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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 12/2013 3.5.2013: Antennikurssi ym. ja todella hurjasti uutta asiaa
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

11. tammikuuta 2014 18.18

Paljon uusia asioita ....
- Antenninrakennuskurssi 1. vaihe ma 6.5. ja varsinainen kurssi 18.5.2013
- Kouvolan Putkiradiomuseon Sotilasradiopäivä 4.5. klo 10:00-16:00 -löytyykö Markullu
kyyti?
- Kerhon antennitalkoot 11.5. klo 10:00 - tule mukaan!
- Antennianalysaattori valittu ja tulossa: RigExpert AA-600
- Kerhon nuorisopreppuksen Suomen nuorimmasta iso juttu Länsiväylä-lehdessä!
- Tiimissä hamssiksi-kirjoja nyt useimmissa kirjastoissa - kiitos O-J, OH2OP
- SA-kuva-arkistossa muistorikkaita kuvia Radiomäeltä ja Lahdesta
- Kerholla myynnissä kaksi GI7 - myös VHF:llä toimivaa -pääteputkea
- Peruskisa su 5.5. klo - tule mukaan
- Jari, OH2BU; Suomen Mestari 2012 sekä SSB:llä että CW:llä
- Hyviä antennivinkkejä Martinin, DK7ZB: sivuilta
- Porvoon RadioHarrastajien Korkean paikan leiri huomenna 4.5. klo 10.00 Lapinjärvellä
- Kesän tapahtumakalenteri nyt netissä
- Varaa allakasta alustavasti kerhon Syysleiri-aika 14.-15.9.2013
- Bulletiininlukijoita kaivataan
- Tapahtumia tulossa: Rompepäivä, Vesivehmaa, Viestimuseo?
- Vuoden 2013 jäsenmaksu
- Vuorot

Antenninrakennuskurssin 1. vaihe maanataina 6.5.!
Antenninrakennuskursille on ilmoittautunut jo kuusi henkeä mutta osallistujia ja oppimaan haluavia
on tulossa paljon lisää!
Tavoite: Antaa osanottajille tiedot ja taidot rakentaa yksinkertaisia ja varmasti toimivia
perusantenneita.
Rakennettavat antennit: HF: Dipoli, perhosdipoli, windom, VHF: Luuppi, beami (yagi)
Yliopettaja: Antennimestari Jaska, OH3LV
Paikka: Kerhon tilat sekä tarvittaessa mahdollisesti vanhan aseman yläkerroksen sali
Aikataulu:
A) Kerhoillassa ma 6.5. klo 18.00 (tai mikäli et pääse kerhoiltaan, ilmoita sähköpostilla
oh3aclahti@gmail.com) kurssista kiinnostuneet voivat kertoa, mitä antenneita halutaan
rakentaa. Antennin konstrukstio sovitaan ja tarveaineet hankitaan tämän jälkeen keskitetysti
niin, että
B) antenninrakennuskurssi pidetään la 18.5. alkaen klo 11.00.
Muuta:
- Oman antennin "rakentaminen" ei ole pakollista, mukana voi olla myös pelkästään seuraamassa
muiden rakentamista ja imemässä oppia.
- Tarvikkeet hankitaan keskitetysti (edullisesti) ja jokainen maksaa osuutensa. Myös omat tarvikkeet
voi tuoda kurssille.

Kouvolan Putkiradiomuseon Sotilasradiopäivä huomenna la 4.5. klo
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10:00-16:00
- löytyykö Markulle kyyti?
Kouvolan Putkiradiomuseo järjestää huomenna lauantaina 4.5. klo 10.00-16:00 Sotilasradiopäivän,
jossa klo 10:00-12:00 pidettävien esitelmien (Stella Polaris, talvisodan radiotiedustelu sekä
sodanajan radiot ja salaamismenettelyt) jäljeen voi tutustua näyttelyyn. Katso lisätietoja
http://putkiradiomuseo.fi/tapahtumat/
Markku, OH3-1505, etsii kyytiä Kouvolaan. Jos olet siis menossa, ota Markku mukaasi. Markun tavoitat joko
0408-790659 tai sähköpostilla markkuhelin@yahoo.fi

Kerhon antennitalkoot la 11.5. klo 10:00 - tule mukaan
Kerhon antennit tarvitsevat talven jäljeltä perusteellista mutta ansaittua huoltoa:
- alumiinimaston katkenneen pultin korvaaminen
- maston harusten kiristämien
- windomin kunnon tarkistaminen
- VHF/UHF-yagien alasotto, tarkistus sekä roottorikaapelin kunnostus
- 40 m dipolin ylössaatto ja 80m antennin nosto
- antenninkaapelien siivous takapihalla ja kaapelien merkitseminen
Talkoot pidetään la 11.5. alkaen n. klo 10.00. Mukaan tulevia pyydetään ilmoittautumaan Harrille,
OH3UP; jotta saadaan selville resurssit (masto- ja harusmiehet, merkkaajat, kunnostajat, siistijät,
kahvinkeittäjät, makkaranpaistajat ja renkaaseen potkijat) ennen lauantaita: Soita Harrille
0400-499669 tai meilaa harri.taivalmaki@gmail.co

Antennianalysaattori tulossa - RigExpert AA-600
Raimo, OH3RV; ja Jaska, OH3LV; ovat tehneet ratkaisun hankittavasta analysaattorista: RigExpert
AA-600 antennianalysaattori on tilattu ja tullee nähtäväksi kerholle varmaan ensi viikon aikana.
Ihmevehkeen ominaisuuksia ja mahdollisuuksia voit jo lukea valmistajan sivulta:
http://www.rigexpert.com/index?s=aa1000

Kerhon nuorisopreppuksen Suomen nuorimmasta iso juttu Länsiväylälehdessä!
Viikko sitten ilmestyneessä Länsiväylä-lehdessä on iso kahdella sivulla oleva artikkeli Suomen
nuorimmasta - 9 vuotta radioamatööristä Marina, OH2SA; ja hänen perheestään. Jutun voit lukea
tästä linkistä:
www.oh3ac.fi/Lansivayla%2027042013.pdf
Marina, OH2SA; ja neljä muuta 9-12-vuotiasta nuorta: Sanni, OH3EIN; Kristina, OH2KR; Topi,
OH3EIO; ja Veera, OH2VS; suorittivat tutkinnon Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;
nuorisopreppauskurssilla huhtikuun alussa ja saivat kaikki lupansa reilu viikko sitten. Kurssista voit
lukea tästä linkistä: www.oh3ac.fi/nuorisopreppaus.html

Tiimissä hamssiksi-kirjoja nyt useimmissa kirjastoissa - kiitos O-J,
OH2OP
O-J, OH2OP; on tehnyt valtavan ja ennennäkemättömän työn selvittämällä, tutkimalla ja tilauttamalla
Tiimissä hamssiksi kirjoja Päijät-Hämeen kuntien kirjastoihin!
O-J selvitti ensin, missä kirjastoissa kirjoja on ja tilasi sen jälkeen kirjoja kirjastoihin. Tiimissä
hamssiksi 1 ja Tiimissä hamssiksi 2 kirjat löytyvät nyt seuraavasti:
- Asikkalan kunnankirjasto TH1
- Hollolan kunnankirjasto
TH1 ja TH2
- Nastolan kunnankirjasto
TH1 ja TH2
- Lahden kunnankirjasto
TH1 ja TH2
- Orimattilan kunnankirjasto TH1 ja TH2 tilattu
Lisäksi kerholta löytynee kumpaakin opusta kaksi kappaletta ja muutama tilataan lisää!
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Kiitos O-J:n, OH2OP; merkittävän panoksen voimme nyt tarjota ensi syksyn kursseille tuleville
mahdollisuuden lainata kirjat kotikirjastosta! Muuten .... yllä mainituista kirjoista vain yksi oli viikko
sitten varaamatta ...

SA-kuva-arkistossa muistorikkaita kuvia Radiomäeltä ja Lahdesta
Puolustusvoimien ainutlaatuinen kuvakokoelma "SA-kuva-arkisto", sisältää lähes 160 000 Suomen
talvi-, jatko- ja Lapin sodan ajan valokuvaa vuosilta 1939-1945. Aineisto sisältää kuvia, jotka voivat
järkyttää ja ahdistaa lapsia sekä herkkiä henkilöitä. Kuvat löytyvät osoitteesta:
http://sa-kuva.fi/
Myös vanhempia - siis meitä hameja - järkyttävät kuvat mm. Lahden radioasemasta pommituksen
jälkeen. Muutaman löydät ainakin laittamalla hakusanaksi "Lahti Radiomäki". Vanhemmat lahtelaiset,
sodan aikana täällä eläneet voivat muistella pommituksen jälkiä monista kuvista. Nuoremmille kuvat
olkoon muistona sodan kauhuista ja näkymistä vanhasta Lahdesta ym.

Kerholla myynnissä kaksi GI7 - myös UHF:llä toimivaa -pääteputkea
Matti, OH3MMF/OH3M; lahjoitti kerholle kaksi GI-7B pääteputkea. Putki toimii loistavasti jopa
UHF-aalloilla, on toimintavarma ja helposti linukkaan rakennettava triodi. Kahdella putkella voi saada
ulos jopa 800 W
Fin-Hamilla kahta putkea myytiin juuri pari päivää sitten 110 eurolla. Kerholla olevat kaksi putkea
lähtevät paljon kohtuummalla hinnalla, hintapyyntö on nyt vain kahdesta putkesta yhteensä 70
euroa. Putket saa ensimmäisenä sähköpostin (oh3aclahti@gmail.com) lähettänyt tai putket
kerhoiltana lunastanut.

Peruskisa nyt su 5.5. klo 15.00-16:00
Peruskisa on erityisesti uusille radioamatööreille tarkoitettu hauska ja lyhyt, vain tunnin kestävä
kilpailu. Kilpailun tarkoitus on totuttaa perusluokkalaiset ja uudet yleisluokkalaiset
HF-kilpailutyöskentelyyn sekä aktivoida kerhoja ja second operaatttoreita.
Aika: Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai. SSB 1200-1300 UTC (15:00-16:00 SA) ja CW
1400-1500 UTC. (17:00-18:00 SA) Säännöt löytyvät SRAL:n kilpailusivulta http://www.sral.fi
/kilpailut/saannot/perus.html
Tuomo, OH3TL; ja Pia, OH3PIA; voittivat sarjansa viime vuonna. Olisiko jo aika löytää seuraava
voittaja kerhon kouluttamista uusista hameista?

Jari, OH2BU; Suomen Mestari 2012 sekä SSB:llä että CW:llä
Riihimäen kevätpäivillä oli jaossa iso kasa kilpailupalkintoja. Suurimmat pytyt kävi noutamassa Jari,
OH2BU; joka voitti vuoden 2012 Suomen mestaruuden sekä SSB:llä että CW:llä.
Suomen mestaruudesta kamppailtiin yhteensä viidessä osakilpailussa (Kalakukko, K.S.Sainio,
Kesäkisa, Viitosten Syysottelu ja Joulukisa) ja kustakin osakilpailusta sai pisteitä sijoituksen
perusteella. Jari voitti myös vuoden 2011 Suomen mestaruuden.
Tämän vuoden SM-kisojen seuraava osakilpailu on K.S.Sainio, joka järjestetään seuraavasti:
SSB: 19.5.2013, 10.00–10.59 Suomen aikaa
CW: 19.5.2013, 11.30–12.29 Suomen aikaa
RTTY: 19.5.2013, 13.00–13.59 Suomen aikaa
Täydelliset säännöt löydät linkistä sivulta: http://www.contestclubfinland.com/SM-sarja-2013.php

Hyviä antennivinkkejä Martinin, DK7ZB: sivuilta
Kerhon antennirakennuskurssin lähestyessä on hyvä muistuttaa Martinin,
DK7ZB; antennisivuista. Sivuilta löytyy kymmeniä jollei satoja ohjeita rakentaa toimivia antenneita
pääasassa VHF/UHF:lle mutta toki myös HF-taajuuksille.
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Martinin sivut löydät osoitteesta:
http://www.qsl.net/d/dk7zb/start1.htm

Porvoon RadioHarrastajien Korkean paikan leiri huomenna 4.5. klo
10.00 Lapinjärvellä
Eteläinen naapurikerhomme Porvoon Radioharrastajat, OH2ABB; järjestää huomenna 4.5. noin klo
10:00 lähtien "Korkean paikan leirin" osoitteessa Helsingintie 12, Lapinjärvi. ( Pikkutien liittymä
Helsingintie 12, Lapinjärvi. Valtatie 6:ta kääntyessä on sivutiellä portti joka tulee sulkea.) Leirillä on
lämmin kota, makkaranpaistoa sekä tietenkin aseman pystytystä.

Kesän tapahtumakalenteri nyt netissä
Kesä on radioamatööritapahtumien kulta-aikaa. Lähes joka viikonloppu löytyy jostakin jokin leiri tai
muu tapahtuma. Etsitkö omaasi?
Katso kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/Tapahtumia.pdf
Lista ei varmaankaan ole täydellinen mutta päivittyy uusien tapahtumien tullessa tietoon

Varaa allakasta - alustavasti - aika kerhon Syysleirille 14.-15.9.
Kerhon perinteinen Syysleiri on jäänyt monena vuotena järjestämättä. Kerhon hallituksen
kokouksessa asetettiin nyt alustavaksi päivämääräksi viikonloppu 14.-15.9.2013, Harri, OH3UP; ja
Juha, OH3MHA; tutkivat mahdollisia eri paikkoja: Joutjärvi, Nastola, Herrasmanni, Messilä, Vierumäki,
Pajulahti ...

Bulletiininlukijoita kaivataan
Kerhon radiobulletiini annetaan kolmen viikoin välein sunnuntai-aamuisin klo 09:30 SA. Bulletiinia
ovat lukeneet pääasissa Retu, OH3WK; Pena, OH3TY; ja Pekka, OH3JMJ. Lisää bulletiinilukijoita
kaivataan.
Bulletiinin voi tulla antamaan myös kerhon asemalta, nyt kun pääsy kerholle on helpottunut.
Bulletiinin antamisessa todettiin jatkossa korostettavan 2m ja 70cm merkitystä, jotta mahdollisimman
moni uusista hameista voisi sitä kuunnella. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys Penaa, OH3TY;
pentti.lareva@phnet.fi

Vuoden 2013 jäsenmaksu
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden jäsenmaksut pidettiin joulukuisessa
kokouksessa samana kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, nuoret (<15 v),
opiskeiljat 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.
Tnx!

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 06.05. Raimo, OH3RV
ma 13.05. Pena, OH3TY
ma 20.05. Harri, OH3UP
Bulletiinit
su 19.05. klo 09:30 SA
su 09.06. klo 09:30 SA
su 30.06. klo 09:30 SA
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Kirjoitti
Jari, OH2BU
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