_________________OH3AC BULLETIINI ______________
NUMERO:
13/2016

LUKIJA:
Maarit, OH3EXI

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 4.12.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
adventtiajan ensimmäistä radiobulletiinia.
Tänään on siis 4.12. ja nimipäiväänsä viettävät Airi ja Aira
Kustaa Vilkunan mukaan varhaisin Airi-nimen saanut oli Pirkkalan
kappalaisen vuonna 1888 syntynyt esikoistytär. Hänen nimensä juontui
sanasta airut. Kolme vuotta myöhemmin kouluneuvos Forsius nimesi
tyttärensä Airiksi, mutta piti nimeä lappalaisperäisenä: hän tunsi Lapista
paikannimen Airiselkä. Suomessa on muitakin airi-alkuisia paikannimiä
(kuten Airismaa ja Airisto) sekä muutamia sukunimiä, jotka ovat auttaneet
etunimen vakiintumisessa.
Ja sitten asiaan! Paljon uutta ja mielenkiintoista!
1. Vuosikokous ja pikkujoulut ke 7.12. Klo 17:00
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous ja pikkujoulut
pidetään ke 7.12.2016 klo 17:00 lähtien Radiomäellä, Vanhalla
Radioasemalla! Kokous- ja pikkujoulukutsun löydät myös kerhon kotisvulta.
Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan
puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastaja ja varamies.
Kokouksessa voi käyttää yhtä valtakirjaa ja siihen voi osallistua myös
etäyhteydellä. Toimintasuunnitelman voit lukea myös kerhon kotiosivulla
olevasta linkistä.
Pikkujouluissa, jotka alkavat noin klo 18:00; muistamme niitä kerholaisia,
jotka ovat puurtaneet ja tehneet hyvää työtä kerhon eteen.
Joulupuuron, glögin, kahvin, seurustelun ja Ham Spiriti ym. lisäksi
pidämme tietenkin arpajaiset. Pääpalkintona on luotettava työjuhta,
putkipääteasteinen suosittu Kenwood TS-820 100 W HF-transceiveri
lisä-VFO:lla. Arvan hinta 2 €, 5 €:lla 3 kpl jne. Arvontapalkintoja otetaan
myös mielellään vastaan!
Musiikista vastaa jälleen monitaitoinen Päivi, OH3SL; - kaikkea humpasta
sinfoniaan.
Kaikki uudet ja vanhat jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat
sydämellisesti tervetulleita!
2. Syksyn kursseilla 55 ilmoittautunutta ja jo 61 K-modulia suoritettu
Kerhon kahdelle perusluokan kurssille ilmoittautui yhteensä 55 henkeä. Luku
on suurin kerhon historiassa ja Suomessakin saa mennä kauas 1970-80 luvuille kun Helsingissä vielä oli tämän suuruisia kursseja. Muutama toki on
matkan varrella joutunut työesteistä tai muuten jäämään pois. Kurssien
suosioon on selvästi vaikuttanut uudet yhteistyömuodot mm. MPK:n kanssa.
Kummallakin kurssilla on nyt käyty läpi sekä K- että T1-moduuli ja
moduuleita on suoritettu jo 61 kappaletta. Perusluokan tutkintoja on tehty
kahdeksan kappaletta ja yhdelle on Viestintävirasto jo ehtinyt antaa
tunnuksen.
Kurssien viimeiset oppitunnit pidetään tulevalla viikolla ja puuttuvia
moduleita paikataan vielä jonkin aikaa sen jälkeen!
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3. Uusia tunnuksia
Viestintävirasto on myöntänyt uuden tunnuksen:
OH2BFA
Tommi, Pornainen
4. Radioamatöörien tapahtumakalenteri kerhon sivulla
Vesa 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!
Kiitos Vesa!
5. Marraskuun kerhoyönä workittiin CQWW:n CW-kilpailua ja harrastettiin
Marraskuun viimeinen viikonloppu oli taas kerhoyön aikaa.
Tällä kertaa kerhoyönä tai ehkä paremmin päivällä workittiin - CQWW CW:ta
- eli radioamatöörien maailmanmestaruuskilpailua sähkötyksellä.
Pääworkkijana oli Yrjö, OH3CK; joka piti pientä hallittua pile-up'ia ja kusoja
kertyi lokiin runsaasti. Kerholle tuli vierailemaan viikonlopun aikana pitkälti
toistakymmenta hamia ja kurssilaista.
6. Kutsu Päijät-Hämeen Viestikillan perustavana kokoukseen 4.3.2017 klo 13:00
Lahden Radiomäellä tehdään lauantaina 4.3.2017 radion ja viestinnän
historiaa. Päijät-Hämeeseen synnytetään viestikiltojen perheeseen uusi
jäsen työnimellä ”Päijät-Hämeen Viestikilta.”
Katso lisätietoja kerhon kotisivulla olevasta linkistä
7. OI3MPK -tunnus Lahteen
Viestintävirasto on myöntänyt Lahteen tunnuksen OI3MPK. Tunnus saattaa
tulla ääneen ensimmäisen kerran itsenäisyyspäivänä perinneradiotapahtumassa tai Kuutosten kuudennenpäiväc cupissa.
8. Kerhon uusi T1-opetusmateriaali julkaistu
Kerho on julkaissut uuden, jatkuvasti päivittyvän perusluokan T1opetusmateriaali.
okaisen 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 autetaan opiskelijaa myös
visuaalisesti. Vastausten, joita on 2090, selityksiä on 572 sivun verran!
J

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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9. Kurssi- ja koulutuspaketti 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.
Linkki materiaaliin löytyy kerhon kotisivulta.
10. OH3AC jäsenmäärältään Suomen suurin kerho – myös suurin nuorisokerho!
Kerhon jäsenmäärä on tämän päivän tilanteen mukaan nyt 301, joista 59 on
tilastollisesti nuoria eli alle 29-vuotiaita. OH3AC on radioamatöörien
lukumäärällä laskettuna sekä Suomen suurin radioamatöörikerho että suurin
nuorisokerho.
Kerhon kotisivulta löydät ohjeet jäseneksi hakautumiseen.
11. Radio- ja tv-museo avautuu tiistaina 28.2.2017
Pitkään odotettu Lahden Radio- ja tv-museon avautuminen on selvinnyt.
Museo avautuu juuri sopivasti Lahden MM-kisoihin eli tiistaina 28.2.2016.
12. OH3AC Kerhokirje 15/2016 ilmestyy jouluviikolla
Uusi kerhokirje ilmestyy joulua edeltävällä viikolla. Tiedosssa on
mielenkiintoista luettavaa radioamatööritoiminnasta meillä kotimaassa ja
ulkomailla. Jos sinulla on uutisia, kerrottavaa tai vaikka joku hyvä
uutisvinkki, laita heti sähköpostia osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi
13. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi Hauvosen
muistoasema OH3R sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antennivirityshuoneessa eli historiallisesti aivan loistavassa paikassa.
Päivystäjiä pyydetään ilmoittautumaan Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
OH3R -aseman päivystysvuorot löydät kerhon keskustelupalstalta.
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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