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Syyskausi alkamassa – niin myös kerhokirjeet!
Tämä kerhokirje ilmestyy taas syksyllä 1-3 viikon välein, aina riippuen uudesta

materiaalista. Kerhokirjeellä on noin 300 tilaajaa. Jos haluat pois jakelulistalta

tai haluat jakelulistalle, laita sähköpostia osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com

Kerhokirje kertoo ensisijaisesti tapahtumista Lahden seudulla mutta mukana

on aina mielenkiintoisia uutisia ja linkkejä, jotka koskettavat kaikkia

radioamatöörejä. Jos sinulla on hyvä ”uutisvinkki”, laita se yllä olevaan

osoitteeseen. Kerhokirjeet ovat luettavissa sekä kerhon kotisivulta

http://www.oh3ac.fi että kerhon kaikille avoimelta ”Keskustelupalstalta”,

jonka löydät tästä linkistä: http://www.oh3ac.fi/palsta/index.php

Ajankohtaista:
”Kiitos ei”, sanoi SRAL:n hallitus (taas) Lahden Syyspäiville!

Radio- ja tv-museon päivystykset jatkuvat vielä syyskuulle – ilmoittaudu!

OH3AC kaupungin nuorisomessuilla Messukeskuksessa to-pe 28.-29.8.2014

Ruskaleiri pe-su 26.-28.9.2014 Nastolan Luhtaanmaalla

”Kätevä-Tekevä-Lukeva” -messut Messukeskuksessa 1.-2.11.2014

Kerhoillat jatkuvat maanantaisin 18:00

Kerhon seuraava bulletiini su 17.8.2014 09:30 SA 3685 kHz

Kurssit ja koulutus:
Peruskurssi alkaa 30.9.2014 – ilmoittaudu!

T2-preppauskurssi tulossa

Kerhon ja Lahden tapahtumia ja uutisia:
Kerhon hallituksen kokous 23.7.2014 – lue pöytäkirja!

Kerholla yhteismajoitus kesäleirillä

Lahden Kaupunginkirjastolla hyvät palvelut – myös amatööreille!

Tuoreimmat ”QST”- ja ”CQ DL”-lehdet kerholla

OH3AC Keskustelupalstalla kymmeniä aiheita! Liity mukaan!

Jo 27 uutta omakutsu@oh3ac.fi -sähköpostitunnusta!

Jäsenmaksut 2014

Tapahtumia muualla:
-Jorma, OH8UL; Kansallispuistopeditiolla Oulangassa 8.-9.8.2014

-Hämeenlinnan OH3AA rompepäivä su 10.8.2014

-Laivaston Radioamatöörien, OH1AJ; rompepäivä ti 12.8.2014

-Mikkelin kerhon, OH4AC; kesäleiri 15.-17.8.2014

-Kansainvälinen majakka- ja majakkalaivaviikonloppu alkaa la 6.8. klo 0001

UTC

-Valkeakosken kerhon, OH3AB; kesäleiri 22.8.2014

-Keski-Uudenmaan Radiokerho, OH2AP; Harrastemessuilla 23.8.2014 klo

10-16.

-Stella Polaris-merkkivuoden päätapahtuma 18.-21.9.2014 Närpiössä

-Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry:n, OH2AP, syysleiri 4.10.2014.



Uutisia ja muuta uutta asiaa muualta:
-Radioamatööritunnus kelpaa nyt Facebookissa!

-WRTC 2014 tulokset - hamien olympialaiset!

-Turkulainen tapa kaataa masto - katso hieno video

-Ukkostutkasta uusi video - järkevää seurantaa!

-Hamiläheinen blogi!

-Tärkeä ja hyvä sivusto rigien ym. säätäjille ”MODS.DK”

-Hamitavaran huutokauppa, OH6MH SK

-CRC:n syyskausi alkanut

-Perseidit (ei kirosana) tulevat ensi viikolla

-”Radioamatöörin naru/antenniviritykset”: Neuvoja antenniasioissa

Vanhan kertausta keväältä:
-Radioamatöörien määrä Yhdysvalloissa ja Suomessa

-Kuinka korkealle ja kuinka ison antennin voi nostaa mastoon?

-Kaikki sähkötyksestä, sen historiasta ja sähkötysavaimesta

-Ainoa suomalainen yksityinen lyhyt- ja keskipitkäasema!

-Kerholla uusi tehotietokone – tnx Timo, OH3FYF

-Automaattiasemalista netissä

-Reverse Beacon Network - ”RBN”

-Uusi yritys: Pietari ja Popovin radiomuseolle uusi päivämäärä

-Radioamatööritoiminnan tulevaisuus?

-OH3AC myös Suomen suurin nuorisokerho- ja -kouluttaja!

Ajankohtaista:
”Kiitos ei”, sanoi SRAL:n hallitus (taas) Lahden Syyspäiville!

SRAL:n hallitus on kuukausikaupalla hakenut järjestäjää 15.11. pidettäville
Syyspäiville. Kerho jätti hakuajan lopussa 31.7. SRAL.n hallitukselle ilmoituksen, että
se on valmis järjestämään Syyspäivät. Lukijat muistanevat, että Lahden Syyspäivät
2012 keräsivät 400 osanottajaa (vrt n. 200 Riihimäellä vuonna 2013) ja saivat kiitosta
hyvistä järjestelyistä ja monipuolisesta ohjelmasta. Kerho järjesti Syyspäivät vuonna
2013 seitsemässä viikossa, nyt olisi ollut 13 viikkoa aikaa järjestää vielä parempi
tapahtuma!

Maanantaina 3.8.2014 pitämänsä kokouksen jälkeen SRAL:n hallitus tervehti kerhoa
seuraavalla viestillä:
”Kiitos mielenkiinnosta Syyspäiviä kohtaan. SRAL:n hallitus on päättänyt jatkaa

Syyspäivien hakuaikaa 29.8.2014 klo 16.00 asti.”

Ainoastaan Lahti oli Syyspäiviä hakenut. Liiton hallitusta ei - jostakin syystä - Lahden
halu järjestää Syyyspäiviä miellyttänyt. Hallitusta lähellä olevat piirit ovat arvelleet,
että Liiton dramaattisesti huonontunut taloustilanne ja/tai syksyllä tulossa olevat
puheenjohtajavaalit ovat korvapuustin syynä. Kerho toki luottaa siihen, että ainoan
hakijan hylkäämisen takana on joku asiallinen syy, koska Liiton Salon vuosikokous
26.4. hyväksyi hallituksen ehdotuksesta seuraavan ponnen:
”Hallituksen esityksenä oli Asko Perhon, OH1SJ, ponsi, joka hyväksyttiin keskustelun
jälkeen alkuperäisessä muodossaan: "SRAL:n jäsenet kohtelevat toisiaan
tasa-arvoisesti ja rakentavan ystävällisesti, eivätkä syrji toisiaan mistään syystä.

Radio- ja tv-museon päivystykset jatkuvat vielä syyskuulle -
ilmoittaudu

Radio- ja tv-museolla olevan OH3R-aseman ja radioamatööritoiminnan esittelyn
päivystykset jatkuvat syyskuulle saakka, jolloin museo sulkeutuu joksikin aikaa
isomman remontin edessä.



Päivystykset ovat sunnuntaisin (10.8., 17.8., 24.8., 31.8. ja – ehkä 7.9.) klo
12:00-15:00

Ilmoittautumisia ottaa vastaan netin tai puhelimen kautta tai suoraan kerhoillassa
Pena, OH3TY; joko oh3ty@oh3ac.fi tai 040 554 3923

OH3AC kaupungin nuorisomessuilla Messukeskuksessa to-pe
28.-29.8.2014

Lahden kaupunki järjestää Messukeskuksessa Nuorisomessut to-pe, 28.-29.8.2014.
Messuille tulevat tutustumaan lähes kaikki kaupungin koululuokat, eli noin 3.000 –
3.500 nuorta.

Messut rakennetaan ke 27.8.2014.
Torstaina 28.8.2014 messut ovat avoinna alakoululaisille klo 9-14 ja muille 14-19.
Perjantaina 29.8. messut ovat avoinna yläkoululaisille, lukiolaisille ja toisen asteen
opiskelijoille klo 9-14 ja muille klo 14-19. Iltapäivästä alkaen voi siis tulla vaikka koko
perheen voimin paikalle.

Kerhon messuosasto tullee olemaan Lahden Radioharrastajien vieressä.

Messujärjestelyyn tarvitaan pakettiauto tms. pöytien, asemien ja antennien ym.
tuomiseen kerholta sekä esittelijöitä (runsaasti) kahdeksi päiväksi. Ilmoittautua voi
Jarille, OH2BU; joko oh2bu@oh3ac.fi tai 0400 503221

Ruskaleiri pe-su 26.-28.9.2014 Nastolassa
Kerhon Ruskaleiri pidetään Nastolan Luhtaanmaalla – samassa paikassa kuin viime
vuonna pe-su 26.-28.9.2014. Nyt siis päivää pidempänä.

Järjestelyt ovat aluillaan mutta perinteistä makkaranpaistoa, saunomista, workkimista
ym. on tiedossa. Lisäksi leirillä voi saada koulutusta ja suorittaa mm. K-, T1- ja
T2-moduulit. Myös ohjelmaa on tulossa!

Leiriltä löytyy yhteismajoitusta isommista ja pienemmistä huoneista varsinaiselta
talolta sekä saunalta. Leirin courmet-kokkina toimii Late, OH3RL; ja leirimajurina
”tuhannen leiripäivän kokemuksella” Harri, OH3UP.

Kätevä-Tekevä-Lukeva -messut Messukeskuksessa
1.-2.11.2014

Kerho osallistui hyvällä menestyksellä jo viime vuonna ”Kätevä-Tekevä-Lukeva”-
messuille saaden mukaansa uusia, aktiivisia jäseniä.

Tänä vuonna messut järjestetään la-su 1.-2.11.2014 Lahden Messu- ja
Urheilukeskuksessa. Messut ovat Suomessa suurimmat tai toiseksi suurimmat vuotuiset
harrastemessut, joihin yleisöä tulee pitkälti yli 10.000 henkeä. Erityisesti ”TEKEVÄ”-iso
kokoaa harrastukset ja innokkaat harrastajat saman katon alle. Pienoisrautatiet, RC-
autot ja –lennokit, nukkekodit ja muut mielenkiintoiset harraste-esittelyt luovat
puitteet monipuoliselle koko perheen tapahtumalle. http://www.lahdenmessut.fi/
kateva2014

Koska messuosasto ei ole ilmainen, kerhon osallistumisen ehtona on sama SRAL:n tuki
kuin viime vuonna. Messupäällikkönä toimii Markku, OH3EAU

Kerhoillat jatkuvat maanantaisin 18:00
Kesän kerhoiltoina on ollut joka kerta tasaista 10-12 hengen osallistumista. Onhan



kerhotilan viileys houkutellut jäseniä paikalle. Vieraitakin on käynyt, aina Liiton
hallituksesta saakka.

Kerhoillat jatkuvat siis maanantaisin klo 18:00, joka kerta avoimin ovin. Kaikki
tervetuloa!

Kerhon seuraava bulletiini su 17.8.2014 09:30 SA 3685 kHz
Kerhon seuraava bulletiini annetaan su 17.8.2014 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.

Bulletiinin antaa kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ.

Kerhon hallituksen kokous 23.7.2014 – lue pöytäkirja!
Kerhon hallitus piti kokouksen – hieman vajalukuisena – ke 23.7.. Listalla olivat mm.
kummatkin messut, Syyspäivien järjestäminen, Ruskaleiri, antennitalkoot ym.

Pöytäkirjan voit lukea tästä linkistä!
http://oh3ac.fi/Hallituksen_kokous_23.7.2014_poytakirja.pdf

Kerholla yhteismajoitus kesäleirillä
Kerho järjesti Liiton kesäleirille Hankasalmessa yhteismajoituksen varaamalla
käyttöönsä leirialueen suurimman mökin. Mökki olikin hyvässä käytössä aina torstaista
sunnuntaihin ja majoittujia oli 11-12 henkeä.

Lahden Kaupunginkirjastolla hyvät palvelut – myös
amatööreille!

Lahden Kaupunginkirjastossa voit kuunnella nettiradiolla radioamatööriasemia sekä
tehdä jopan radioamatööritallenteista mahtavia kuulokokemuksia. Lue Olli-Jukan,
OH2OP; hyvä kertomus aiheesta.
http://oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=4&t=121

Tuoreimmat ”QST”- ja ”CQ DL”-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät aina tuoreimmat ARRL:n ”QST”-lehdet ja Saksan liiton DARC ”CQDL”
-lehti.

OH3AC Keskustelupalstalla kymmeniä mielenkiintoisia
aiheita!

Kerhon ”OH3AC Keskustelupalsta” on jo saanut hyvän suosion sillä sieltä löytyy jo
kymmeniä keskusteluaiheita. Keskustelupalstan aiheita voi lukea kuka vaan mutta
kirjoittamiseen tarvitaan rekisteröityminen.

Keskustelupalstalle pääset kotisivun http://www.oh3ac.fi vasemmasta palkista tai tästä
osoitteesta: (laita suosikkeihisi) index.php

Jäsenmaksut 2014 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2014 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.

Tapahtumia muualla:
Jorma, OH8UL; Kansallispuistopeditiolla 8.-9.8.2014

Jorma, OH8UL; on äänessä Oulangan kansallispuistosta tänä viikonloppuna pe-la
8.-9.8.2014. Vaikka Jorma on fanaattinen ja taitava CW-operaattori (3520 kHz) hänet
kuulee tällä peditiolla toki myös SSB:llä (puheella) taajuuksilla 3699(+/1) ja 7060 kHz.
Peditio alkaa ja noin klo 12.00 SA ja kestää vuorokauden.

Hämeenlinnan rompetoripäivä su 10.8.2014 9:00-15:00
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry:n, OH3AA; järjestämä avoin elektroniikka-, ja
radioalan perinteinen kirpputoritapahtuma, järjestetään kerhon toimipaikassa tänäkin
vuonna. Ostaa, myydä ja välittää voi sähkö-, ja elektroniikkarompetta. Alueella voit
myydä kaikenlaista ja kaikenikäistä elektroniikkaa ja erityisesti radiotarviketta joko
auton takakontista, peräkärrystä tai pressujen päältä. Maapohja on pääosin soraa.
Myyntipaikasta ei peritä maksua. Paikalle järjestetään virvoke- kahvi- lettu- ja
makkaramyynti.

Ajankohta: Sunnuntaina 10.8.2014 klo 09.00-15.00. Osoite: Hakapellontie 95,
Hämeenlinna. Katso: http://koti.aina.net/~ham/

Laivaston Radioamatöörien rompeilta ti 12.8.2014
Laivaston radioamatöörit, OH1AJ; järjestää suosituksi tulleen koko perheen rompeillan
tiistaina 12.8.2014 alkaen kello 18.00 kerhoasemalla. (Osoite on Puosuntie 2, Turku).
Luvassa on taas runsaasti rompetta ihmeteltäväksi ja ostettavaksi huokeaan hintaan.
Myös omia romppeita saa tuoda itse kaupattavaksi. Tarjolla on myös lättyjä,
grillimakkaraa ja virvokkeita.

Mikkelin kerhon kesäleiri 15.-17.8.2014
Mikkelin seudun radioamatöörit, OH4AC; järjestää perinteisen, kotoisan muttya eloisan
kesäleirinsä pe-su 15.-17.8.2014 tutulla paikalla Korpimajalla. Katso
ajo-ohjeethttp://www.qsl.net/oh4ac/ kohdasta ”Ajankohtaista”

Kansainvälinen majakka- ja majakkalaivaviikonloppu
16.-17.8.2014

Kansainvälinen ja suosittu majakka- ja majakkalaiva-aktivointi pidetään kahden viikon
päästä perinteiseen tapaan elokuun kolmantena viikonloppuna. Tapahtuma alkaa
lauantaina 16.8. klo 0001 UTC ja kestää sunnuntaihin 17.8. klo 2359 UTC saakka.
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan merimajakoiden ja majakkalaivojen aktivointitapahtuma.

Valkeakosken radioamatöörien, OH3AB; kerhon kesäleiri
pe-su 22.-24.8.2014

Leiri alkaa Rauttunmajalla perjantaina 22.8 iltapäivällä ja kestää aina sunnuntai 24.8
iltapäivään. Myös päiväosallistujat ovat tervetulleita. Leirille osallistuminen on
maksuton ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Kustannuksia tukemaan on
paikanpäällä kolehti pussi. Majoitus: Leiri tyyliin teltoissa, mutta isoa majaa voi myös
käyttää ryhmämajoitukseen, pelkän makuupussin kanssa. - Tarkempi leiri-info löytyy
täältä:
http://karin.kapsi.fi/OH3AB/pdf/Kes%C3%A4leiri2014.pdf



Järvenpään Harrastemessut 23.8.2014 klo 10-16.
Järvenpään jäähallissa pidetään Harrastemessut 23.8.2014 klo 10-16. Keski-
Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP; osallistuu messuille omalla osastolla esitellen
kerhoa ja radioamatööritoimintaa. Paikalle tarvitaan vapaaehtoisia järjestelyihin 22.8.
ja päivystämään osastolla ja tietysti esittelemään ja kertomaan harrasteestamme.
Osastolle on tarkoitus pystyttää asema ja pitää sieltä yhteyksiä.

Stella Polaris-merkkivuoden päätapahtuma 18.-21.9.2014
Stella Polaris-projektin 70-vuotisjuhlan päätapahtumat pidetään Närpiössä
18.-21.9.2014. Mukana järjestelyissä ja ohjelmassa on paljon radioamatöörejä. Katso
osoitteesta
http://www.radiohistoria.fi/pdf/stella_polaris_2014.pdf
pieni selostus siitä, mikä/mitä Stella Polaris oli ja sen mahtavasta ohjelmasta
Närpiössä!

Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry:n, OH2AP, syysleiri on
4.10.2014

Perinteinen kerhon syysleiri pidetään jälleen Metsäpirtillä Rusutjärven rannalla
Tuusulassa. Tällä kertaa ajankohta on Metsäpirtin varaustilanteesta johtuen hieman
myöhäisempi eli lauantai 4.10.2014. Merkitse aika jo nyt kalenteriisi. Tarkemmin
leiriohjelmasta alkusyksyn jäsenkirjeessä.

Kannattaa muutenkin tutustua kerhon uusiin sivuihin osoitteessa:http://oh2ap.fi/

Uutisia ja muuta asiaa maailmalta!
Radioamatööritunnus kelpaa nyt Facebookissa!

Facebookilla on ollut tähän saakka linja nimestä jolla palveluun voi kirjautua. Nyt,
kiitos Facebook-yhtiössä olevien radioamatöörien, tiukkaa linjaa on radioamatöörien
osalta kevennetty. Radioamatööri voi nyt kirjata Facebookiin myös
radioamatööritunnuksensa.

Lisäys tapahtuu seuraavasti:
- Mena omalle Facebook-sivullesi
- Valitse ylhäältä oikealta asetukset (Settings)
- Valiset asetuksista ensimmäinen, nimi (Name) ja klikkaa oikealta ”Edit”
- Kirjoita kohtaan ”vaihtoehtoinen nimi” (Alternate name) radioamatööritunnuksesi
- Klikkaa ”katso muutokset” (Review Changes) ja anna (uudestaan) salasanasi.

Heti tämän jälkeen tunnuksesi ilmestyy sivullesi oman nimesi alapuolelle.

Mallia voit katsoa vaikka kerhon Facebook-sivulta
https://www.facebook.com/lahden.radioamatoorikerhory

Facebook-sivujen vakiopäivityksen jälkeen voit hakea sivuja myös tunnuksella!
Näppärää, eikö totta?

WRTC 2014-tulokset
Radioamatöörien olympialaiset eli WRTC 2014-kilpailut pidettiin heinäkuun puolivälissä
Yhdysvalloissa. Itärannikolle oli maantieteellisesti pienelle alueella rakennettu 59
radioasema, jotka olivat antenneiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan lähes identtisiä.
Osallistumaan pääsivät kansanvälisissä kilpailuissa hyviin saavutuksiin päässeet sekä
maksamalla sponsoroidut joukkueet”. Suomen edustusjoukkueena oli Kim, OH6KZP; ja
Toni, OH2UA.



Kilpailun voitti N6MJ ja KL9A pitämällä 4572 yhteyttä 24 tunnin aikana. Yhteysmäärä
kuten myös kertoimien määrä oli heillä suurin. Suomen joukkue pääsi selvästi
paremmalle puolelle tuloksissa ollen 22. Toinen joukkue, sponsoroitu, jossa oli mukana
suomalaisia (OH2MM ja OH2BH) löytyy tulosluettelosta sijalta 47.

Kaikki tulokset ym.- löytyvät: http://www.wrtc2014.org/

Turkulainen tapa kaataa masto – katso hieno video
Turun Radioamatöörien, OH1AA; kilpailu-QTH:ssa Sommelossa noin 40 vuotta kerhoa
palvellut masto oli tullut tiensä päähän eikä siihen voinut turvallisuussyistä enää
kiivetä. Nosturilla pystyttiin noin 40-metrisestä mastosta vielä pelastamaan yksi
antenni mutta ylimpänä ollut antenni joutui kärsimään ….

Katso todella hienosti tehty – helikopterikuvattu (OH1JCS) ja taustamusisoitu – video
Youtubesta osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=q-nVs_6ZGBE&feature=youtu.be

Videon, jonka pituus on 4:14 min, huippukohta löytyy aivan lopusta. Uusi masto on jo
tulossa syksyn kilpailuihin.

Ukkostutkasta uusi sivu – järkevää seurantaa!
Lähipäiviksi on luvattu kovia ukkosia ympärimaata. Jopa vakuutusyhtiöt lähettävät jo
tekstiviestejä asiakkailleen.

Todella kätevä tapa seurata ukkosten lähentymistä on katsoa sivulta
http://www.lightningmaps.org/realtime?lang=en
löytyvää ukkostutkaa. Koskalla pohjalla on Googlen kartta, voit muutaman sadan
metrin säteellä katsoa mihin viimeinen salama iski.

Toki myös vanha
http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=en&page=1
sivu toimii vielä.

Muistathan myös seuraavan: kun näet salaman iskevän, laske sekunteja ukkosen
jyrähdykseen. Jaa saamasi luku kolmella ja tiedät kuinka kaukana tai lähellä ukkonen
on. Jos siis vaikkapa salaman ja jyrähdyksen väli kestää 12 sekuntia, niin ukkonen on
(12/3=) neljän kilometrin päässä. Silloin pitää antennit olla jo kytkettyinä pois
radioista!

Hamiläheinen blogi!
Kerhon vanha puheenjohtaja ja DX-maatilastojen kärjessäkin roikkunut Kalle,
OH2MFS; on ryhtynyt pitämään blogia.

”Ihmisellä pitää olla tavoitteita ja jotain mielekästä tekemistä. Itse olen kokenut
elämäni aikana parikin hyvin mukaansatempaavaa harrastusta. Radioamatööriharraste
vei meikäläisen mennessään n. 25 vuotiaana. Siinä oli mukava harraste mukavien
ihmisten parissa. Seuraavana tuli uudestisyntyneenä moottoripyörät. Niitä olin ajellut
nuoruudessani ja niin vuonna 1992 se alkoi pitkän pohdinnan (vaimon suostuttelun)
jälkeen uudelleen ja sitä kestikin 21 vuotta ja kaikkiaan yli 300.000 km.” kirjoittaa
Kalle.

Kallen ihmisläheistä, hyvin kirjoitettua ja mielenkiintoista blogia voi seurata
osoitteessa: http://kbusaman.wordpress.com/



Tärkeä sivusto rigien ym. säätäjille MODS.DK
Oletko niin kätevä käsistäsi tai rohkea mieleltäsi, että uskallat parantaa rigiäsi. Tai …
kaipaatko rigiisi jotakin uutta ominaisuutta. Vaikkapa lähettimen rajatonta
lähetysaluetta. Netin ehdottomasti paras sivu rigien modifiointiin on
http://www.mods.dk
Sivulta löytyy lähes kaikkiin kaupallisiin rigeihin – sekä vanhoihin että uusiin –
tarpeellisia modifiointiohjeita. Käyttämällä hakua, löydät kaikki omaan rigiisi liittyvät
muutosohjeet.

Avustamalla sivustoa saat rajattoman oikeuden nähdä rakennusselostuksia. Jos et
avusta, mutta rekisteröidyt, voit katsoa yhtä modifikaatiota per päivä!

Hamitavaran huutokauppa, OH6MH SK
Pietarsaaren CQ-kerho, OH6AG: myy perikunnan puolesta Kristerin, OH6MH (SK, silent
key) radioamatööritavaroita avoimella huutokaupalla. Krister oli elinaikanaan aktiivinen
sekä rakenteli ja kasasi monenlaista tavaraa. Kaikki myytävänä olevat tavarat on hyvin
kuvattu ja huutokauppaohjeet löytyvät etusivulta.

Tee löytyjä ja katso:
http://www.multi.fi/~oh6ag/html/auction/oh6mh.html

CRC:n syyskausi alkanut – joka ke klo 11:00 Rafaello
CRC (Radio Club of Cafë de Colombia) on vapaamuotoisesti toimiva ”radiokerho”, joka
kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin Helsingissä ravintola Rafaellossa, Aleksilla
seuraavassa korttelissa Stockmannilta.

CRC on kokoontunut jo 1950-luvulta saakka. Pitkään lounaskokoukset pidettiin
Omenapuussa, mutta sen mentyä remonttiin siirryttiin nykyiseen paikkaan. Tosin
kerhon nimi juontuu Columbia-kahvilasta, jossa kokouksia pidettiin alkuaikoina jopa
päivittäin.

Jos siis liikut Helsingissä keskiviikkoisin, tule lounaalle. Toki Helsinkiin kannattaa lähteä
jo pelkän CRC-lounaan takiakin. Lounasseura on aina mielenkiintoista ja puheenaiheet
hyvinkin mielenkiintoisia. Lounas on avoin kaikille!

Perseidit (ei kirosana) tulevat ensi viikolla
http://spaceweather.com/ ilmoittaa seuraavaa:
”METEOR ACTIVITY: Meteor activity is increasing as Earth plunges deeper into the
debris stream of Comet Swift-Tuttle, source of the annual Perseid meteor shower. Last
night alone, NASA cameras recorded more than a dozen Perseid fireballs along with one
sporadic bolide (exploding meteor) that might have dropped pieces of itself over the
southeastern USA. Visit http://spaceweather.com for video and observing tips.”

Perseidien meteorisateet alkavat siis tihentyä ensi viikolla. Tavalliselle taivaalle
katsojalle näkyy ”tähdenlentoja”, mutta VHF/UHF-alueella workkivalle edessä on
vuoden huippuaika. Meteorisateet ja nämä tähdenlennot maan ilmatilassa palaessaan
nimittäin saavat ylimmät ilmakerrokset muuttumaan radioaaltojen kannalta peiliksi ja
VHF/UHF-aallot heijastuvat niistä takaisin maan pinnalle. Hyvinkin pitkät yhteydet
näillä aaltoalueilla ovat nyt mahdollisia!

Radioamatöörin naru/antenniviritykset: Neuvoja
antenniasioissa



Pertti, OH5TQ; löysi [url]omataloyhtiö.fi[/url] -sivulta mielenkiintoisen, taloyhtiö
naapurin kysymyksen otsikolla: Radioamatöörin naru/antenniviritykset

Huolestuneen naapurin kysymys alkoi seuraavasti:
”Taloyhtiössämme asuu radioamatööri (sattumalta nykyisin hallituksen puheenjohtaja).
Hän on vuosikausia pitänyt rivitalomme etupihojen männyissä yli ajotien meneviä
naruja, kiinnittyvät rivitalon katolla johonkin? Aikanaan yhtiökokouksessa joku osakas
ihmetteli näitä virityksiä ja isännöitsijä tokaisi vain, että näihin on lupa! Kerran satuin
ikkunasta näkemään, kun tämä radioamatööri nyki erästä narua ja männystä rojahti iso
oksa meidän automme konepellille, mitään jälkeä ei tullut, mutta nyt harmittaa, kun
emme nostaneet tästä asiasta älämölöä. …....”

Katso osoitteesta
http://www.omataloyhtio.fi/vastauspalvelu/tontti_ja_kiinteisto/radioamatoorin_
naruantenniviritykset__49741.htm#.U-ShW2O5iSp
mitä ohjeita ja neuvoja – mukana moni amatöörikin – antoi ao. naapurille.

Kertausta viime keväältä
Onnistunut ravintola- ja tapahtumapäivä Radiomäellä!

Kerho osallistui täysin purjein kahteen Radio- ja tv-museon avautumisen kunniaksi
järjestettyyn tapahtumaan.

Lauantaina 17.5. Lauri, OH3RL; ja Päivi, OH3SL; pystyttivät museon eteen
ravintolapöydän – olihan lauantai valtakunnallinen ravintolapäivä. Perinteistä
grillimakkaraa, Laurin erikoislättyjä ja kahvia ym. limsaa tarjoiltiin lähes koko päivän.
Myyntitiskin ja pöytien vieressä oli Jarin, OH2BU; pystyttymä asema, jolla verkkaisesti
pidettiin kusoja ja mm. kuitattiin bulletiini. Asemalla oli tietenkin jaettavissa
hami-markkinointimateriaalia.

Varsinaista jonoa ei koko päivän tullut mutta jatkuvaa tasaista asiakasvirtaa, joille
kaikille myös hienotunteisesti hami-harrastusta markkinointiin. Museon asemalla OH3R
päivysti Olli-Jukka, OH2OP; koko päivän.

Sunnuntaina 18.5. oli kansainvälinen museopäivä ja museon ovet avoinna. Museolla
päivystivät Pena, OH3TY; ja Timo, OH3FVW. Kerholla oli myös avoimet ovet ja siellä
päivystivät Rami, OH3RV; Leo, OH3LN; Veli-Pekka, OH3VP; ja Harri, OH3UP. Sekä
museon asemalla että kerholla oli päivän aikaan varsinainen yleisörunsaus sillä arviolta
asemiin kävi tutustumassa yhteensä 250 henkilöä – päävoittoisesti naisia!

Radioamatöörien määrä Yhdysvalloissa ja Suomessa
Olli-Jukka, OH2OP; on tilastoinut radioamatöörien määrää sekä päässyt tulokseen, että
Yhdysvalloissa joka 439 asukas on radioamatööri. OJ:n laskujen mukaan Suomessa
vastaa luku olisi 770, mutta lähemmäs oikea luku taitaa olla kuitenkin noin 1000, sillä
Suomen 7079 31.12.2013 radioamatöörilupamäärässä ovat mukana toistinasemat,
kerhoasemat sekä samalla henkilöllä olevat useammat tunnukset. (Yhdysvalloissa voi
omistaa vain yhden tunnuksen) Suomessa eri radioamatööreja on noin 5.500.

Oli niin tai näin, OJ:n mielenkiintoinen matematiikka löytyy seuraavasta linkistä kerhon
keskustelupalstalta:
http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=4&t=118

Kuinka korkealle ja kuinka ison antennin voi nostaa mastoon?
Ainahan voi maston nokkaan laittaa lisäputkea ja tietenkin ylälaakerin päälle voi laittaa



niin paljon antenneja kuin sielu ja masto sietää.

Kim, OH6KZP; on kuitenkin tehnyt pienen Excel-taulukon siitä, kuinka ison antennin ja
kuinka korkealle sen voi sijoittaa yläharusten alapuolelle. Antennin kääntösäde,
harusten kulma ja etäisyys ym. tulevat tietenkin vaikuttaviksi tekijöiksi. Lisäksi – mikä
tähän laskelmaan täytyy jokaisen itse lisätä, on se kuinka paljon harus riippuu omasta
painostaan. Tuulivaraakin täytyy jättää.

Allekirjoittanutta pyydettiin hiljattain laskemaan maksimikorkeus muutamalle maston
harusvaijerin alapuolelle laitettavalle yagi-antennille. Kääntösäteen lisäksi on
huomioitava haluttu turvaetäisyys harukseen. Laskettujen tietojen avulla voi sitten
esim. suunnitella "joulukuusensa" kalustuksen niin, että halutut stakkausetäisyydet
ovat toteutettavissa.

Katso Excel osoitteessa:
http://www.kimostman.fi/Antennin_korkeus_12May2014.xlsx

Kaikki sähkötyksestä, sen historiasta ja sähkötusavaimesta
Netistä löytyy nyt todellinen portaali, jossa on – ainakin sen omien sanojen mukaan –
kaikki sähkötyksen historiasta, sähkötyksestä, sähkötysavaimista ja sähkötyksen
opettelusta. Jos vähääkään kiinnostaa, kannattaa klikata:
http://www.radiotelegraphy.net/

Ainoa suomalainen yksityinen lyhyt- ja keskipitkäasema!
Tiesitkö, että SWR – Scandinavian Weekend Radio - on ainut suomalainen yksityinen
radioasema lyhyt- ja keskipitkillä aalloilla!

Scandinavian Weekend Radion lähetyspaikka on Virroilla. Asema on äänessä pääosin
joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina 24 tuntia lyhyillä aalloilla, keskipitkillä
aalloilla ja ULA:lla alkaen 00:01 paikallista aikaa. Asema tarjoaa vaihtoehtoisesta
radiotoiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua yksityiseen radiotoimintaan.
Asema on vapaa soittolistoista ja se edistää radioharrastusta.
Katso lisää:http://www.swradio.net/

Radio- ja tv-museon sekä OH3R historiasta
Lahden Radio- ja tv-museo avautui tiistaina 6.5., pitkän, lähes puolentoista vuoden
kiinniolon jälkeen. Pena, OH3TY; ja Olli-Jukka, OH2OP; kävivät avajaispäivänä
tarkistamassa Arvi Hauvosen muistoaseman OH3R laitteet ja antennit. Hyvältä näytti ja
Olli-Jukka piti asemalta tämän vuoden avajaisyhteydet.

Lahden pitkäaaltoaseman lopetettua lähetyksensä toukokuussa 1993 aiempi, vanhassa
asemarakennuksessa ollut Yleisradion radiomuseo siirrettiin uuteen
asemarakennukseen ja Yleisradion, MTV Oy ym. ja Lahden kaupungin yhteistyössä
perustettiin Radio- ja tv-museosäätiö, joka ryhtyi ylläpitämään Suomen ainoaa
valtakunnallista radio- ja tv-museota Radiomäellä.

Radio- ja tv-museosäätiö, SRAL ja Lahden Radioamatöörikerho ry., neuvottelivat
yhdessä radioamatööriaseman perustamisesta museon tiloihin. Syntyi Arvi Hauvosen
muistoasema OH3R. Aseman perustamisesta lähtien on OH3AC ottanut vastuun siitä,
että museon asemalla on joka sunnuntai päivystys. Päivystyksen aikana vierailijoille
esitellään radioamatööritoimintaa mm pitämällä yhteyksiä bandeilla.



Kerholla uusi tehotietokone – tnx Timo, OH3FYF
Kerhon tietokoneita on vaivannut vanhuus. Pöytätietoneet ovat jämähtäneet
suurempien tiedostojen edessä eikä niitä ole voinut käyttää edes kerhon videotykin
kanssa.

Timo, OH3FYF; hankitutti kerholle lähes uudes HP-merkkisen kannettavan, joka nyt
pyörittää tiedostoja nopeasti ja tehokkaasti. Kone on myös esitelmäiltoina nyt helppo
kantaa kerhohuoneen puolelle. Yhteensopivuus videotykin kanssa on myös testattu!

Tnx Timo!

Kyynel-kaukopartioradion erikoissivut
Kyynel-radio oli legendaarinen kaukopartioille Suomessa kehitetty ja rakennettu radio,
jonka viimeiset versiot käsittivät sekä lähettimen että vastaanottimen. Kyyneltä edelsi
mm. ”Töpö”-niminen vastaanotin, joka oli kiinteästi viritetty silloisen Lahden
pitkäaaltoaseman taajuudella 166 kHz, jolla kaukopartioryhmille välitettiin salakielisiä
viestejä.

Kyynel-radiosta kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti tutustua Anteron, OH1KW;
sivuihin, jossa seikkaperäisesti kerrotaan Kyynel-radion kehittämisestä ja sen eri
versioista sekä monista muista mielenkiintoisista radioista. Anteron sivut löydät
osoitteesta:
http://personal.inet.fi/koti/antero.tanninen/

Toinen sivu, johon kannattaa Kyyneleestä kiinnostuneiden tutustua on:
http://www.cryptomuseum.com/spy/kyynel/index.htm
Vaikkakin englanninkielinen, sivulta löytyy hyviä kuvia Kyyneleestä ja sen rakenteesta.
(Tnx Olli-Jukka, OH2OP)

Automaattiasemalista netissä
Toistinasemalista, majakkalista ja APRS-digipiitterien lista löytyvät
jatkossa osoitteesta: http://automatic.sral.fi

Uudessa palvelussa on kartta- ja hakutoiminnot sekä listausten vienti mm. CSV- ja
PDF-muotoon. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus julkaista myös JSON-rajapinta
sovelluksia varten.

Reverse Beacon Network – maailmanlaajuinen
kuunteluohjelmisto

RBN eli ”Reverse Beacon Network” on älykäs ja maailmanlaajuinen sähkötysbandien
”kuuntelujärjestelmä”. Yli 200 eri asemalla ympäri maapalloa on käytössään ohjelma,
joka skannaa ja kuuntelee eri bandien sähkötyssignaaleita. Kun asemat/ohjelmat
kuulevat yleistä kutsua ”CQ” tai kilpailukutsua ”TEST” antavia asemia, ne välittävät
tiedon RBN-sivustolle. Useampi RBN-kuunteluasema saattaa kuulla tuon saman
lähetyksen ja kaikki ne välittävät silloin tiedon RBN-sivulle. Sivulta, joka ei ehkä ole
järin helppokäyttöinen, voi sitten katsoa minkälaisia asemia on äänessä sähkötyksellä,
millä voimakkuudella, millä jaksolla ja vielä bonuksena, kuinka nopeasti ne antavat.
Myös oman aseman signaalia voi testata helposti.
RBN-sivu löydät tästä: http://www.reversebeacon.net/main.php

RBN on erityisen kätevä kilpailuissa, jolloin voit sen avulla nopeasti löytää
kilpailukutsua antavia asemia.



Uusi yritys: Pietari ja Popovin radiomuseolle uusi päivämäärä
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP; on suunnitellut matkaa Pietariin.
Ajankohtana olisi nyt elokuun loppu-syyskuu. Meno olisi perjantaiaamun Allegrolla
Hki-Pietari klo 06:12-10:48 ja paluu sunnuntaina Pietari-Hki klo 15:25-18:01.

Majoittumisen jälkeen on käynti Popovin kotimuseolla. Lauantaina on käynti Junona
-torilla. Lauantaisin siellä on 'radiohenkinen' kirpputori/myynti, jolloin voi tehdä hyviä
löytöjä. Paikalliset amatöörit ovat lupautuneet esittelemään ja olemaan oppaina.
Majoittumisessa on hyvä vaihtoehto, joka on liikkumisen jne. kannalta erinomainen eli
hotelli Dostojevski. Metroasema samassa rakennuksessa ja sijainti on keskeinen.

Hintaa tälle kertyisi seuraavasti (arviohinta): Ryhmäviisumi, Majoitus 2 yötä jaetussa 2
hengen huoneessa aamiaisella hotelli Dostojevskissa  yht. 317 eur/hlö +
toimistokulut15 eur. Lisäksi tulee tietenkin kuluja matkasta junalle ja kulkemisista
Pietarissa. Hinta on 13.2.2014 mukaan. Siihenkin saattaa tulla matkatoimistosta tms.
johtuvia muutoksia. Hinnat edellyttävät vähintään 6 henkilöä Silloin saa alennusta
junalipun hinnasta.

Viisumia varten passin on oltava voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen.
Käsittelyaika on 8 arkipäivää.

Jos olet kiinnostunut matkasta, ilmoittaudu Jarmolle, OH2GJL, jolta saat myös
lisätietoja osoitteella [url]oh2gjl@gmail.com[/url].

OH3AC myös Suomen suurin nuorisokerho- ja -kouluttaja!
Kerhotoimintapäivillä selvisi myös, että Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on
tiettävästi Suomen suurin nuorten kouluttaja ja nuorisokerho. Kerholla on 22 alle
25-vuotiasta jäsentä, joista 21:llä on radioamatööritutkinto. Kaikki nuoret on
koulutettu kolmen viime vuoden aikana.
OH3AC onnittelee Allua, OH1FJK; joka Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n yhteydessä on
kouluttanut 19 partiolaista radioamatööriksi. Allu on porukan ”Elmeri” ja mm. antaa
viikottaisen bulletiinin partioryhmälleen 2 metrillä.

Toimitti Jari, OH2BU

OH3AC Kerhokirje on kerhon jäsenille ja muille kiinnostuneille 1-2 viikon välein

lähetettävä sähköpostikirje. Jos et halua jatkaa tilaustasi, voit ilmoittaa siitä

paluupostilla.


