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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 20/2013 7.10.2013: Tänään kerhoilta, messut, Ruskaleirin kuvia, jne .
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

11. tammikuuta 2014 18.17

- Tänä(kin) maanantaina kerhoilta - klo 18.00!
- OH3AC osallistuu Kätevä, Tekevä, Lukeva -messuille Lahden Messukeskuksessa
2.-3.11.2013
- Ruskaleirin kuvia nyt kotisivulla
- Perusluokan kurssilla 11 ilmoittautunutta - vielä ehtii hyvin mukaan!
- Uusia tunnuksia ja uusia kerholaisia
- Tutkinto 8.10. n. klo 20:00 K, T1, T2 ja CW!
- Ohjelmistoverkkoradiolla bandia kuuntelemaan, tnx OH2OP!
- JOTA lähestyy - olemmehan mukana?
- Sähkötysharjoittelua bandilla
- Viestintäviraston "Amatööritunnukset"-raportti päivittyy joka päivä!
- Vapepan "Peppis" Turvallisuustorilla Hyvinkää 6.10.
- Merkkaa itsellesi kerhovuoroja
- Uusin QST-lehti nyt kerholla luettavana
- Olethan maksanut jäsenmaksusi?

Kerhoilta tänään klo 18:00
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; kerhoillat pidetään maanantaisin kerhon tiloissa
Radiomäen Vanhalla asemarakennuksella. Kerhoillat sujuvat yleensä pienen turinoinnin, tapahtumien
kertaamisen ja uuden suunnittelun merkeissä - ja tietenkin kahvikuppi kädessä! Kerhoiltana tapaat
vanhoja tuttuja ja aina mukana on myös joku uusi! Kukaan kerhoillassa apua kysynyt ei ole lähtenyt
tyhjin käsin ....
Kerhoilta on myös mukava tapa radioamatööritoiminnasta kiinnostuneille tullla tutustumaan
harrastukseen!
Tervetuloa!

OH3AC Kätevä, Tekevä, Lukeva -messuilla Messukeskuksessa 2.-3.11.
Lahden Messukeskuksessa järjestetään 2.-3.11. merkittävimmät harrastealoihin liittyvät messut tänä
vuonna Suomessa. OH3AC on mukana messuilla esittelemässä ja kertomassa
radioamatööritoiminnasta ja radioharrastuksesta yleensä.
Taloudellisesti messut tulevat olemaan kerholle haastava ja ehdottomasti vuoden suurin menoerä.
Hallitus toivookin, että kerhon jäsenjoukosta löytyy sekä hyviä ideoita, innostusta että apua sellaisen
messuosaston pystyttämiseen, jolla toiminnallamme saada paras mahdollinen näkyvyys!
Kerhon puolelta projektipäällikkönä ja messujen yhteishenkilönä toimii Markku, OH3EAU; puh. 040
500 2085 tai ahonen.markku23@gmail.com
Jos jo nyt tunnet, että sinulle on hyviä ajatuksia tai materiaalia messuja varten tai haluat muuten
auttaa esimerkiksi toimimalla esittelijänä, ota yhteys Markkuun ...
"Kätevä, Tekevä, Lukeva"-messujen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.lahdenmessut.fi/
kateva13/

Nyt kotisivulla valokuvia Ruskaleiriltä!
Jottei Ruskaleiri täysin unohtuisi mielestämme - ja siemeneksi mahdolliselle kevään Aprillileirille löytyy kerhon kotisivulta nyt pieni kimara valokuvia leiriltä! Saunakuvat jouduimme sensuroimaan.
Kuvat löydät seuraavasta linkistä: http://koti.phnet.fi/oh3ac/Ruskaleiri2013.html
tai menemällä kotisivun www.oh3ac.fi kautta "Valokuvia ja arkisto" -sivulle.
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Kuvataiteilijoina ovat tällä kertaa olleet Harri, OH3UP; ja Jari, OH2BU.

Perusluokan kurssi jatkuu ti 8.10. klo 18.00 - yksitoista
ilmoittautunutta!
Kerhon perusluokan kurssi jatkuu huomenna ti 8.10. klo 18.00 kerhon tiloissa liikenteen ja
määräyksien opettelulla. Kurssille on tähän mennessä ilmoittautunut yksitoista henkeä mutta mukaan
mahtuu vielä hyvin - olemme ensi askelilla. Kurssille on varattu aikaa tiistaisin 3.12. saakka mutta
kokemuksien mukaan kurssilaiset suorittavat tutkintonsa jo useita viikkoja aiemmin.
Opetussuunnitelma ym. tarkemmat tiedot sekä kaikki materiaali löytyvät kerhon kotisivulta
www.oh3ac.fi/ra-kurssi
Kurssin opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV; ja Jari, OH2BU.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan Seppo, OH2TO; puh. 0400-713 545
Olli-Jussin, OH2OP; ponnistusten ansiosta löytyy nyt lähes kaikista Lahden ja ympäristön kirjastoista
kurssin suorittamista auttavat Tiimissä hamssiksi I ja II -kirjat! Käy varaamassa.

Uusia tunnuksia ja uusia kerholaisia
Kerhon kesän koulutuksesta sekä kerhon kahden pätevyystutkijamme seulasta on ainakin seuraavat
uudet tunnukset kirjattu Viestintäviraston rekistereihin:
- OH3MK Jouni
- OH9KW Kristian
- OH3EKM, Pirkka
- OH3EKN, Jukka
- OH3EKQ, Liisa
- OH3JK, Jaakko
- OH6EKJ, Teemu

Tutkinto ti 8.10. n. klo 20:00 - K, T1, T2 tai CW
Kerhon tiloissa Radiomäellä pidetään kaikkien modulien tutkinnot nyt huomenna tiistaina 8.10. n. klo
20:00. Tutkinto pidetään tiistaisen kurssin päätteeksi mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita
suorittamaan joko yksittäistä modulia, perusluokan tai yleisluokan tutkintoa.
Ilmoittautumiset Jarille, OH2BU; joko jari.jussila@oh2bu.pp.fi tai puh. 0400-503221

Ohjelmistoverkkoradiolla bandia kuuntelemaan!
Olli-Jussi, OH2OP; lähetti seuraavan mielenkiintoisen viestin:
----------------Huomasin, että on olemassa 66 radion ohjelmistoasemaverkkoradio-ohjelma (
http://www.websdr.org/ ), jolla voi kuunnella eri taajuusalueita vapaasti. Esimerkiksi 1843 kHz:n ja
3699 kHz:n voi kuunnella melko hyvin Kuido Lehtmetsän ( kuido@lehtmets.com ) asemalta Virosta!
http://websdr.ham.ee:8901/
Myös 3680 kHz:n aamurengas (OH6LGE & LA1AA) kuuluvat
Terveisin
O-J; OH2OP
----------------Tnx O-j!

JOTA tulee - oletko valmis?
Partiolaisten maailmanlaajuinen radiotapahtuma JOTA - Jamboree On The Air - järjestetään
viikonloppuna 19.-20.10. Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB; yhdessä Ylä-Karjalan
Radioamatöörien, OH7ABE; ja Liperin Kokkoveikot -lippukunnan kanssa haastavat muita paikallisia
lippukuntia mukaan jamboreehen! Katso: http://www.oh7ab.fi/jota/
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Lahden Radioamatöörikerholla, OH3AC; olisi hyvät tilat tarjota JOTA-asemaa lippukuntien käyttöön tai
tulla peräti jonkin lippukunnan tiloihin pystyttämään aseman?
Kerhokirje kysyykin nyt (taas), löytyykö lukijoista yhteyksiä partiolippukuntiin joiden kanssa
yhteistyötä voitaisiin viritellä?

Sähkötysharjoittelua bandilla!
Mikäli olet kiinnostunut opettelemaan sähkötystä tai kohottamaan sähkötysnopeuttasi, kannattaa
käyttää hyväkseen
1.10. alkanutta ja joulukuun loppuun jatkuvaa, joka päivä klo 15.00 SA taajuudella 3556 kHz +/QRM tulevaa CW-harjoittelua. CW-liikenne kestää kerrallaan niin kauan kuin asemia riittää. Yhteydet
ovat tavallisia CW-yhteyksiä, ei rinkuloita.
Vasta-asemina ovat Lasse, OH1BGG/OH2BGG; Jorma, OH1MAU/OH9TH, Timo, OH2BGH/OH3GQE ja
Leo, OH1FJ/OH1LEO. Heihin saa yhteyden myös sähköpostilla SRAL:n omakutsupalvelun kautta (esim.
oh1bgg@sral.fi).
Sähkötyksen antamista itsekseen miettivien kannattaa ehdottomasti ennen antoharjoittelua ottaa
yhteyttä Retuun, OH3WK. Retu on kouluttanut kymmeniä radioamatöörejä sähkötyksen antamiseen
ja aiemmin antanut bandilla sähkötysharjoituksia. Oikean käden asennon oppiminen on heti
harjoittelun alussa tärkeää - jos et sitä tee, saatat pilata oman sähkötysantosi loppuiäksi!

Viestintäviraston "Amatööritunnukset"-raportti päivittyy joka päivä!
Radioamatööriluvat myöntävä Viestintävirasto eli "Ficora" ylläpitää osoitteessa
http://rf.ficora.fi/julkiset/Amatooritunnukset_raportti.pdf
sivua, johon päivittyy joka päivä voimassa nyt olevat radioamatööritunnukset. Raportista löytyvät
kaikki yksityishenkilöiden tunnukset, kerhoasemien tunnukset sekä automaattiasemien ml. majakat ja
toistimit, tunnukset. Raportista näkee myös, mikäli joku tunnus on varattu tai jos tunnuksesta on
luovuttu kuoleman tai harrasteesta luopumisen vuoksi, jolloin se on kahden vuoden karenssissa.
Listassa on noin 7580 voimassa olevaa tunnusta. Kun listasta poistaa kerhoasemien ja
automaattiasemien ym. tunnukset sekä yksittäisillä radioamatööreillä olevat useammat tunnukset,
selviää että Suomessa on noin 5600-5700 radioamatööriä - jos radioamatööriksi määritellään henkilö,
jolla on radioamatööritunnus. Radioamatöörejä ovat varmasti toki nekin, jotka ovat suorittaneet
pätevyystutkinnon mutta joilla ei ole voimassa olevaa tunnusta.
Kun Suomen Radioamatööriliitossa on noin 3900 henkilöjäsentä, voidaan arvioida melko luotettavasti
että noin 65-66 % suomalaisista radioamatööreistä on liittynyt SRAL ry:hyn.

Peppis Hyvinkään turvallistorilla su 6.10.
Pelastuspalvelun Viestitekninen Yhdistys (PVTY), ylläpitää mm. vapaaehtoisen pelastuspalvelun
"Peppis"-viestiperävaunua. Kerhon vapepa-koordinaattori Jouni, OH2Jiu ja ryhmänsä olivat eilen
sunnuntaina 6.10. esittelemässä Peppistä Turvallisuustorilla Hyvinkäällä. Jounin ottamia kuvia (105
kpl) voit katsoa seuraavasta Google+ -linkistä:
https://plus.google.com/u/0/photos/118202574215291400794/albums/5931746466231115137?
cfem=1

Uusin QST-lehti nyt kerholla luettavana!
Uusin ARRL:n QST-lehti, lokakuu 2013, on nyt kerholla luettavana. Hyvä syy sekin tulla tänäiseen
kerhoiltaa!

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!
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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
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