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Preppauskurssilta jo 3 uutta yleisluokkalaista, preppaus jatkuu!
Viime tiistai-iltana alkanut T2- eli yleisluokan preppauskurssi on jo tuottanut tulosta sillä kolme
yrittänyttä pääsivät jo läpi T2-tutkinnosta, vaikka tutkinto oli huomattavan vaikea. Onneksi olkoon!
Kun ilmoittautuneita on jo 11, saanemme lisää hyviä tuloksia lähiaikoina!
Preppauskurssi jatkuu huomenna tiistaina 19.3. klo 18:00. Käymme läpi 3-4 T2-harjoitustutkintoa
preppaukseksi ja samalla kertaamme tekniikkaa ja siihen liittyviä, tutkintoon liittyviä asioita! Mukaan
mahtuu vielä reilusti!
Viime tiistain preppauskurssista löydät Sepon, OH2TO; ottamia kuvia kerhon kotisivulta osoitteesta
http://www.oh3ac.fi/t2prep.html

Avaimia kerholle
Kerhon tiloihin on aiemmin päässyt melko helposti päiväsaikaan kuittaamalla avaimen museon
respasta. Nyt kun museo on ollut kiinni viime syksystä ja näyttää siltä, että kiinnioleminen jatkuu
aina ensi syksyyn, on kerholle pääsy ollut vaivalloista.
Olemme nyt saaneet käyttöömme ylimääräisen kymmenen avaimen sarjan kerholle pääsyn
helpottumiseksi. Jos siis sinulla on tunne, että haluat päästä kerholle workkimaan tai lukemaan lehtiä
kerhoiltojen ulkopuolella, ota yhteyttä Harriin, OH3UP. Avaimet on numeroitu ja ne annetaan
kuittausta vastaan. Myös lyhytaikaisista tarpeista esim. viikonlopun kilpailun workkimiseksi voidaan
nyt huolehtia paremmin.
Jokaiselle avaimen kuittaajalle annetaan ohje hälytysjärjestelmän poiskytkemisestä. Itsestään selvää
lienee, että kerhon tilat ja omaisuus pidetään kunnossa.

Antoisa vierailu aluejohtokeskuksessa
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspäällikön, Veli-Pekan, OH3VP; kutsun viime maanantaina
tulla tutustumaan pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen Mustankallioon kuuli yli 30 kerholaista.
Saimme hienon esittelyn pelastuslaitoksen toiminnasta ml. viestiliikenne. Kuvia maan alta ja pienen
jutun näet http://www.oh3ac.fi/aluejohtokeskus.html

Kerholla nyt juuri ilmestyneet QST- ja CQDL-lehdet.
Kerholta löytyy tänä iltana kerhoillassa luettavaksi juuri ilmestyneet maaliskuun ARRL:n QST-lehti
sekä Saksan liiton DARC:n CQDL-lehti. QST-lehdessä on paljon antenniasiaa ja mm. 80 m dipolin
rakennusohje, joka kattaa koko bandin.
Voit lukea tai selailla lehtiä kerhoillassa ja lainata kotiisi lehtiä, toki ei mielellään sitä ihan viimeistä
ilmestynyttä. Tuorein lehti löytynee kerhon pöydältä ja vanhemmat lehtikansiosta.
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Mielenkiintoinen pala kerhon historiasta
Lahden Radioamatöörikerhon historiikkiin http://koti.phnet.fi/oh3ac/historiikki72.pdf on löytynyt
lisätietoa Juho Kallioisen, OH3NX; osalta.
Sodan aikana hän oli kersantti ja päämajan radiopataljoonan (radioasema) 12:n päällikkö Helsingin
Kuusisaaressa. Kyseinen asema ylläpiti yhteyksiä antautuneiden desanttien avulla Neuvostoliittoon ja
lähetti harhaviestejä, joiden tarkoituksena oli hämätä vastapuolesta.
Iivari Kallioisen päällikkyys näkyy Erkki Palen kokoamassa ja Reijo Ahtokarin toimittamassa
kirjassa:"Suomen radiotiedustelu 1927-1944" ISBN 952-90-9473-X, Hakapaino Oy, Helsinki 1997,
sivu 96, jossa on PMRadP:n organisaatio ilmeisesti Erkki Palen mukaan toukokuussa 1944.
Kersanttius ainakin talvisodan aikana näkyy luettelosta, jonka mukaan joitain kunnianosoituksia ei
voitu toimittaa perille. http://www.genealogia.fi/hakem/luettelo033/luettelo033kks.htm Se, ylenikö
hän myöhemmin, ei ole näine lähteineen mahdollista todeta.
http://agricola.utu.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=10&t=4266
Mielenkiintoiset linkit ja historiapalat oli kaivanut esille Olli-Jukka, OH2OP; kerhon tämän kevään
uusia radioamatöörejä. Tnx!

Kerhon pikkulinukka korjattu
Kerhon pikkulinukka, helppokäyttöinen HL-700b oli muutaman viikon korjauksessa ja on tänään
palautunut kerholle. "Aina-vireessä-oleva" linukka antaa parhaimmillaan 600-700 W ulos. Korjaajan
mukaan laitteessa ei ollut varsinaista vikaa vaan luultavasti vain liian ohuet virtajohdot. Laite kun
ottaa 12 V virtalähteestä parhaimmillaan noin 60-70 A!

Kerholla nyt UV5-R ja UV3-R radioiden ohjelmointikaapeli
Kerholla on nyt pienten kiinalaisten UV5-R ja UV3-R radioiden ohjelmointikaapeli ja
ohjelmointiohjelma. Ohjelmointiohjelma on asennettu radiohuoneessa olevalle tietokoneelle ja sekä
ohjelmointilevy että -kaapeli löytyvät tulevien QSL-korttien lokerikosta. Saattaa olla, että
tietokoneelle asennettu ohjelma vaatii vielä säätöä mutta kun asennusohjelma on saatu yleispätevään
kuntoon, on se kaikkien saatavissa!

T1-oppimateriaalia edullisesti
Teoriaa vastuksista, kondensaattoreista ja keloista on SanomaPro:n (entisen WSOY:n
oppikirjakustannus) Physica 6:ssa "Sähkö" ja Physica 7:ssä "Sähkömagnetismi". Näitä kirjoja on
käytettynä myynnissä lukiolaisille ja muille Lahden torista korttelin päässä pohjoiseen
kaupungintalolle päin Mariankatu 17:ssä, siis Hämeenkadun pohjoispuolella ja Mariankadun
itäpuolella. http://www.jamera.net/myymalat/lahti.html
Toisin sanoen siellä on teoriaa ja laskuja, jotka auttavat ymmärtämään tuota T1-moduulia ja miksei
myös T2-moduulia paremmin.
Tnx Olli-Jukka, OH2OP.

Korjaus toimintakertomukseen
Janne, OH3LFQ; lähetti seuraavan korjauksen viime vuoden toimintakertomukseen:
Tiedoksi, että Lahden 70cm toistimen RNET-verkkoyhteys on hoidettu jo muutaman vuoden Mastonetverkon kautta. Ei kerhon ADSL-yhteyden kautta kuten toimintakertomus vuodelta 2012 antaa
ymmärtää.
Internet-yhteydestä kuuluu suuri kiitos Lahden Ammattikorkeakoulun tekniikan laitokselle. Näillä
näkymin nettiä on tarjolla RNET-toistimelle myös tulevaisuudessa Mastonet-verkon kautta, ellei Lahti
päätä joskus ajaa alas ilmaisen Mastonet-verkon.

Seuraava bulletiini
Kerhon seuraavan radiobulletiini antaa Pekka, OH3JMJ; ensi sunnuntaina 24.3. klo 09:30 SA
taajuudella 3685 kHz.
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Tule kuulemaan ja kuittaamaan viimeiset kuulumiset Päijät-Hämeestä. Koska samalla taajuudella
alkaa klo 09:45 Viitosten piirin yhteisbulletiini, saatetaan kuittaukset joutua ottamaan muutama kHz
alempana tai ylempänä bulletiiniantajan päätöksestä riippuen.

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 18.03. Timo, OH3FVW
ma 25.03. Harri, OH3UP
ma 01.04. Pääsiäinen
ma 08.04. Markku, OH3EAU
Kerhon bulletiini su klo 09:30 SA 3.685 kHz
su 24.03.13 Pekka, OH3JMJ

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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