavat voivat ilmoittautua
kerholle sähköpostilla oh3ac@oh3ac.fi

10. Radio- ja tv-museo avautui 28.2.2017
Pitkään odotettu Lahden Radio- ja tv-museo, "Mastola" avautui virallisesti
28.2.2017. Museo on nyt uudistettuna auki ti-pe klo 9:00-17:00 sekä la-su
11:00-16:00.
Museon sisällä hyvällä paikalla päivysti myös uusittu Arvi Hauvosen
muistoasema OH3R. Päivystys jatkuu tästä eteenpäinkin joka sunnuntai klo
12:00-15:00 ja vieraat ovat tervetulleita mukaan päivystykseen.

11. 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.
12. 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.
13. 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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