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- Antennikurssi Järvenpäässä
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- Kerho Ylen Lahden Radiossa "Maailman radiopäivänä"

- Jari, OH2BU; kotimaan kilpailuiden Suomen Mestari

- Pohjois-Karjalan Radiokerhon, OH7AB; kerholehti ilmestynyt

Ajankohtaista:
Vuosikokouskutsu ma 3.3. klo 18:30

Kerhon vuosikokous eli ns. tilinpäätöskokous pidetään ma 3.3. klo 18:30 kerhon tiloissa

Radiomäellä. Kokouksessa käsitellään viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.

Kokoukseen voi osallistua yhdellä valtakirjalla tai etäyhteydellä esim. Skype tai

puhelin.
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Vuosikokouskutsun ja kerhon toimintakertomuksen 2013 löydät kerhon kotisivulta

www.oh3ac.fi

OH3AC Keskustelupalsta esitellään vuosikokouksessa
Kerhon uusi keskustelupalsta, "OH3AC Chat", esitellään kerhon vuosikokouksessa ma

3.3. osanottajille ja avataan keskustelussa tulleiden kommenttien jälkeen

mahdollisimman nopeasti.

Keskustelupalsta on lisä kerhon monimuotoiseen ja avoimeen viestintään.

Keskustelupalstalla kerhon jäsenet ja muutkin voivat lukea muiden lähettämiä

kommentteja ja - mikäli rekisteröityvät - laittaa muiden luettavaksi kommentteja.

Keskustelupalsta tulee olemaan myös tärkeä radiolaitteiden osto- ja myyntikanava.

Kurssit ja koulutus
LRC eli avomerilaivurin radiokurssi 22.3. klo 10:00-17:00

Sunnuntaina 22.3. klo 10:00-17:00 pidetään avomerilaivurin radiokurssi eli LRC-(Long

Range Certificate) -kurssi ja siihen liittyvä tutkinto kerhon tiloissa Radiomäellä. Kurssin

opettaja on Ari Caselius Viestintävirastosta.

Kurssimaksu on 25 €, jolla katetaan Etelä-Suomen Sanomiin tulevan ilmoituksen

kustannukset. Kurssin edellytyksenä on kymmenen hengen osallistuminen,

ilmoittautuneita on tällä hetkellä yhdeksän.

Kurssille voi ilmoittautua joko sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi tai Jari, OH2BU; puh.

0400-503221. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse Viestintäviraston laatima

LRC-opas, jota ei ole yleisessä jaossa. Lisää tietoa kurssista löytyy osoitteesta:

www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html

Yleisluokan preppauskurssi?
Oletko kiinnostunut yleisluokan tutkinnosta? Jos tarpeeksi eli vähintään muutama+

ilmoittautuu, järjestämme kevään kuluessa yleisluokan preppauskurssin. Tällä hetkellä

ilmoittautuneita on kolme mutta vielä kun saisimme pari lisää, voisimme alkaa

sopimaan preppausaikoja!

Preppauskurssi toimii niin, että yhdessä vetäjän johdolla käydään läpi yleisluokan

T2-moduulin tutkintoja ja jokaisen kysymyksen kohdalla avataan aihealuetta

laajemmin. Preppauksen yhteydessä tutkintokysymykset ja aiheet tulevat näin tutuiksi.

Yhdessä illassa ehditään käymään läpi 2-3 kysymyssarjaa ja ilta päättyy aina

tutkintoon.

Tulevat tapahtumat:
SRAL-ilta ma 31.3. klo 18:30 SRAL pj Memma, OH1EG

Ma 31.3. vietetään kerholla SRAL-iltaa. Suomen Radioamatööriliitto ry:n puheenjohtaja

Memma, OH1EG; ja mahdollisesti joku hallituksen jäsen tulevat kertomaan Liiton

toiminnasta ja vastaamaan kysymyksiin. Tilaisuus on kaikille avoin!

Esitelmä ma 14.4. klo 18:30 X1M QRP-radiot ja antennit
Timo, OH2BHS; ja Arska, OH2EC; saapuvat ma 14.4. kertomaan X1M-

QRP-transceiveristä, joka tällä hetkellä on se ”in”-tuote QRP-radiorintamalla. Arska,

OH2EC; laajentaa tietämystämme siitä, minkälaisia antenneita laitteeseen voi ja

kannattaa asentaa. Tilaisuus on kaikille avoin.

Kerhon seuraava bulletiini su 9.3. klo 9:30 SA
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Kerhon seuraava bulletiini annetaan su 9.3.2014 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.

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!

Kosken Syke-tapahtuma 15.3. Hämeenkoskella!
Hämeenkosken vapaa-aikatoimi järjestää lauantaina 15.3.2014 Kosken Syke-

harrastetapahtuman Koskihallilla. Lahden Radioamatöörikerhoa, OH3AC; on pyydetty

osallistumaan tapahtumaan lajiesittelyn merkeissä

Tapahtuman toteutus on messutyyppinen, eli kävijät saavat vapaasti tutustua kunnan

ja lähialueiden liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin ja niiden tarjoajiin. Tapahtuma on

siis oiva kanava uusien harrastajien houkutteluun.

Hämeenkosken vapaa-aikatoimi pyytää ilmoittamaan mahdollisimman pian, kuitenkin

28.2.2014 mennessä mahdollisesta mielenkiinnosta osallistua tapahtumaan.

Olisiko kerholaisilla mielenkiintoa osallistua Kosken Syke-tapahtumaan? Kirjoita

oh3aclahti@gmail.com

Muut asiat:
Lämmin Geokätkeily-esitelmä 24.2.

Kerhon kevään ensimmäistä esitelmää Radiomäelle oli tullut kuuntelemaan 22

kerholaista. Tuija ja OM Samuli, OH2MGA; kertoivat mitä geokätkeily on, minkälaisia

kätköjä löytyy ja näyttivät kuvia omista kätköilyretkistään. Pariskunta onkin löytänyt jo

1.300 kätköä – eikä pelkästään Heinolan-Lahden alueelta! Kuvista selvisi myös, että

välillä kätköjen löytäminen saattaa olla hyvinkin fyysistä: uida saareen, nousta tikkailla

puuhun tai vaikkapa ryömiä ison ojarummun sisälle. Kiitokset Tuijalle ja Samulille

hienosta ja monipuolisesta esityksestä.

Hyvä opas kätköilstä kiinnostuneelle löytyy osoitteesta:

http://www.geocache.fi/materiaali/ala_ryhdy_geokatkoilijaksi.pdf

Intensiivikurssilta 2+2 =4
Hiihtolomaviikon intensiivikurssi loppui melkein heti kun alkoi! Oppilaat olivat lukeneet

kotiläksynsä eli kerhon luentomonisteet niin hyvin, että heti ensimmäisen päivän

puolenpäivän jälkeen olivat K-moduulit suoritettu.

Toisena päivänä kurssi alkoi lähes puoli tuntia etuajassa ja T1-moduulin puolinopean

luennan ja kertauksen jälkeen pidetyssä tutkinnossa kaikki menivät läpi! Yhteensä siis

2+2=4. Hyvän kurssin lopuksi eli pisteeksi sen i-kirjaimen päälle pidettiin vielä

muutamat hikikusot 80 metrillä ja mm Lauri, OH3RL; antoi kusossa hyviä neuvoja!

Myös Päivi, tuleva OH3SL oli koko kurssin mukana.

Voimakkaat auringon purkaukset toivat hyviä kelit!
Ne, jotka ovat kirjautuneet ilmaiseen Spaceweather-palveluun, saivat torstaina

seuraavan ”varoituksen”

CME IMPACT: As expected, a CME hit Earth's magnetic field today (Feb. 27th @ 1645

UT), and the impact has triggered geomagnetic storms around Earth's poles.  The CME

is an after-effect of the X4.9 class solar flare reported on Feb. 25th.  Visit

http://spaceweather.com for updates about this developing space weather event.

Kelit olivatkin hyvät ja pienellä tehoilla pidettiin yhteyksiä lähes ympäri maailmaa
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lähinnä 10 m, 12 m, 15 m ja 17 m alueilla.

Osoitteesta:

http://news.discovery.com/space/sun-erupts-with-huge-x-class-flare-biggest-of-2014-

140224.htm

löytyy hienoja kuvia auringonpurkauksesta, suurimmasta tähän mennessä mitatusta

tämän vuoden aikana.

Jos haluat siis ilmaiset kelivaroitukset, voit tilata sähköpostilla sellaisen osoitteesta:

http://spaceweather.com/services/ .

QSL-kortteja odottamassa kerholla!
Kerholle tuli maanantaina iso QSL-lähetys Pekalta, OH3TT; OH3-piirin QSL-managerilta. Moni

ehti jo korttinsa ottaa mutta ainakin seuraavissa lokeroissa on yksi tai useampi kortti

odottamassa noutajaansa esim. nyt vuosikokkouksessa maanantaina:

OH2DV   OH2IV    OH2MFS OH2MJY

OH2MZB OH2PR    OH3AZN OH3BC

OH3CK OH3EAU  OH3EBN OH3EBU

OH3EDM OH3EV       OH3FCB OH3FVP

OH3FVT OH3FWJ   OH3FYB OH3FYD

OH3GB    OH3GE     OH3GGM OH3GRB

OH3GVT OH3HF   OH3HL   OH3HRK

OH3HZ   OH3JBM  OH3JRN OH3JTJ
OH3JZ   OH3KCT   OH3KGD OH3LN
OH3LWM OH3ME     OH3MHA OH3MIM

OH3ML   OH3NAO OH3NJV OH3NPN

OH3NPO OH3OE     OH3OQ    OH3NN

OH3RR   OH3RT    OH3RZ    OH3ST

OH3TE   OH3UT     OH3VL    OH3WK

OH3XH   OH3XU    OH3ZS    OH3ZV

OH4KJY

ARRL:n 100-vuotisjuhla
Yhdysvaltain radioamatööriliitto ARRL (American Radio Relay League) viettää tänä

vuonna 100 vuotisjuhlaansa. Juhlan kunniaksi Liiton pääasema W1AW on mm. äänessä

eri paikoista ja piireistä ympäri mannerta.

Radio Relay League? Miksi ei Amateur Radio League? ARRL:n nimi tulee niiltä ajoilta,

jolloin lyhyitä aaltoja ei vielä ollut löydetty ja viestit ja sanomat välitettiin lähinnä

keskiaalloilla asemalta toiselle. (Relay = välittää)

Juhlavuotensa kunniaksi ARRL on tehnyt videon, jonka voi katsoa tai ladata

osoitteessa:

http://www.youtube.com/ARRLHQ

Jos on kiinnostunut radioamatööritoiminnan historiasta ja missä alkujuuremme ovat,

kannattaa käydä katsomassa ARRL:n historian eri vaiheista tehdyn esityksen

osoitteesta:

http://www.arrl.org/ARRLTimeline/

Muuten, ARRL:n jäsenmäärä on edelleen lievässä kasvussa, Liittoon kuuluu nyt

161.000 jäsentä ja sillä on varsin merkittävä vaikutusvalta ja asema lähes kaikessa

radioon ja taajuuksiin liittyvissä lainsäädännöissä. ARRL on myös kansainvälisen

radioamatööriliiton, IARU, ”kotipaikka”.
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Rakenna häiriönetsijä!
Aika monella meistä on lähellä olevia häiriöitä, tuntemattomista lähteistä, jotka

haittaavat workkimista (yhteyksien pitämistä). Ruotsin Liiton SSA (Svenska

Sändareamatörer) sivuilta löytyy kaksiosainen rakennusohje laitteeseen, jolla häiriöt

pystyy kätevästi löytämään. Rakennusohje perustuu vastaavaan, saksalaisessa

Funkamateur-lehdessä olleeseen artikkeliin. Kätevä vehje, jos haluaa vähän näprätä ja

rakentaa:

http://www.ssa.se/dev/bygg-ett-matverktyg-for-att-hitta-det-som-stor/

37 uutta radioamatöörisatelliittia taivaalle
Samaisen Ruotsin Liiton SSA sivulta löytyy myös jo vähän vanha uutinen, että viime

vuoden viikon 47 aikana taivaalle lähetettiin 37 uutta radioamatöörisatelliittia.

Satelliitit laukaistiin radoilleen sekä yhdysvaltalaisesta raketista että venäläiseltä

avaruusasemalta.

Jutun löydät osoitteella:http://www.ssa.se/

Radioamatöörien tekemiä satelliitteja lienee taivaalla nyt jo pitkälti toista sataa.

Joidenkin kautta voi pitää yhteyksiä mutta useimmat lähettävät vain ns.

telemetriatietoa eli tietoa jostakin ionosfäärin tai avaruuden ominaisuudesta.

Ensimmäinen radioamatöörisatelliitti oli vuonna 1961 lähetetty ”OSCAR” (Orbiting

Satellite Carrying Amateur Radio ) joka lähetti sähkötyksellä ”HI”.

Naistenpäivän YL-aktiviteetti ja naiset äänessä
Ensi lauantaina 8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää, jolloin yleensä YL- (young

ladies) ja XYL (ex-young ladies eli vaimot) ovat runsaslukuisesti äänessä. Menneinä

vuosina Naistenpäivänä on ollut myös SRAL:n järjestämä kilpailu, jossa YL:t ja OM:t

(old men, miehet) ovat pitäneet keskenään yhteyksiä. Tänä vuonna kyseistä kilpailua ei

taida olla, ilmeisesti johtuen siitä että SRAL:lla ei ole tällä hetkellä YL-ohjaajaa.

Naistenpäivänä järjestetään kuitenkin Saksa-Ranska-YL-aktiviteetti, johon kutsutaan

osallistumaan kaikki YL- ja OM-amatöörit. Tapahtumaa varten on julkaistu awardi,

johon voi kerätä pisteitä workkimalla YL- ja OM-asemia. Eniten pisteitä saa

ranskalaisista ja saksalaisista YL-asemista. Awardin säännöt löytyvät osoitteesta

http://www.ref-union.net/yls/en/jdf-en.

Ham Radio Deluxen ilmaisversioita vielä saatavilla
Ham Radio Deluxen kehittäjä Simon Brown, HB9DRV, on myynyt softan oikeudet

USA:aan HRD Software LLC:lle, joka myy HRD 6-version lisenssiä hintaan 99,95 USD.

HRD:n ilmaiset 5-versiot löytyvät toistaiseksi edelleen osoitteessa

http://www.iw5edi.com/software/ham-radio-deluxe-5-download-links

5- ja 6-versioiden erot ovat lähinnä käyttöliittymässä.

(Tnx OH3NE ja OH3BK)

Jo 23 @oh3ac-omakutsua! Mikä on omakutsu?
Kerhon kotisivun nyt siirryttyä uudelle palvelimelle voimme tarjota kerhon jäsenille ja

kerhokirjeen lukijoille uusia palveluita.

”omatunnus”@oh3ac.fi -omakutsuja on nyt avattu 23 kpl kerhon jäsenelle!

Mikä on omakutsu?

Omakutsu on sähköpostiosoite esim. oh2bu@oh3ac.fi johon osoitetut sähköpostit

kääntyvät automaattisesti henkilön omaan vakiosähköpostiin.

Miksi omakutsu?
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Omakutsu on helppo muistaa ja se on helppo kertoa kaverille. ”Laita se sähköposti

oh3ac-omakutsuuni.” Ei tarvitse tavata etunimi.sukunimi(ät)pp4.inet.com – tai mikä se

olikaan?

Omakutsu on lyhyt – lyhyempää sähköpostiosoitetta tuskin muualta saat! Ja se on

ainutlaatuinen! Omakutsu on vaivaton kerhon lisäpalvelu ja samalla teet kerhoa

tunnetuksia muille!

Mikäli sinulla ei ole radioamatöörikutsua – ja joka tapauksessa - voit saada omakutsun

myös nimellesi esim. matti.meikalainen@oh3ac.fi

Jos haluat @oh3ac.fi -sähköpostiosoitteen, laita sähköpostia osoitteeseen

omakutsu@oh3ac.fi

Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuoroja on sovittu seuraavasti:

3.3. Markku, OH3ECS

10.3. Lauri, OH3RL

17.3. Markku, OH3EAU

24.3. Rane, OH2FZ

31.3. Kalevi, OH3NAO

Jäsenmaksut 2014:
Vuoden 2014 jäsenmaksu - muistathan?

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.

Vanhan kertausta
OH3AC SRAL kerhotoimintapäivillä

Uudessakaupungissa järjestettiin 15.-16.2. SRAL:n kerhotoimintapäivät. Kahden Liiton

edustajan lisäksi osanottajina oli 13 henkeä pääasiassa lounisesta Suomesta.

Tilaisuuden teemana oli ”Elmeröinti kerhoissa” ja alustuksen piti Allu, OH1FJK; otsikolla

”Elmeröinti ja Skype opetusmuotona ”. Elmeröinti on laaja käsite, mutta tarkoittaa

yleisesti ottaen vanhempien amatöörien vastuuta olla tukemassa nuoria amatöörejä.

Mukana olleet kerhojen osanottajat kertoivat toiminnastaan. Jarin, OH2BU;

esittelymateriaalin Lahden Radioamatöörikerhosta, OH3AC; löydät tästä linkistä:

www.oh3ac.fi/OH3AC esittely.pdf

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.
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Yle: Radio- ja tv-museo aukeaa tilapäisesti
Yleisradion uutiset uutisoivat viime tiistaina 18.2. Radio- ja tv-museon aukeamisesta:

”Syksyllä 2012 kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien takia suljettu Lahden radio- ja

tv-museo on avaamassa ovensa toukokuussa. Toiminta on kuitenkin vain tilapäistä.”

Koko jutun voit lukea seuraavasta linkistä.

http://yle.fi/uutiset/radio-_ja_tv-museo_avautumassa_tilapaisesti_lahdessa/7095535?

origin=rss

(Tnx Jari, OH1BOI)

Antennikurssi Järvenpäässä
Toinen antennikurssi järjestetään maaliskuun lopulla - huhtikuun alussa. Aika

ilmoitetaan heti kun osien tulo varmistuu.

Kurssilla voi tehdä: (1): 5 bandin trappidipoli, pieni teho. Osat 50 € tai

(2): - 40-80-160 m, iso teho. Osat 70 €

Kurssilla valmistetaan trapit ja antennilangat, viimeistelyn jokainen tekee kotona.

Antennin viritys Eskon, OH2ME; luona sovittuna aikana. Kurssipaikka on vanha tuttu

kokoontumistila Ollin, OH2OW; luona osoitteessa Torpantie 7 A, Järvenpää.

Ilmoittaudu kurssille Eskolle, OH2ME; puh. 0400 944776 tai sähköpostilla

oh2me@sral.fi. Ilmoittaudu pikaisesti varmistaaksesi paikkasi. Kurssille voidaan ottaa

vain 12 osanottajaa.

Kiinnostaako Pietari ja Popovin radiomuseo?
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP; suunnittelee matkaa Pietariin.

Ajankohtana 9.-11.5. tai edellinen viikonloppu. Ongelmana on, että toukokuun alussa

on Vappu ja ns. Voitonpäivä 9.5. Nämä viikonloput ovat melkoista juhla-aikaa ja samoin

myös seuraava, jolloin alkaa 'Valkeat yöt' -juhlallisuudet. Toinen vaihtoehto on siirtää

matkaa elokuun loppupuolelle, jolloin ohjelma-aikataulu ei olisi liian kiireinen. Meno

olisi perjantaiaamun Allegrolla Hki-Pietari kello 06:12-10:48 ja paluu sunnuntaina

Pietari-Hki kello 15:25-18:01.

Majoittumisen jälkeen käynti Popovin kotimuseolla. Lauantaina käynti Junona -torilla,

'radiohenkisellä' kirpputorilla jossa voi tehdä hyviä löytöjä. Paikalliset amatöörit ovat

lupautuneet esittelemään ja olemaan oppaina. Majoittumiseen hotelli Dostojevski, jossa

metroasema samassa rakennuksessa ja sijainti keskeinen.

Hintaa kertyisi seuraavasti: Ryhmäviisumi, Majoitus 2 yötä jaetussa 2 hengen

huoneessa aamiaisella 317 eur/hlö + toimistokulut 15 eur. Lisäksi tulee tietenkin

kuluja matkasta junalle ja kulkemisista Pietarissa. Hinnat edellyttävät vähintään 6

henkilöä

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

Käsittelyaika on 8 arkipäivää.

Jos olet kiinnostunut matkasta, ilmoittaudu Jarmolle, OH2GJL. Kerro myös, kevät vai

syksy olisi mielestäsi parempi ajankohta matkalle.

Haapasaari-peditio 12-17.8.2014
Jartsu, OH5ZN; järjestää ensi kesänä pedition Haapasaareen, ilmoittautumiset 1.7.2014

mennessä. Majoitus ja asemapaikat saaren entisellä kansakoululla, jo hyväksi koetulla

formaatilla.

Kansainvälinen majakkaviikonloppu osuu pedition ajalle, aktiviteettia myös sillä

rintamalla. Tiedustelut ja punkkavaraukset: Jartsu, OH5ZN; jarimyntti@gmail.com tai
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puh. 0400 906513.

Neljä uutta perusluokkaan!
Kevään iltakurssin ja tutkintojen saldo on neljä uutta perusluokkalaista!

Varsinainen kurssi saatiin nopeasti läpi, sillä yhden illan K-moduulin opetuksella (tnx

Seppo, OH2TO) ja kahden illan tekniikan opetuksella (tnx Raimo, OH3RV; ja Jari,

OH2BU) saatiin oppilaat opetettua ja tutkinnot pidettyä hyvin tuloksin! Viestintävirasto

on jo ensimmäisille ehtinyt antaa tunnuksetkin!

Meri-VHF -tutkinnossa 20+1 henkeä!
Oiva, OH2NSM; veti Meri-VHF- eli ns. SRC-kurssia neljänä peräkkäisenä sunnuntaina

kerhon tiloissa Radiomäellä. Viime sunnuntaina, viimeisen opetusjakson jälkeen

Viestintäviraston tutkija Kalle Antniemi piti virallisen tutkinnon 20 hengelle.

Kun valitettavasti emme päässeet tällä kertaa yläkerran juhlasaliin pitämään tutkintoa,

luovalla mielikuvituksella saimme juuri ja juuri 20+1 hengelle järjestettyä

lunttaussuojatut tilat kerhon kahteen pieneen huoneeseen. Kerhon kotisivulta voit

myöhemmin katsoa ihanaa tilanahtautta.

Vanhan asemarakennuksen yläkerrassa on tällä hetkellä Lahden toria tutkineita

arkeologeja, joten lienee ymmärrettävää ettemme päässeet sekoittamaan

boa-käärmeen luita:

http://yle.fi/uutiset/lahden_torikaivauksissa_loytyneen_jattilaiskaarmeen_tarina_jai_

hamaran_peittoon/7073003

Tutkinto meni hyvin läpi ja tulokset lienevät valmistuneet tänään perjantaina.

Kurssilaiset muistivat kiittää Oivaa, OH2NSM; hyvästä ja käytännönläheisestä

opetuksesta.

Tutkinnossa 20+1 henkeä? No, se +1 oli samassa tilassa Meri-VHF -tutkinnon aikana

pidetty radioamatööritutkinto!

Kerho Yleisradion haastattelussa Radion päivänä
Unesco, YK:n koulutuksen, tieteen ja kulttuurin erikoisjärjestö on julistanut helmikuun

13. päivän ”Maailman radiopäiväksi” (World Radio Day). Päivän tavoitteena on juhlistaa

radiota mediana, luoda yhteistyötä radiolla lähettävien kesken sekä edistää radiota

sananvapauden ja radioaaltojen tasa-arvoisen käytön välineenä. http://www.unesco.org

/new/en/world-radio-day

Yleisradion Lahden alueen toimitus tekikin tältä pohjalta eilen torstaina, 13.2., vierailun

kerhon tiloihin Radiomäellä ja haastatteli Harria, OH3UP; lähetykseen noin kymmenen

minuutin ajan. Haastattelun teki Ylen Lahden toimittaja Tuija Veirto. Valitettavasti

tämän kerhokirjeen toimitus ei löytänyt haastattelua Ylen Areena-sivulta, joten Harrin,

OH3UP; kuolematon haastattelu ei saanut lisäelämää.

Jari, OH2BU; kotimaan kilpailuiden Suomen Mestari 2013
Puheella (SSB), sähkötyksellä (CW) ja digitaalilähetteillä (RTTY) on kilpailtu Suomen

mestaruudesta vuodesta 2011 alkaen. Viime vuonna mestaruus ratkaistiin kuuden

osakilpailun yhteistuloksena niin, että jokaisesta osakilpailusta voittaja sai 10 pistettä,

toiseksi tullut 8 pistettä, kolmas 6 pistettä ja siitä eteenpäin aina piste vähemmän.

Kotimaan kilpailut kestävät yleensä kaksi tuntia ja puheella ehditään siinä ajassa

pitämään 140-160 yhteyttä. Pelkästään yhteyksien määrä ei ratkaise tulosta vaan

kilpailun aikana on pyrittävä saamaan yhteyksiä myös kaikkiin äänessä oleviin eri

maakuntiin (19 kpl) kahdella taajuusalueella (80m ja 40m). Maakunnista saa

lisäpisteitä.
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Tämän vuoden "kuninkuusluokan, (iso teho eli SSB yli 100W) kilpailu oli täpärämpi

kuin koskaan sillä ennen viimeistä osakilpailua kärjessä oli vain kahden pisteen ero

ykkösen ja kakkosen välillä.

Vuoden 2013 Suomen Mestaruuden voitti lopulta kerhon sihteeri ja hallituksen jäsen

Jari, OH2BU; 49 pisteellä. Jari ajoi kilpailut kotiasemaltaan Kirkkonummelta mutta

toiseksi ja siis Suomen mestaruushopealle tullut Jukka, OH2MA; vastaavasti saavutti 39

pistettä asemaltaan Nastolasta. Siis kuitenkin tuplavoitto Päijät-Hämeeseen? Jarille

mestaruus oli jo kolmas perättäinen.

Hamsterix 1/2004 ilmestynyt – lue!
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB; julkaisee eittämättä parasta suomalaista

kerholehteä – nimeltään Hamsterix. Lehdellä on pitkät ja ansiokkaat perinteet ja se on

aina ollut edelläkävijä monipuolisuudellaan.

Viimeisen Hamsterix-lehden voit lukea tästä linkistä: www.oh3ac.fi/Hamsterix.pdf

Lehdessä on mielenkiintoisia artikkeleita:

- sähkötyksen opettelu LCWO.net:ssä

- GPS-sovelluksien ideointia

- 2m pre-ampin rakentelua

- sähkötysavaimia rakennussarjoina

- optoerotettu CAT-interface sekä

- kerhon toimintakertomus 2013

Jos haluat lukea vanhempia lehtiä, voit katsoa niitä:

http://www.oh7ab.fi/hamsterix/

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!

Kirjoitti

Jari, OH2BU
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