______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO:
2/2016

LUKIJA:
Pekka, OH3JMJ

PÄIVÄMÄÄRÄ:
Su 7.2.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
tämän vuoden toista radiobulletiiniä.
Tänään 7.2. nimipäivää viettävät Riku ja Rikhard.
Rikhard nimi tulee anglosaksisen kuninkaan Rikhard Pyhiinvaeltajan
nimestä. Nimestä on myös vakiintunut nimi Riku.
Ja sitten päivän uutiset:
1. Kevään iltakurssilla yhdeksän ilmoittautunutta – 1. Skype-koulutus!
Kerhon perinteinen kevään iltakurssi alkoi viime tiistaina. Ilmoittautuneita
kurssille on yhdeksän. Hiihtolomaviikon kurssi alkaa kuun lopussa eli ma
29.2. klo 10:00.
Yhdeksästä ilmoittautuneesta yksi, Jani, oli sairastunut influenssaan
mutta - tässäkin tapauksessa - hätä keinot keksi! Jani seurasi opetusta
Skype-yhteyden kautta niin, että hän kuuli kaiken luokassa annetun
opetuksen ja käydyn keskustelun sekä näki saman opetusmateriaalin,
mitä luokassa oli esillä. Kotisohvalta onkin mukavampi seurata opetusta
kuin tulla tartuttamaan tautia muuhun luokkaan!
Kurssi jatkuu tulevana tiistaina 9.2. klo 18:00-. Paikalle voi tulla jo klo
17:00-. Koska ollaan aivan alkutaipaleilla, mukaan mahtuu vielä hyvin.
Tervetuloa siis Radiomäelle!
Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo, OH2TO, puh. 0400 713 545 tai
sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi Lisätiedot, opetussuunnitelmat ja kaikki
opetusmateriaali löytyvät kerhon kotisivulta.
2. Kerhon hallituksen kokous 1.2.2016
Kerhon hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ma 1.2.2016 kerholla.
Kuten tavallista, kokous käytiin kerhoillan yhteydessä ja paikalla olleet
15-20 jäsentä pääsivät kuulemaan keskustelua ja päätöksentekoa sekä
osallistumaan siihen.
Kerho varapuheenjohtajana jatkaa Pekka, OH3JMJ; ja sihteerinä Jari,
OH2BU. Samoin Päivin, OH3SL; pesti kerhomestarina jatkuu. Hallitus
hyväksyi tilinpäätöksen, joka näyttää pientä ylijäämää.
Ihmeteltiin jälleen kerran Radioamatööri-lehden toimintaa, sen nyt
kieltäytyessä kertomasta kaikille suomalaisille kerhoille ja itseopiskelijoille
valmistuneesta aivan uudesta ja mahtavasta K-moduulin opetuspaketista.
Käytiin läpi koulutustilanne ja koulutukseen ja kurssitukseen liittyvät
uudet aluevaltaukset.
Kerhon toistinaseman tilanne käytiin läpi, valoa on jo tunnelin päässä.
Päätettiin osallistua elokuun lopussa Lahden kaupungin järjestämille
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nuorisomessuille, jonne odotetaan 10.000 koululaista ja opiskelijaa
vieraiksi.
Göran, OH1SIC/SM5SIC kertoi tulevasta WPX SSB-matkasta sekä
kontestikoulutuksesta.
Kokouksen pöytäkirjan löydät kerhon kotisivulla olevasta linkistä.
3. Kerhon vuosikokous ma 8.3.2016 klo 18:00
Kerhon vuosikokous eli ns. tilinpäätöskokous pidetään ma 8.3.2016 klo
18:00. Kokouksessa käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja
toimintakertomus. Kokoukseen voi osallistua yhdellä valtakirjalla tai
Skype-yhteydellä.
Kaikki harrasteesta kiinnostuneet tervetuloa!
4. Uusi mullistava K-moduulin opetuspaketti ilmestynyt!
Kerhon kotisivulta löytyy nyt lähes täysin uudistunut perus- ja
yleisluokan K-moduulin opetusmoniste. Tämä suosittu opetusmoniste on
nyt kokenut monta muodonmuutosta:
- opetusaiheet on ryhmitelty viiteen selkeään pääalueeseen:
1) Hätäliikenne,
2) Luvat ja oikeudet,
3) Radioamatööriviestintä,
4) Yhteyksien pitäminen eli liikennöinti ja
5) Taajuudet, turvallisuus ja tekniset määräykset
- jokaisen opetussivuun on nyt myös liitetty linkki aiheesta tehtyihin
pätevyystutkinnossa oleviin kysymyksiin. Kysymykset on erikseen
jaoteltu oikeisiin väittämiin (+) ja vääriin väittämiin (-). Vääristä
väittämistä on lisäksi kerrottu, miksi ne ovat väärin. Opetussivun
luettuaan on helppo tarkistaa tutkintokysymyksistä, kuinka hyvin
hallitsee aihealueen.
- sivujen sisältöä on myös tarkistettu paremmin myötäilemään tutkintokysymyksiä ja niiden aihepiiriä. Tämän lisäksi opetusmonisteesta löytyy
myös linkkejä sellaisille, jotka haluavat tutkinnossa kysyttävää syvemmin
perehtyä aiheisiin.
- piirroksia on selvennetty eikä huumoriakaan ole unohdettu.
Tämä K-moduulin opetusmoniste on vapaasti ladattavissa myös T1opetusmonisteen ja kaiken muun opetuksessa tarvittavan materiaalin
lisäksi kerhon kotisivulta! Materiaali on ollut jonkin aikaa koekäytössä ja
tulokset ovat olleet aivan mahtavia!
Materiaali on vapaasti käytettävissä sekä itseopiskeluun että muiden
kerhojen järjestämään opetukseen!
4. 70 cm:n toistinaseman tilanne – viivästys jatkunee?
Kerhon kaksi toistinta:
- 145.775 MHz (OH3RAC)- 0,6 MHz erotus. 1700 Hz avaussignaali
- 434.600 MHz (OH3RAC) -2 MHz erotus ja 123 Hz aliääni
jotka sijaitsevat itäisessä radiomastossa noin 50 m korkeudessa – n. 200
m ASL – toimivat kohtuullisen hyvin.
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Toistinasemien kehitystyö ja korjaukset ovat olleet pysähdyksissä
odottamassa uuden laitekopin valmistumista. Melkein vuosi sitten saimme
tietää, että vanha laitekoppi puretaan ja kaikki laitteet siirretään uuteen
laitekoppiin. Uuden laitekopin piti valmistua viime syyskuussa.
Uusi laitekoppi on nyt pystytetty mutta sen perusasennukset eivät vielä
ole kunnossa. Kestänee ilmeisesti vielä 1-2 kuukautta, ennen kuin
saamme laitteet uuteen koppiin. Luultavaa on, että tämä aiheuttaa siinä
vaiheessa lyhyen keskeytyksen kummankin toistinaseman toimintaan.
5. Kerhokirje 1/2016 ilmestynyt
Vuoden ensimmäinen kerhokirje on ilmestynyt. Luettavaa on nyt tässä
tipattoman tammikuun painoksessa 36 sivua. Kerhokirjeen ”tähtiartikkelit”
ovat:
- palautettu Porkkala ääneen erikoiskutsulla OH2PLA
- Jukan, OH2JIN; kaksi täysin ainutlaatuista tekniikan artikkelia
- ”Ohraradio”-raportti HB0-maasta
- Ruotsin liitto SSA ilmiantaa led-lamppuja
- ARRL:n puheenjohtaja astui syrjään – uusi aloitti
- pienoishelikoptereiden tuhoamispienoishelikopteri
- oliko P5/3Z9DX uusi Romeo Stepanenko?
- miksi 2 metrillä(kin) on aliääni?
Kerhokirjeen voit lukea myös tekstiversiona kerhon keskustelupalstalta sekä
*.pdf-muodossa kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevasta linkistä.

Kerhokirjeestä puheenollen, Kerhokirje rikkoi 10.000 lukukerran pyykin
OH3AC keskustelupalstalla!
6. Suunnittelukilpailu: Kerholle uusi viiri - suunnittelukilpailu!
Kerhon standardin eli viirin varasto on loppunut. Kerhon hallitus on
julistanut suunnittelukilpailun uuden viirin suunnittelemiseksi.
Kerhon vanhassa viirissä on keskellä Lahden kaupungin vaakuna ja sen
yläpuolella "OH3AC". Kuva löytyy linkistä kerhon kotisivulta.
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 kerhokirjeessä olevasta linkistä sekä niiden piti löytyä helmikuun Radioamatööri
lehdestä, mutta päätoimittaja oli unohtanut sen lupauksestaan huolimatta
sinne laittaa.Tämän vuoksi pidennämme työaikaa kuukaudella.
Osallistuvat työt tulee toimittaa 31.3.2016 mennessä yleisessä
kuvaformaatissa (jpg, gif, tiff, png tms.).
7. 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.
8. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla
Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.
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9. 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.
10. 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
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumerot löytyvät joko kerhon
kotisivulta tai kerhokirjeestä.
11. 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.
12. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille
avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.
13. Seuraava radiobulletiini 28.2.2016
Seuraava radiobulletiini annetaan su 28.2.2016 klo 09:30 SA taajuudella
3.685 kHz.
Kiitos ja siirrytään kuittauksiin
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