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Uutta asiaa!

- Vuosikokous ma 9.12. klo 18:00 - kerholla Vanhalla Radioasemalla

- Pikkujoulut ma 9.12. klo 19:00 - Radiomäen vanhalla vartiotuvalla

- Löytyykö Sinulta pikkujoulun arvontaan tavarapalkintoja?

- Uusia tunnuksia

- Syksyn perusluokan kurssi nyt ohitse - kymmenen uutta radioamatööriä!

- Mikki Hiirikin on radioamatööri!

- Vapepa tositoiminnassa Orimattilassa

- Erkki Heinon muistorahaston stipendi haettavana

- Perinneradiotapahtuma itsenäisyyspäivänä 6.12

- Kerhon seuraava bulletiini su 8.12. klo 09:30 taajuudella 3.685 kHz

- Vuorot

Vanhan kertausta

- Vanhalla radioasema touhua täynnä - arkeologit valloittaneet aseman

- UV-5R käyttöohje Kouvolan kerhon, OH5AG; kotisivulla

- "Workkimisen arvomaailma" opastaa työskentelyyn

- Tarvitsetko QSL-korttia?

- Keräyspaperit Kuituselle Vipusenkadulle

- Viestintävirasto: Lahti suurin radioamatöörikouluttaja vuonna 2012

- Kerhon koulutusmateriaalia uusittu

- Kerho kevätpeditio Ahvenanmaalle toteutumassa!

- Meri-VHF- ja avomerilaivurin kurssi kerää kiinnostusta - ajat tulossa!

- Olethan maksanut jäsenmaksusi?

Kerhon vuosikokous ma 9.12. klo 18:00 - kerhon tiloissa Vanhalla Radioasemalla
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous eli ns vaalikokous pidetään ma 9.12.2013 klo 18:00
kerhon tiloissa Vanhalla Radioasemalla. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
valitaan kerhon puheenjohtaja, muu hallitus sekä toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä sekä käsitellään

mahdolliset jäseniltä tulleet aloitteet.

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä kotisivulla ja kerholla sekä tulee *.pdf-muotoisena tämän kerhokirjeen liitteenä.
Kokouksessa voi käyttää yhden muun jäsenen valtakirjaa. Kokoukseen voi osallistua esim. Skype-etäyhteydellä,
josta toivotaan ilmoitus hyvissä ajoin ennakkoon että myös kokouspaikalle saadaan tietokone. Myös kokouksen

työjärjestysehdotus tulee tämän kerhokirjeen liitteenä. Kahvitarjoilu

Kerhon hallitus toivottaa kaikki jäsenet, muut radioamatöörit ja radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet

tervetulleiksi.

Kerhon pikkujoulut ma 9.12. klo 19:00 - Radiomäen Vanhalla vartiotuvalla!
Kerhon pikkujoulu alkaa välittömästi vaalikokouksen jälkeen noin klo 19.00 Radiomäen vanhalla vartiotuvallla.
Vartiotupa sijaitsee Vanhalta radioasemalta noin 70-80 m varsinaisen museorakennuksen suuntaan ja
vasemmalle. Vartiotuvalle on valoisa opastus!

Pikkujoulussa pidetään minimimäärä puheita mutta sitä enemmän nautitaan glögistä, kahvista ja leivonnaisista.
Lisäksi pidämme tietenkin perinteiset arpajaiset, joissa pääpalkintona upouusi 2m/70cm käsiradio! Jouluisasta

tunnelmasta vastaa elävä musiikki!

Vartiotupa on rakennettu ja laajennettu jatkosodan aikana. Puisessa rakennuksessa on kaksi intiimiä kodinomaista

huonetta, sisustettu vanhoilla huonekaluilla.
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Kerhon hallitus toivottaa kaikki jäsenet, muut radioamatöörit ja radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet
tervetulleiksi.

Löytyykö Sinulta pikkujoulun arvontaan tavarapalkintoja?
Mitä olisi pikkujoulu ilman arpajaisia? Jouluhan on antamisen ja saamisen aikaa. Arpajaisten pääpalkintona on
tietenkin 2m/70cm käsiradio mutta arpajaiset tarvitsevat muitakin palkintoja!

Jos siis voit auttaa meitä tekemään vielä paremmat arpajaiset ja pystyt hankkimaan arpajaisiin palkintoja,
pieniäkin, olemme kaikki kiitollisia. Palkinnoista ym. voit etukäteen sopia Harrin, OH3UP; kanssa joko puh.
0400-499669 tai harri.taivalmaki@gmail.com

Uusia tunnuksia
Viestintävirasto on ehtinyt myöntämään jo seuraavat uudet perusluokan radioamatööriluvat kerhon syksyn
kurssilaisille:

OH4ELH Henry, Heinola

OH2ELI Jyrki, Helsinki

OH3ELJ Kalle, Orimattila

OH3ELK Henri, Lahti 

Onneksi olkoon uusista luvista ja onnea uudelle uralle

Syksyn perusluokan kurssi nyt ohitse - kymmenen uutta
Kerhon syksyn perusluokan kurssin viimeinen kurssi-ilta pidettiin tiistaina 26.11. Kun kaikilla paikalla olijoilla,
Markusta lukuunottamatta, oli tutkinnot jo suoritettu, kolmituntinen ilta käytettiin yleisiin uutta radioamatööriä
kiinnostaviin asioihin. Puhuttiin laitteiden hankkimisesta - Suomesta vai ulkomailta, HF vai VHF/UHF - antenneista

kerrostaloihin ja omakotitaloihin. Lisäksi käytiin läpi vähän DX- ja kilpailutoiminnan perusteita ja tietenkin
puhuttiin QSL-kortin painattamisesta. Vielä viimeksi - herkuthan pitää jättää aina loppuun - mentiin 160 metrille
ja uskaliaimmat uudet radioamatöörit vaihtoivat kukin muutaman sanan Markun, OH1AXT; kanssa. Jos se nyt ei

ihan hikikuso ollut, niin aika lähellä sitä!

Niin - ja Markuskin suoritti sen T1-modulin illan aikana ihan noin ohimennen.

Edellä mainitut neljä kurssilaista ovat saaneet jo tunnuksen ja neljän muun tunnuksen odotetaan tulevan heti ensi
viikon alussa. Lisäksi kahden muun tutkinto on, työesteistä johtuen, vielä viimeistä pilkkuja vaille. Mutta nekin
hoidetaan pikimmiten.

Kymmentä uutta radioamatööriä olivat kurssilla kouluttamassa Seppo, OH2TO (K); Raimo, OH3RV (T1); Ismo,
OH2IV (K ja T1); ja Jari, OH2BU (K ja T1). Pätevyystutkinnot hoitivat Pena, OH3TY; ja Jari, OH2BU.

Mikki Hiirikin on radioamatööri!

Kaikkihan tietävät, että Jordanian ex-kuningas Hussein oli radioamatööri, JY1. Jotkut ovat myös workkineet
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tunnuksen EA0JC. Usein siellä on ollut joku hovin avustaja äänessä mutta itse Espanjan kuningas Juan Carlos 1 on

silloin tällöin lämmitellyt bandia. Intian pääministeri Rajiv Gandhi oli VU2RG. Sitten on bandeilla näitä
marlonbrandoja (KE6PZH/FO5GJ),  Eagles-yhtyeen joewalshia ym. pienempi julkkiksia jne.

Mutta tiesitkö, että myös Mikki Hiiri on radioamatööri!

Tämä vuonna 1973 piirretty sarjakuva ilmestyi Suomessa vuonna 1975 (nro 38) "Puhuva hammas"-nimisenä.
Jaksossa

Hessun uusi amalgaamipaikka toimii radiovastaanottimena (kuinka lahtelaista!) ja Mikki saa hätäviestin
saksalaiselta radioamatööriystävältään.

Suomalaisesta tutkinnosta Mikki ei pääsisi läpi, sillä vääriä tunnuksiahan ei saa lähettää ja kun kutsutaan,
annetaan aina ensin vasta-aseman tunnus!

Vapepa tositoiminnassa Orimattilassa
Iltalehti Maanantai 25.11.2013: http://m.iltalehti.fi/uutiset/2013112517761305_uu.shtml
-------------------

Muistisairas nainen katosi Orimattilassa

Vuonna 1945 syntynyt nainen katosi kotoaan Metsämiehenkadulta Orimattilan Kankaanmäestä. Päijät-Hämeen
poliisin mukaan nainen katosi joko maanantaiaamupäivän tai maanantain vastaisen yön aikana. Kadonnut nainen

on noin 160 senttimetriä pitkä, hoikka, tummahiuksinen ja pukeutunut ulkovaatteisiin.

Muistisairautta poteva nainen on kadonnut aiemminkin. Edellisen kerran hän löytyi lenkkipolulta
Orimattilasta.Poliisin mukaan nainen on fyysisesti hyvässä kunnossa, joten hän pystyy liikkumaan pitkiäkin
matkoja.

Poliisi on hälyttänyt vapaaehtoisen pelastuspalvelun mukaan etsintöihin.

----------------------
Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluva radioamatööriryhmä pyydettiin myös apuun etsintöihin.

Erkki Heinon muistorahaston stipendi haettavana
SRAL:n hallitus on julistanut haettavaksi Erkki Heinon muistorahastosta 250 euron stipendin radio- tai
tietoliikennetekniikkaa tai viestintää opiskeleville nuorille (alle 29-vuotiaille). Perustellut hakemukset on
osoitettava Liiton hallitukselle 16.12.2013 mennessä
sähköpostiosoitteella hallitus ät sral piste fi.

Oheinen stipendi tiedoksi kerhon nuorille, joista ainakin muutama täyttänee stipendin saamisen ehdot. Hakijoita ei
menneinä vuosina ole kovin montaa ollut.

Perinneradiotapahtuma itsenäisyyspäivänä
Kaksi kertaa vuodessa järjestetään ns. perinneradiotapahtuma (PRT). Nyt itsenäisyyspäivänä, 6.12.2013 klo
11.00–15.00 SA, on vuorossa tämän vuoden toinen tapahtuma.

Perinneradiotapahtumalla kunnioitetaan kaikkia niitä, jotka yli 60 vuotta sitten hoitivat viestitystä sota-ajan

oloissa, ja muistelemme laitteita, jotka olivat aivan toisenlaisia suorituskyvyltään kuin nykyiset matolaatikot.

 Kyseessä ei ole kilpailu, vaan leppoisa yhdessäolo.
 
Kaikki asemat kutsutaan mukaan toimintaan riippumatta kaluston iästä. Ne asemat, joilla on käytössään toisen

maailmansodan aikakauden tekniikkaa, liittävät kutsuun / SA. Ja jos taas yli 40 vuotta vanhaa radiokalustoa, niin
liite on / S.

Osoitteesta http://www.prt16.net/ voit katsoa yleisempää tietoa tapahtumasta ja Mikkelin Seudun
Radioamatöörien, OH4AC; sivulta http://www.qsl.net/oh4ac/ tämänvuotisen osallistujaluettelon niistä, joille on

varattu ns. paalujakso. Perinneasemia saavat työskennellä kaikki muutkin!

Sääli ettei Lahden seudulta ole tänä vuonna ketään mukana tässä mielenkiintoisessa tapahtumassa!

Kerhon seuraava bulletiini su 8.12. klo 09:30 taajuudella 3.685 kHz
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Kerhon seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 8.12 klo 09:30 SA. Taajuutena on vanha ja tuttu 3.685 kHz.

Bulletiinissa kuulet viimeisimmät uutiset ja ennenkaikkea pääset kuittaamaan bulletiinin ja sen jälkeen pitämään

vaikka yhteyksiä muiden kerholaisten kanssa 80 m alueella.

Koska samalla taajuudella alkaa klo 09:45 SA Viitospiirin kerhojen yhteisbulletiini, otetaan kerhon bulletiinin

kuittaukset muutaman kHz:n päässä antotaajuudesta, bulletiinin lukijan antamien ohjeiden mukaisesti!

Tule siis kuittaamaan bulletiini ja vaihtamaan kuulumisia! Onko parempaa hetkeä tarkistaa laitteidensa kunto?

Vuorot
Kerholta löytyy vuorolista, joka maanantaisessa kerhoillassa saikin jo monta nimeä. Kun käyt kerholla, kirjaa
itsellesi kahvinkeittovuoro.

Seuraavat vuorot on nyt varattu:

ma 25.11. Henry, OH3EGL

ma 2.12. Pena, OH3TY
ma 9.12. Rauno, OH2FZ

ma 16.12. Vesa, OH3FYE

ma 23.12. Osmo, OH3OM

.. ja vanhan kertausta ...
Vanhalla Radioasemalla vilskettä ja vipinää!

Kerholla ja Vanhalla Radioasemalla viime päivinä vierailleet ovat varmasti huomanneet siellä erikoista vipinää ja

touhua! Kyllä, sillä sekä yläkerran juhlasalissa, takahuoneessa että vanhassa lähetyssalissa samoin kuin
alakertaan raivatuissa tiloissa työskentelee tällä hetkellä aina ensi vuoden huhtikuuhun saakka kymmenkunta
arkeologia! Ja taas - kyllä - arkeologit tutkivat Lahden torin alta toriparkin kaivauksissa löytyneitä, lähinnä
1800-luvun loppupuolen esineitä ja asutusta. Arkeologinen kaivaus torin alla on loppunut ja arkeologit tekevät nyt
varsinaista tutkimustyötään kartoittamalla löydöksiään.

UV-5R ohjelmointiohje Kouvolan radiokerhon, OH5AG; kotisivulla
Timo, OH1TH; on tehnyt erittäin korkeatasoisen ja seikkaperäisen ohjeen ilman tietokonetta suoritettavasta
Baofeng UV-5R -rigin taajuuksien manuaalisesta ohjelmoinnista. Timo on tunnettu ja arvostettu Radioamatööri-
lehden pitkäaikainen avustaja.

Ohjelmointiohje löytyy linkkinä naapurikerhomme Kouvolan Radiokerhon, OH5AG; kotisivun etusivulta osoitteesta
http://www.oh5ag.com/
Samalta etusivulta löytyy myös erittäin näppärä lista suomalaisista VHF/UHF-toistimista taajuuksineen ym. Lista
on mukava esim. autoon otettavaksi
 

Workkimisen arvomaailma
"Vasta-alkajat usein työnnetään radioaalloille hyvin vaatimattomilla ohjeilla varustettuina, eikä heille aina ole

opetettu miten radioaalloilla käyttäydytään. Miltä tuntuisi, jos joutuisit maantielle, tiheän liikenteen sekaan, ilman

että kukaan on kertonut sinulle miten autoa ajetaan ja miten liikenteessä käyttäydytään? Radioamatöörien

taajuuksille joutuminen, ilman minkäänlaista valmistautumista tähän hienoon kokemukseen, voi olla vähintään yhtä

nöyryyttävää."

Näin alkaa kahden maailmankuulun radioamatöörin, belgialaisten Markin, ON4WW; ja Johnin, ON4UN;
kirjoittaman ja suomeksi käännetyn "Workkimisen arvomaailma" esipuhe. Kirja tai kirjanen antaa neuvoja ja
apuja tavallisen puhe-, sähkötys- ja digitaalisen yhteyden pitämiseen, kertoo yhteyden pitämisestä jne mutta

myös jokaiselle joskus eteen tulevista vaikeammista workkimisasioista kuten DX- ja kilpailutyöskentelystä.

Suosittelen ´"Workkimisen arvomaailmaa" kaikille uusille radioamatööreille. Mutta myös monen vanhemman
kannattaa sitä selata!
Opuksen löydät nyt kerhon sivulta osoitteesta www.oh3ac.fi/Workkimisen_arvomaailma.pdf

Kaipaatko QSL-korttia?
Ovatko QSL-korttisi loppumassa tai oletko uusi radioamatööri, jolta vielä puuttuu kortti? Nyt on oiva tilaisuus

painattaa itselle korkealaatuinen kortti. Ja nopeasti!

OH4AB Print on johtava kotimainen QSL-korttien painaja. Kortit ovat 4/sininen eli etupuoli neljävärinen ja

takapuoli sininen. Kortit painetaan Helsingissä. Painolaatalta puuttuu vielä muutama 1000 kappaleen erä. Laatu
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on korkeatasoinen. OH3AC:n kerholehdessä (löytyy kotisivun jäsensivulta) tehdyssä vertailussa OH4AB sijoittui

hyvinkin parhaiden joukkoon. Palvelu on kotimaista ja kortit tulevat nopeasti. Hinta, 46 €/1000 kpl,  on erittäin
kilpailukykyinen ulkomaisten painajien rinnalla.

Jos kiinnostaa, ota yhteys Reijoon, OH4MDY; oh4mdy@sral.fi

Paperinkerulla rahaa kerholle!
Kerhomme on myös ekokerho!

Paitsi, että radioaallot ovat uusiutuva luonnonvara, osallistuu toivottavasti myös moni jäsen kierrätykseen ja
toimittaa kierrätyspaperin – siis sanomalehdet, esitteet ym. ”Kuituselle”

Kuitunen? No, se on nykyään Uusiomateriaalit Recycling Oy, Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI

Kun viet heille paperia ja annat tunnuksen”Radioamatöörit” saa OH3AC aina muutaman euron lisää toimintansa
tukemiseen

Lahti suurin radioamatöörikouluttaja vuonna 2012!
Olli-Jukka, OH2OP; löysi Viestintäviraston sivuilta:
https://www.viestintavirasto.fi/tietoatoimialasta/katsauksetjaartikkelit/taajuudet/radiolaitteet-
luvatjatutkinnot2012.html
mielenkiintoista tietoa radioluvista ja tutkinnoista. Radioamatöörilupia oli voimassa vuonna 2012 6980 kpl ja kun
luvusta poistetaan kerho-, toistin- ja majakka-asemaluvat sekä henkilökohtaiset tuplaluvat, on Suomessa noin

5500 radioamatööriä.

Vielä mielenkiintoisempi on tieto, että Viestintävirasto myönsi vuonna 2012 207 radioamatööri(moduuli)
todistusta! Suurimmat kouluttajat paikkakunnittain vuonna 2012 olivat:

1. Lahti ....... 29

2. Tuusula ..... 21

3. Tampere ..... 17

4. Pietarsaari . 16

5. Vaasa ....... 15

6. Joensuu ..... 14

7. Vekaranjärvi  10

8. Helsinki .... 10

Tutkintoja suoritettiin 36 eri paikkakunnalla. Hyvä Lahti!
 

Kerhon koulutusmateriaalia uusittu
Kerholla on kaksi maan parasta koulutusmateriaalia: K-moduulin ja T1-moduulin koulutusmonisteet, jotka ovat
vapaasti kaikkien muidenkin kuin kerholaisten käytettävissä. Materiaalia käytetäänkin tiettävästi ainakin kolmen

muun kerhon kursseilla.

Jokaisen kurssin jälkeen materiaalia uusitaan ja muokataan. Niin nytkin. K-moduulin monisteesta poistettiin

muutama kohta jota tutkinnossa ei enää tarvita. T1-monisteeseen eli perusluokan tekniikan monisteeseen tehtiin
sitä vastoin melko runsaasti muutoksia ja lisäyksiä. Sinne mm. lisättiin linkkeinä lisäkuvia SRAL:n vuoden 1991
opetusmonisteesta. Muutama lohkokaavio piirrettiin uudestaan ja kuvia vaihdettiin.

Tämä alunperin Hannun, OH3NOB; tekemä materiaali on eittämättä paras suomalainen perusluokan tekniikan
opetusmoniste. Vain tutkinnossa tarvittavat asiat on opetettu. Kumpikin opetusmoniste on edelleen saatavissa

kerhon sivulta, kohdan www.oh3ac.fi/ra-kurssi alalaidasta.

Kerhon kevätpeditio Ahvenamaalle toteutumassa!
OH3AC järjestää harrasteessa vielä alussa oleville ja niille joilla ei ole juurikaan mahdollisuutta HF-työskentelyyn

kotiasemalta pedition ("retkikunnan") Ahvenanmaalle, "OH0-maahan".  Kyseessä on pääosin mukaan lähtijöiden

itsensä kustantama ja järjestämä paketti, johon kerho antaa laiteapua ja henkistä tukea. Laitteet, antennit ja
mastot ym. ovat jo pääosin kunnossa. Vähän workkimiskokemusta omaavien ei tarvitse pelätä sillä jokaiselle

annetaan neuvoja ja apua harvinaisesta paikasta työskentelyyn.

Osallistujien määrän toivotaan olevan 10-12. Paikkana Brändön saari Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella ja
ajankohtana maaliskuun loppu-huhtikuun alku ensi keväänä, kun radiokelit ovat parhaimmillaan. Kesto 3-4
vuorokautta eli pitkä viikonloppu. Majoitus ja yöpyminen paritalohuoneistossa. Lopulliset kustannukset eivät ole
vielä tiedossa mutta yhteiskuljetuksilla ym. ne saadaan pysymään kohtuullisena.  Yksityiskohtaisempia tietoja saa
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kysymällä yhteyshenkilöiltä:

Ismo, OH2IV; ismovilkas@gmail.com
Matti, OH4SS; kuusimatti@gmail.com

Kiinnostaako Meri-VHF- tai Avomerilaivurin kurssi - kiinnostus heräämässä!
Meri-VHF- ja Avomerilaivurin kurssit ovat saaneet aikaan lievää kiinnostusta! Alustavia yhteydenottoja ja

kiinnostusta on jo jonkin verran.Oiva, OH2NSM; on tutkimassa kalenteriaan ja ilmoitamme kahden viikon kuluessa
kurssien ajat. Meri-VHF- eli SRC-kurssi alkanee tammikuun puolivälissä tai sen jälkeen.

Merkkaa itsellesi kahvinkeittovuoro!
Kerhon pöydältä löydät vuorolistan, johon voit merkata itsellesi kerhoillan kahvinkeittovuoron! Ei suuri vaiva
silloin, tällöin tehtynä mutta iso asia kerholle kerhoiltana tuleville!

Vuoden 2013 jäsenmaksu - oletko muistanut?
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2013 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 kerhon

tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05. Laita nimesi ja kutsusi viestiosaan.

Kirjoitti
Jari, OH2BU

Kerhon vuosikokous ma 9.12. klo 18:00 - kerhon tiloissa Vanhalla Radioasemalla

Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com> 27. joulukuuta 2013 14.26

Vast. ott.: OH3JKV Heikki Leppäjärvi <oh3jkv@jippii.fi>, OH8UL Jorma Sallinen <josaoh8ul@gmail.com>

Tässä ei vielä ole Arkalaa ...

---------- Edelleenlähetetty viesti ----------

Lähettäjä: Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Päiväys: 30. marraskuuta 2013 0.14

Aihe: Kerhokirje 28/2013 29.11.2013: Vuosikokous ja pikkujoulu, uusia tunnuksia,

Vastaanottaja: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>
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[Lainattu teksti piilotettu]
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