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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän
vuoden ensimmäistä radiobulletiinia. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi annamme tämän bulletiinin Radio- ja tv-museon
erikoistunnuksella OF3R.
Tänään on siis 8.1. ja nimipäiväänsä viettävät Titta ja Hilppa
”Titta”-nimi on ollut alunperin nimien Tiina ja Kristiina hellittelymuoto
”Hilppa”-nimi vastaavasti on alkujaan karjalainen muunnelma Filippos-nimen
naispuolisesta vastineesta Filippa.
Ja sitten asiaan! Paljon uutta ja mielenkiintoista!
1. Hiihdon MM-kisat Lahdessa 22.2.-5.3.2017
Radio- ja tv-museo avautuu tiistaina 28.2.2017
Hiihdon MM-kisat pidetään Lahdessa 22.2.-5.3.2017. Lippuja kisoihin on
myyty jo yli 100.000 kappaletta ja on varmaa, että joukossa on myös
runsaasti ulkomaisia radioamatöörejä.
Vastaavasti pitkään odotettu Lahden Radio- ja tv-museo avautuu virallisesti
tiistaina 28.2.2016.
Sekä ulkomaisia ja toki kotimaisia vieraita varten kerho pyrkii pitämään
ovensa auki mahdollisimman paljon koko kisojen ajan. Ensimmäisellä
kisaviikolla pyritään kerholle Vanhalle radioasemalle saamaan päivystys
kaikkina päivinä. Toisella viikolla pyritään vastaavasti miehittämään Radioja tv-museon asema OH3R kaikkina päivinä museon aukioloaikoina. Toisella
viikolla pyörii myös Vanhalla Radioasemalla talvilomaviikon
radioamatöörikurssi.
Kerholaisia ja miksei kauempaakin asuvia pyritään jo nyt alustavasti
miettimään sopivia hetkiä päivystykseen.
2. Rauhaisa vuosikokous ja lämmin pikkujoulu
Vaalikokous ja pikkujoulut pidettiin 7.12.2016, muutamaa päivää edellisen
radiobulletiinin jälkeen. Paikalla oli kerhon 48 jäsentä. Kokouksessa
hyväksyttiin tämän vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksut
pysyvät samoina. Toimintasuunnitelman voit lukea kerhon kotisivulta.
Kerhon puheenjohtajana jatkaa Raimo, OH3RV. Hallitukseen valittiin Harri,
OH3UP; Jari, OH2BU; Vesa, OH3FYE; Päivi, OH3SL; Marko, OH3MN; Lauri,
OH3RL; Markku, OH3MX; ja uutena Maarit, OH3EXI. Myös vaalikokouksen
hyväksytyn pöytäkirjan löydät kerhon kotisivulta.
Maarit, OH3EXI; palkittiin "Vuoden kerholaisena". Kunniakirjan voit katsoa
myös kotisivulta.
Arpajaisissa pääpalkinnon eli Kenwood TS-820 100 W HF-transceiverin voitti
Jouni, jonka suoritti tutkinnon seuraavana päivänä ja on nyt OH3EZO.
Myös pikkujoulukuvia voit katsoa kotisivulta.
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3. Lahden LA-yhdistykseltä 4000 € lahjoitus kerholle!
Lahden LA-yhdistys ry. perustettiin 1980-luvun alussa. Yhdistys oli
merkittävä ja arvostettu toimija alalla ja kasvatti Lahden seudulle paljon
radioharrastuksesta kiinnostuneita. Nyt on Lahden LA-yhdistys ry:n toiminta
kuitenkin lopetettu. Lakkauttamisesta päättänyt kokous päätti että OH3AC
saa 3999 euroa!
Kerho kiittää lahjoituksesta ja lupaa, että tulee jatkamaan sitä aktiivista
uusien radiosukupolvien kasvattamista, mitä Lahden LA-yhdistyskin teki.
Samalla kerho toivottaa la-harrastajat sydämellisesti mukaan OH3AC:n
toimintaan.

4. OH3AC syksyn saldo: Kursseilta 40 uutta radioamatööriä joista 15 nuorta!
OH3AC syksyn kahdelle kurssille ilmoittautui lopulta 54 henkilöä.
Kursseille ilmoittautuneet ovat tähän mennessä suorittaneet 40 perus- tai
yleisluokan tutkintoa. Seitsemän tutkintoa on eri syistä vielä kesken mutta
saatettaneen loppuun viimeistään tammikuussa. Tämän syksyn aikana on
kurssilaisille pidetty toistaiseksi 99 K-, T1- tai T2- moduulitutkintoa.
Suuri kiitos kuuluu kuitenkin kurssia avustaneille kerholaisille, erityisesti
Maaritille, OH3EXI; Päiville, OH3SL; Markolle, OH3MN; Latelle, OH3RL; ja
muille, jotka olivat järjestelyissä mukana.

5. Uusia tunnuksia ja pätevyystodistuksia
Viestintävirasto on myöntänyt seuraavat uudet tunnukset ja pätevyystodistukset kerhon tämän syksyn kursseilla olleille. Lisää tunnuksia tulee
vielä jouluviikolla sekä täydennyssuoritusten jälkeen alkuvuodesta. Kaikki
pätevyystodistuksen suorittaneet eivät tule tässä vaiheessa hakemaan
asematunnusta mm. halusta myös suorittaa yleisluokan tutkinto ennen
luvan hankkimista.
Aki H.; Kuivanto, Orimattila (16 v.) perusluokka
Aki P, Kukkila, Hollola (16 v.) perusluokka
Aleksi, Lahti (16 v.) perusluokka
Antti, Hollola (13 v.) perusluokka
Eemil, Lahti (16 v.) perusluokka
Eerikki, Orimattila perusluokka
Erno, Lahti (16 v.) perusluokka
Jenni, YL, (16 v.) Lahti, perusluokka
Jere, Lahti (16 v.) perusluokka
Jukka, Lahti perusluokka
Kai, Orimattila perusluokka
Kalle, Nikkaroinen, Sysmä (16 v.) perusluokka
Lauri, Kukkila, Hollola (17 v.) perusluokka
Lauri, Orimattila (12 v.) perusluokka
Leevi, Lahti (16 v.) perusluokka
Mikko, Lahti (16 v.) perusluokka
OH2BFA; Tommi, Pornainen perusluokka
OH2H; Heikki, Nurmijärvi perusluokka
OH3BFD; Harri, Lahti perusluokka
OH3BFI; Mark, Lahti perusluokka
OH3BFT; Mika, Lahti (yleisluokka)
OH3BFV; Esko, Lahti perusluokka
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OH3BFX; Saul, Lahti perusluokka
OH3BGM; Janne-Jukka, Lahti perusluokka
OH3EZO; Jouni, Lahti perusluokka
OH3EZS, Evgenii, Lahti perusluokka
OH3EZQ ja OH9BGE; Christophe, Orimattila perusluokka
Olli, Lahti (16 v.) perusluokka
Oskari, Lahti perusluokka
Raul, Lahti (16 v.) perusluokka
Sami, Lahti (16 v.) perusluokka
Tuukka, Pennala, Orimattila (16 v.) perusluokka

7. Viestintäviraston joululahja itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoteen
Viestintävirasto yllätti taas mieluisasti ja antoi kaikkien OH-alkuisten
radioamatöörien käytettäväksi OF-prefiksin juhlavuoden ajaksi. OF-tunnusta
voi käyttää milloin haluaa, sen käyttämiseen ei tarvitse anoa mitään eikä
sitä ole myöskään pakko käyttää.
Kerhon kotisivulta sekä pian ilmestyvästä OH3AC Kerhokirjeestä lisää OFprefiksiin liittyvää asiaa!

7. Yllättävä base-hyppy Radiomastosta juhlisti kerhoyön!
Kerhon marraskuun viimeiselle viikonlopulle eli "Kerhoyölle" oli CQWW
-kilpailun ohessa suunniteltu kaikkea pientä puuhaa. Kävijöitä oli pitkälti
toistakymmentä ja tunnelma mitä mainioin.
Yleisradio oli kuitenkin yllättäen kuvaamassa Urheiluruutu-ohjelmaa varten
base-hyppyä itäisestä radiomastosta 120 m korkeudesta. Base-hyppy
kuvattiin Yleisradion urheilutoimitusta varten ja löydät siihen linkin
viimeisestä OH3AC Kerhokirjeestä.

8. Pasille, OH3EVH; ja Tealle, OH3EXG; syntyi radioamatööripoika!
Nastolassa vietettiin joulukuun alussa, 5.12.2016, iloista perhejuhlaa, kun
Tealle, OH3EXG; ja Pasille, OH3EVH; syntyi radioamatööripoika!
Onnea koko kerhon ja kaikkien lukijoiden puolesta!

9. OH3AC lokit nyt myös LOTW:ssa
Kerho on nyt myös LOTW:ssa – Logbook Of The World; sekä OH3AC että
OF3AC-tunnuksilla.
Kerhon kotisivin vasemmasta palkista löytyy opas LOTW-maailmaan.
LOTW:ssa on tällä hetkellä yli 807 miljoonnaa yhteyttä, enemmän kuin
missään muussa vastaavassa järjestelmässä.
Kerhon sähköisiä lokeja siirretään palveluun pikku hiljaa.

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. Tilinumeron löydät kerhon kotisivulta ja
jäsenmaksua maksaessasi voit antaa vapaamuotoisen lahjoituksen tai
kohdistaa sellaisen esim. ripiitterirahastoon.
Vuoden 2017 jäsenmaksu tulee olla maksettuna viimeistään 30.4.2017.
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11 Kaksi radioamatöörikurssia Lahdessa alkavat 7.2.2017 ja 27.2.2017
OH3AC:n kevään kaksi perinteistä kurssia pidetään seuraavasti:
7.2.-28.3.2017 (kevään iltakurssi tiistaisin klo 18:00-21:00)
27.2.-3.3.2017 (talvilomaviikon intensiivikurssi, päivittäin klo 10:00-16:00)
Kummankin kurssin kurssiesite ja opetussuunnitelma sekä kaikki tarvittava
opetusmateriaali löytyvät kerhon kotisivulta.

12. Uusi 5 MHz:n bandi tuli käyttöön aikataulun mukaisesti
Viestintävirasto ilmoitti jo 9.12.2016, että uusi radiotaajuusmääräys on
astunut samana aamuna voimaan ja kaikki suomalaiset radioamatöörit
pääsevät tälle uudelle taajuusalueelle.
Uusi bandi on osoittanut loistavan erinomaisuutensa. Kotimaan yhteydet
toimivat aivan mahtavasti valoisaan aikaan, jopa paremmin kuin 80 metrillä.
Bandi on toistaiseksi ollut hyvin kohinaton. Illalla, kuten 40 ja 80 m,
kohinataso nousee ja kotimaan yhteydet katkeavat. Mutta Eurooppaa ja
muita mantereita tulee läpi yön.
Kotimaisia asemia on uudella bandilla käynyt vierailemassa jo lähes
satakunta. Kokemus on osoittanut, että 80 m dipolilla pystyy kohtuullisesti
workkimaan 5 MHz:lla. Monenkaan rigin tuneri ei sitä kuitenkaan pysty
sovittamaan mutta erillisellä tunerilla usein onnistuu. Vielä parempia ovat
olleet 160 m antennit ja erityisesti 80m ja 160 metrin vaakaluupit. Uuden
bandin dipoleita on myös nostettu ylös monessa paikassa.

13. Uusi "Banditaulukko2017" ja päivitetty "Bandijako2017" julkaistu
OH3AC on koulutusvuoden 2016 aikana uusinut ja päivittänyt koko
opetusmateriaalin. K-moduulin opetuspaketti päivitettiin tammikuussa ja T1pakettiin tehtiin juuri ennen syksyn kurssia massiivinen uudistus.
Viimeisenä osana vuoden 2017 koulutusmateriaalin uusimisen projektia
OH3AC on päivittänyt Bandijako2017-taulukon sekä julkaissut uuden
"Banditaulukko2017"-listauksen pohjautuen Ruotsin Liiton (SSA)
materiaaliin.
Uuteen"Banditaulukko2017"-listauksen on lisätty runsaasti eri bandien ja
modejen (esim. JT65, PSK ym.) keskitaajuuksia, kaistanleveydet sekä mm.
eri bandien status suhteessa muuhun radioliikenteeseen.
Kummatkin on päivitetty IARU:n "Band Plan 2017"-aineiston mukaan
lisättynä Suomen radioamatöörimääräyksien poikkeuksilla.
Kummatkin taulukot kuten myös kaksipuoleista printtaamista helpottavan
taulukon löydät kerhon kotisivulta.

14. Kerhon jäsenillä jäsenetuna jo yli 500 omakutsua!
Osana kerhon jäsenetuja jokainen kerhon jäsen saa ainakin kaksi
omakutsua, joista toinen on ”omatunnus@oh3ac.fi" ja toinen
"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 jostakin syystä toimi (laita itsellesi sähköposti
osoitteeseen "omakutsusi@oh3ac.fi" ja "etunimi.sukunimi@oh3ac.fi") laita
viestiä oh3ac@oh3ac.fi
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15. 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!
16. 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
Viestimies-lehti julkaisi myös perustavasta kokouksesta kokosivun uutisen.
Sen voit lukea viimeisestä OH3AC Kerhokirjeestä.
17. OH3AC Kerhokirje 1/2017 ilmestyy tulevalla viikolla
Uusi kerhokirje ilmestyy tulevan viikon alussa. Tiedosssa on mielenkiintoista
luettavaa radioamatööritoiminnasta meillä ja muualla. Jos sinulla on uutisia,
kerrottavaa tai vaikka joku hyvä uutisvinkki, laita heti sähköpostia
osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi
18. 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.
19. 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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