
______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
14/2015 Pekka, OH3JMJ Su 27.12.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;  
tämän vuoden viimeistä radiobulletiiniä, joka järjestysluvultaan on  
samalla koko vuoden 14.

Tänään 27.12. eli nimipäivää viettää Hannu, Hannes ja Hans. 

Hannu on suomalainen miehen etunimi, joka on lyhentymä saksalaisesta 
Johannes-nimestä. Saman nimen vanhempi rinnakkaismuoto on Hannes, 
ruotsinkielisillä alueilla myös Hans ja Hasse. 
 

Ja sitten päivän lista:

1. Vuosikokousuutiset
Kerhon vuosikokous pidettiin 7.12.2015 Radiomäellä. Paikalla oli 55 
henkeä sekä yksi etäyhteydellä Saksasta. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdellä Sepon, OH2TO; lisäkommen-
tilla. Jäsenmaksut säilyvät samoina: 20 € normaalijäsen ja 10 €/ 
opiskelijat, koululaiset, nuoret, työttömät ja perheenjäsenet.

Kerhon puheenjohtajana jatkaa Raimo, OH3RV. Hallitukseen valittiin 
Harri, OH3UP; Jari, OH2BU; Pekka, OH3JMJ; Vesa, OH3FYE; Päivi, 
OH3SL; Marko, OH3MN; Lauri, OH3RL; ja Markku, OH3MX.

Kerhon kunniajäseneksi kutsuttiin Harri, OH3UP.

Kerhon 85-vuotisjuhlavuoden ja runsaan toiminnan vuoksi ”Vuoden 
kerholainen” -palkintoja jaettiin useampia. Palkinnon saivat: Marko, 
OH3MN; ja Alexandra, OH3MN/YL; Kalevi, OH3NAO; Olli-Jukka, OH2OP; 
ja Pasi, OH2EIC.

2. 85-vuotisjuhla ja pikkujoulut 7.12.2015
Kerhon 85-vuotisjuhla ja pikkujoulut pidettiin Radiomäellä 
vuosikokouksen jälkeen. Juhlassa muisteltiin kerhon 85-vuotista historiaa 
ja vähän muutakin kerhon kunniajäsenen, OT Penan, OH3TY; johdolla. 
Illan arvonnan pääpalkinnon voitti Jouko, OH2QF. Onneksi olkoon Joukolle 
…. Palkintona oliKenwood TS-820S 100 W HF-rigi.

Sekä vuosikokouksesta että pikkujouluista löytyy kuvakertomus kerhon 
kotisivulta. 

3. Kaksi ra-kurssia alkaa helmikuussa: 2.2.-12.3.2016 ja 29.2.-6.3.2016
Kerhon kaksi perinteistä kevään kurssia järjestetään seuraavasti:
- Kevään iltakurssi alkaa ti 2.2.2016 klo 18:00 ja jatkuu 22.3.2016 saakka.
- Talvilomaviikon intensiivikurssi ma-pe 29.2.-6.3.2016 10:00-16:00
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Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400 713 
545 tai sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi

Lisätiedot, opetussuunnitelmat ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon 
kotisivulta.

4. OH3AC haki ja sai nopeasti 5 MHz:n luvan.
Kerho haki lupaa 5 MHz:n eli 60 metrin työskentelyyn. Kerhon 
lupahakemus toimitettiin sähköisesti 20.11.2015 ja jo vain kymmenen 
päivää myöhemmin, eli 30.11.2015 oli uusi lupa voimassa! OH3AC-
tunnuksella voi nyt siis työskennellä 60 metrillä!

Kerhokirjeestä löytyy helpot ohjeet muille kerhoille hakea 5 MHz:n 
erikoislupaa.

5. Kerhon jäsenmäärä ylitti 250!
Syksyn kurssin alkaessa kerhon jäsenmäärä ylitti merkittävän pyykin: 
meitä on nyt yli 250 jäsentä kerhossa. Tarkka luku on tänään 257.

Uudet jäsenet tulevat pääosin tietenkin Päijät-Hämeen alueelta, 
erityisesti uusista kurssilaisista. 

Kerhon toiminnasta kertova esite on päivitetty ja löydät sen kerhon 
kotisivun vasemmasta palkista. Sen sisältä löydät mm. käyrät 
jäsenmäärän kasvusta, tutkintojen määrästä sekä kerhon jäsenten 
ikärakenteen nuorentumisesta.

6. Merkittävä lahjoitus kerholle!
Jukka, OH2JIN; lahjoitti kerholle "Drake R-4A"-vastaanottimen, kaksi 
Icomin tietokoneeeseen liitettävää vastaanotinta, "Baofeng"-trans-
ceiverin, 80 m:n "HyPower"-transceiverin sekä runsaasti kirjallisuutta!

Kerho kiittää hienosta lahjoituksesta ja tulee käyttämään nyt saadut 
laitteet ensisijaisesti koulutus-, yleisömarkkinointi ja uusien amatöörien 
ääneentulokäyttöön.

7. Uusi kerhokirje ilmestynyt
Lahden Radioamatöörikerho ry;n, OH3AC; tämän vuoden viimeinen 
kerhokirje ”2015-14 23.12.2015” on luettavissa. Luettavaa on 35 sivua. 

Tämän kerhokirjeen ”tähtiartikkelit” ovat:
- Jukan, OH2JIN; kaksi ainutlaatuista tekniikan juttua
- Paljon asiaa 5 MHz:n alueesta, ohjeet kerhoille lupaan
- Lautkarin löytyneet mapit
- Pohjois-Korea äänessä ensimmäisen kerran laillisesti!
- Englannin RSGB katsoo tulevaisuuteen
- Jos et sano tunnustasi, saat sakkoja 3500!
- Linnan juhlissa merkittävä radioamatöörivieras: Lauri, OH2YE
- Tärkeä opas: Kodin sähköturvallisuus

Kerhokirjeet voit lukea tekstiversiona kerhon keskustelupalstalta tai 
kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevasta linkistä.
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8. Suunnittelukilpailu: Kerholle uusi viiri - suunnittelukilpailu!
Kerhon standardin eli pöytäviirin varasto on loppunut. Kerhon hallitus on 
julistanut suunnittelukilpailun uuden viirin suunnittelemiseksi.

Kerhon vanhassa viirissä on keskellä Lahden kaupungin vaakuna ja sen 
yläpuolella "OH3AC". 

Uuden viirin aihe ja idea on vapaa. Hallitus tietenkin toivoo, että kerhon 
nykyinen logo – vanha Radio- ja tv-museon logo - olisi jossakin asemassa 
myös uudessa viirissä.

Viirin suunnittelukilpailun säännöt löytyvät sekä kotisivulla että 
kerhokirjeessää olevasta linkistä.

9. Kerholla neljä sähkötyssummerin rakennussarjaa!
Juhani, OH2MD; lahjoitti kerholle neljä sähkötyssummerin rakennus-
sarjaa. Ensimmäisen summerin on jo 12-vuotias Elias, OH2EP; juottanut 
kasaan ja saanut toimimaan!

Kiinnostaako askarrella – juottaa ja koota – sähkötyssummeri joko itselle 
tai jälkipolvelle? Voit noutaa rakennussarjan kerholta kerhoiltana tai 
vaikkapa sunnuntaisin OH3R-aseman päivystyksen aikaan. Suojahintana 
kerho pyytää rakennussarjasta 5 €, mutta enemmänkin saa kerhon 
rahalippaaseen laittaa!

10. Sähkötyskoulutusta Porissa!
Teljän radioamatöörit ry, OH1AF, aloittaa CW-kurssin eli sähkötyskurssin 
ke 13.1.2016 klo 18:00. Kurssipaikkana on kerhon kerhotalo osoitteessa 
Vanha Raumantie 705. Kurssin vetäjinä toimivat Pekka, OH1LA; ja Tapsa, 
OH1KB.

Kurssi sopii sekä ummikoille että niille, jotka ovat cw:n joskus oppineet ja 
haluaisivat nyt sen palauttaa takaisin käyttöön. Ilmoittautua voi Pekalle, 
OH1LA; puh 050 9129280 tai sähköpostilla pekka.lahdensalo@gmail.com 

11. Etsitään uusille amatööreille halpaa, käytettyä perusrigiä
Kerhon uudet radioamatöörit tarvitsevat rigejä. Etsinnässä ovat 
hyväkuntoiset vanhemmat putkiradiot tai uudemmat radiot, joissa olisi 
tietenkin SSB ja CW sekä myös WARC-bandit. 

Jos hyllyssäsi on rigi, jonka voisit halvalla myydä tai antaa uudelle 
amatöörille, laita viestiä 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 keskustelupalstalla. 
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13. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla
Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.

14. Pasiradiolla radioamatööri-ilta
Pasiradio eli Pasin, OH3EVH; operoima paikallisradio toimii taajuudella 
88.2 MHz. Tehoa on käytössä 50 W FM-modella ja lähetykset kuuluvat 
Nastolan Uudestakylästä aina Lahden eteläosiin saakka.

Päälähetykset ovat perjantai-iltaisin noin klo 21:00 lähtien. Perjantaina 
11.11.2015 lähetys oli alkuillasta hyvinkin radioamatööriaiheinen. Tunnin 
kestäneessä illan lämmittelyssä kerrottiin harrasteesta, sen aloittamisesta 
jne. Lähetykseen pääsi soittamaan ja lähettämään chat'in kautta viestejä. 
Positiivisia viesrejä tulikin aina Keski-Suomea ja Pohjois-Karjalaa myöten. 

15. Kerholaisilla 438 omakutsua jäsenetuna!
Kaikki kerhon jäsenet saavat jäsenetuna sähköpostin omakutsut, jotka 
ovat muotoa "tunnus@oh3ac.fi" ja "etunimi.sukunimi@oh3ac.fi" 

Nämä sähköpostiosoitteet ovat helppo muistaa ja erityisesti kaverit ja 
ystävät muistavat, kun sanot "laita se sähköposti kerhon omakutsuun! 
Jos omakutsusi ei toimi laita viestiä oh3ac@oh3ac.fi

16. MPK:n kurssikalenterista viestikoulutusta
Maanpuolustusyhdistyksen Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikkö 
järjestää tulevana keväänä viestintään liittyviä kursseja, jotka soveltuvat 
hyvin myös radioamatööreille. Tarkempiin tietoihin löytyy linkki kerhon 
kerhokirjeestä tai suoraan www.mpk.fi

Viestivälinekurssi la 02.04.2016. Aiheena perusviestivälineiden hallinta 
ja viestimellä johtaminen.

Viestiperustekurssi ke 13.04. ja ti 19.04.2016. Kahtena arki-iltana, 
paikka MPK:n koulutustila, Askonkatu 10, Lahti. Aiheena komppaniatason 
viestiperusteet johtajan/käyttäjän kannalta.

Harjoitusviikonloppu 22.- 24.04.2016 Hälvälässä. 

17. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskustelupalstalla 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.

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 €.

Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla 
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jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumerot löytyvät joko kerhon 
kotisivulta tai kerhokirjeestä.

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 täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.

Nyt annettu bulletiini lienee viimeinen ainakin ennen joulua. Lahden 
Radioamatöörikerho ry., OH3AC; bulletiininlukija ja kaikki kerholaiset 
toivottavat kaikille kuulijoille Hyvää Joulua ja Hyvää tulevaa uutta vuotta 
2016.

21. Seuraava radiobulletiini 17.1.2016
Seuraava radiobulletiini annetaan su 17.1.2016 klo 09:30 SA taajuudella 
3.685 kHz.

Kiitokset

Vuosi 2015 on ollut merkittävä vuosi Lahden Radioamatöörikerholle, 
OH3AC: Toiminta on ollut monimuotoista ja kerhon jäsenmäärä on 
tasaisesti kasvanut. Kerhon 85-vuotisjuhlavuosi tulee jäämää historian 
kirjoihin merkittävänä vuotena.

Kerhon hallitus, toimihenkilöt ja bulletiinin lukija haluavat kiittää kaikkia 
kerhon toiminnassa mukana olleita sekä kaikkia, jotka ovat olleet mukana 
toiminnassamme myös välillisesti vaikkapa vain lukemassa kerhomme 
kotisivua, kerhokirjettä tai kuuntelemassa bulletiinia.

Toivotamme kaikille erittäin hyvää ja loistokasta vuotta 2016
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