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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 11/2014 11.4.2014: Kuvan mysteeri selvisi, SRAL:n
vuosikokousmateriaali ym.
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

11. huhtikuuta 2014 21.52

Ajankohtaista:
- Esitelmä ma 14.4. klo 18:30 X1M QRP-radiot, OH2BHS & OH2EC
- OH3AC Keskustelupalstalla kymmeniä mielenkiintoisia aiheita! Liity mukaan!
- Kiinnostaisiko kerholaisten yhteismajoitus SRAL:n kesäleirillä?

Tulevat tapahtumat:
- Kerhon seuraava bulletiini su 20.4. klo 9:30 SA
- Yhteisellä kyydillä Kouvolan Sotilasradiopäivään 3.5.2014?
- Kalakukko-kilpailu toisena pääsiäispäivänä 21.4. - varaa allakkaasi

Uudet asiat:
-

Tasavallan presidentti tutustui radioamatööritoimintaan! Katso video!
SRAL:lle huono vuosi 2013; tilinpäätöksessä tappiota lähes 25.000
Ennakkotieto: Suuri Stella Polaris -70 vuotisjuhla 19.-21.9.2014
SRAL kesäleiri ja leirikoulu
Kutsu kerholaisille POLAn kesäleirille
DX-kuuntelijat mukana Model Expo-näyttelyssä
Krim ja DXCC
Kerhon rigien käyttäohjeet nyt netissä
Ulkosuomalaisten tapaamispaalu 14.267 kHz
Jo 27 uutta omakutsu@oh3ac.fi -sähköpostitunnusta!
Vuorot
Jäsenmaksut 2014

Vanhan kertausta:
-

Memma, OH1EG; SRAL-illan ristitulessa
Vuosikymmenen paras hami-aprillipila Länsi-Uusimaa -lehdessä
Kerhon bulletiinit nyt myös netissä!
WRTC 2014 tulossa – hamien olympialaiset!
Seuraa suosittua kotimaista DX-blogia – Pertti, OH5TQ
Radioamatööritoiminnan tulevaisuus?
Vuosikokous esittää Jarille, OH2BU; Arvo Laron muistopalkintoa
OH3AC myös Suomen suurin nuorisokerho- ja -kouluttaja!
Kiinnostaako Pietari ja Popovin radiomuseo?
Haapasaari-peditio 12-17.8.

Ajankohtaista:
Esitelmä ma 14.4. klo 18:30 X1M QRP-radiot ja antennit
Timo, OH2BHS; ja Arska, OH2EC; saapuvat ma 14.4. kertomaan X1MQRP-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. Katso lisää Wouxun-sivuilta:
http://www.wouxun.us/item.php?item_id=302
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OH3AC Keskustelupalstalla nyt kymmeniä mielenkiintoisia aiheita!
Kerhon uusi ”OH3AC Keskustelupalsta” on jo saanut hyvän suosion sillä sieltä löytyy jo
kymmeniä keskusteluaiheita. Keskustelupalstan aiheita voi lukea kuka vaan mutta
kirjoittamiseen tarvitaan rekisteröityminen.
Keskustella voi kaikesta maan ja taivaan välillä. Ihan pakko ei ole edes pysyttäytyä
radioamatööritoiminnassa, niin kauan kun teksti on asiallista. Rekisteröidy ja käy
antamassa oma suolasi tai sokerisi keskusteluun!
Keskustelupalstalle pääset kotisivun www.oh3ac.fi vasemmasta palkista tai tästä
osoitteesta: (laita suosikkeihisi) http://www.oh3ac.fi/palsta/index.php

Tässä muutamia palstalta jo löytyviä aiheita:
Mittalaitteet
Linux- tietokoneohjelmat
Antennikirjallisuutta
HF-digitaalilähetteitä
Lähettimet
80 metrin aaltoalue 3500 kHz - 4000 kHz
Ostopaikkoja alueellis-paikallisesti
Vastaanottimet
Virtalähteet
Lehdet ja kirjallisuus
Keskustelurenkaat lehtmets.com:8901 :iin merkittyinä
Ohjelmistoverkkoradiovastaanotinpalvelu WebSDR
Tiimissä hamssiksi 2 Re: T2-modulin opetusaineisto
T1-modulin opetusaineisto
Radio- ja tv-museo avaa ovensa 6.5.2014
Lue kerhon bulletiinit!
Discone-antennit
OH3AC:n bulletiiniajat ja -lukijat 2014
K-modulin opetusaineisto
Halpa autolaite 70cm/2m
diamond rh701 piiskaantenni

Kerhon seuraava bulletiini su 20.4. klo 9:30 SA
Kerhon seuraava bulletiini annetaan su 20.4.2014 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!
Bulletiinin antaa Pekka, OH3JMJ.

Yhteisellä kyydillä Sotilasradiopäivään Kouvolassa la 3.5.2014?
Markku, OH3EMC; on ilmoittautunut lähtevänsä Kouvolaan ja tarjoaa kyytiä myös
muille kerholaisille, Jos kiinnostaa, ota yhteys Markkuun vaikkapa sähköpostilla:
porsas@luukku.com
Kouvola-talon Honkasalissa järjestetään lauantaina 3.5.2014 alkaen klo 10:00-15:00
Sotilasradiopäivä, joka sisältää merkittäviä esitelmiä.
Esitelmät alkavat klo 10:00 ja sisältäen seuraavat osiot:
-Seppo Uro: Puolustusvoimien radiotoiminnan ensi askeleet
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-Antero Tanninen, OH1KW: Kyynel-kaukopartioradion kehittäminen ja käyttö
-Peter Tigerstedt, OH5NQ: Eric Tigerstedt – Suomen Edison
Esitelmien jälkeen on klo 13:00-15:00 mahdollisuus olla mukana Kouvolan
sotilasradiomuseon avajaisissa sekä tutustua Sotilasradiomuseon, Radiomuseon ja
Miljöömuseon näyttelyihin. Osoite Varuskuntakatu 11, Kouvola
Järjestäjät: Kouvolan Miljöö- ja Radiomuseo Kymen Viestikilta
Lisätietoa katso: http://www.oh5ag.com/pdf/sotilasradiopaiva2014.pdf

Onko kiinnostusta kerhon yhteismajoitukseen SRAL:n kesäleirille 2.-6-2014
Edellisessä kerhokirjeessä tehtyyn kysymykseen tuli kiinnostusta kolmelta kerhon
jäseneltä. Ajatuksena on, että mikäli vielä muutama lisäkiinnostunut tulisi, kerhon
nimissä varattaisiin isompi mökki tai huoneisto Aurora 2014-leiriltä. Huoneen vuokra
tietenkin jaettaisiin pääluvun mukaan!
Jos olet kiinnostunut, laita todella pikaisesti sähköpostia oh3aclahti@gmail.com
viimeistään ennen pääsiäistä, sillä varauksia leirrille voi tehdä ti 22.4. alkaen. Jos
tarpeeksi kiinnostusta ei löydy, ehdille siitä kaikille ilmoittamaan ajoissa.
-----------------------Keski-Suomen Radioamatöörit OH6AD järjestää Suomen Radioamatööriliiton kesäleirin
AURORA 2014 3.-6. heinäkuuta 2014. Paikkana on vuoden 2008 tapaan Lomakeskus
Revontuli Hankasalmella. Revontuli sijaitsee Keski-Suomessa, 9-tietä noin 45
kilometriä itään Jyväskylästä.
Varaukset hotelliin ja mökkeihin ottaa vastaan lomakeskus itse tiistaista 22.4.2014 klo
10.00 alkaen, joten pyydämme olemaan kyseisten majoitusten osalta yhteydessä
suoraan Revontuleen.

Muut asiat:
Tasavallan presidentti tutustui radioamatööritoimintaan – katso video!
Retun, OH3WK; negatiiviarkistostaan kopioima ja printtaama valokuva aiheutti
todellisen mediakiinnostuksen. Kuvaa voit edelleen katsoa kerhon kotisivulta
www.oh3ac.fi.
Kyseessä on ”Radio ja televisio tänään” näyttely joka pidettiin Kauppakorkeakoululla
4.-11.10.1956. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen, jonka useimmat tunnistivat,
vieraili näyttelyssä lähes kahden tunnin ajan josta kymmenkunta minuuttia näyttelyn
radioamatööriasemalla. Retun, OH3WK; hallussa olevasta kuvasta on tunnistettu mm.
operaattorina oleva Olle, OH2LP; kuvassa vasemmalla seisova Lauri, OH2WI; ja
Kekkosen oikealla puolella Martti, OH3RA/OH6RA. Kekkoselle asemaa esittelee
näyttelyn johtaja eversti Saarmaa. Myös kaksi Kekkosen adjutanttia on kuvassa.
Kerhon kotisivulta voit katsoa linkin kautta myös Radioamatööri-lehdessä 5/1956 olleen
artikkelin jutusta. Radioamatööri-lehdessä olevan kuvan ottajasta on epävarmuus
mutta luultavasti kuvan otti Osmo, OH2HK. Osmon ja Retun lisäksi paikalta on ainakin
kahden muun kuvaajan otoksia.
Katso Ylen Elävästä Arkistosta täysin mahtava 12 minuuttia pitkä tallennus näyttelystä.
Katso sen aikaisia laitteita ja ennen kaikkea tallennuksen lopussa, 11:19-11:49 oleva
30 sekunnin amatööriosuus.
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/kun_nakoradio_tuli_23462.html#media=23465
Kerhon kotisivulta, osoitteesta www.oh3ac.fi/Retun kuva.html voi lukea ”täydellisen”
historian kuvasta ja tapahtumasta sekä Martin, OH6RA; toimittamia lisäkuvia
näyttelystä.

SRAL:lla taloudellisesti huono vuosi 2013; lähes 25.000 euron tappio
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Pitkästä perinteestä poiketen SRAL:n toimintakertomus ja tilinpäätös eivät tänä vuonna
olleetkaan vuosikokouslehden keskiaukeamalla vaan ne täytyy hakea SRAL:n
jäsensivuilta omatunnuksen ja salasanan takaa. Vuosikokoushan pidetään kahden
viikon kuluttua Salossa la 26.4. klo 16:00.
SRAL:n tilinpäätös osoittaa viime vuodelta lähes 25.000 € tappiota, joka ennakoi
ainakin noin 10 %:n jäsenmaksun nostoa ensi vuodeksi.
Koska läheskään kaikilla kerhon jäsenillä, vaikka ovat myös SRAL:n jäseniä, ei ole
vuosikokousaineiston lukemiseen vaadittavaa SRAL:n omatunnusta ja salasanaa, on
SRAL:n vuosikokousaineisto nyt myös vapaasti ladattavissa kerhon omalta sivulta
seuraavasta linkistä:
www.oh3ac.fi/SRAL kevatkokokousaineisto.pdf

Ennakkotieto: Suuri Stella Polaris -70-v juhla 19.-21.9.2014 Närpiössä.
”Operaatio Stella Polaris oli operaatio, jossa pyrittiin turvaamaan Suomen
puolustusvoimien tiedustelutoiminnan edellytyksiä, jos Neuvostoliitto miehittäisi
Suomen jatkosodan päätyttyä aselepoon syksyllä 1944. Tiedusteluvälineistöä,
tiedusteluosaston henkilöstöä perheineen ja arkistoja siirrettiin operaatiossa Ruotsiin.
Ruotsiin luotujen varastojen tarkoitus oli suojata tiedustelutiedot ja tukea mahdollista
sissisotaa Suomessa.” (Wikipedia) Stella Polariksessa oli runsaasti mukana
radioamatöörejä, koska Suomen radiotiedustelu pohjautui hyvin paljon radioamatöörien
kokemukseen ja isänmaallisuuteen.
Stella Polariksen 70-vuotisjuhlat järjestetään Närpiössä 19.-21.9.2014. Myös tässä
suuressa tapahtumassa on radioamatööreillä merkittävä osuus esim. Anteron, OH1KW;
Kyynel-radio esitelmä. Lisäksi Stella Polariksen oma asema OI6SP on laajasti mukana
bandeilla.
Jos ja kun radiohistoria kiinnostaa, kannattaa allakkaan merkitä tuo päivämäärä.

SRAL kesäleiri ja leirikoulu
SRAL kesäleirin yhteydessä ja rinnalla pidetään myös perinteinen leirikoulu, joka on
tarkoitettu erityisesti nuorille. Leirikoulu alkaa jo heti viikon alussa, ma 30.6. ja jatkuu
sunnuntaihin 6.7. klo 13:00 saakka.Leirikoulun aikana opsikellaan moduulit koskien
radioamatööri liikennettä (K) ja tekniikan moduulin (T1). Leirikoulu ei ole pelkkää
opiskelua, vaan ohjelmassa on rakentelua, yhteyksien pitämistä, saunomista,
iltanuotioita ja muuta mielenkiintoista iltaohjelmaa.
Leirimaksu: 195 euroa ja alle 12-vuotiailta 160€. Sisältää täysihoidon ja majoituksen,
opetuksen ja tutkintomaksut.
Leirikoulun esitteen voit lukea tästä linkistä:
www.oh3ac.fi/ Tervetuloa radioamatööri leirikouluun 2014.pdf

Kutsu kerholaisille POLAN kesäleirille
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; jäsenet ovat saaneet kutsun POLA-Kerho
ry:n kesäleirille Laihian erä- ja leirikeskuksessa 2.-4. toukokuuta.
Ohjelmassa perinteistä leirielämää nokkakusoilun ja muun aktiviteetin merkeissä.
Sauna lämpenee perjantai ja lauantai-iltoina. Majoitustilaa löytyy rajoitetusti, joten
suosittelemme nukkumispaikan varausta etukäteen. jussi.torma@netikka.fi tai
puhelimitse +358503776301
Paikanpäälle pystytetään LA/CB- sekä radioamatööri-asemat ja taajuuksia aktivoidaan
kelien ja ohjelman puitteissa..
Tietoa leiripaikasta:
Rajavuoren Erä- ja vaelluskeskuksesta alkaa Levanevan patikkareitistö. Alueella
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sijaitsee laavuja, 8m korkea näkötorni ja Erätupa ja Rajatupa (uudempi sauna- ja
takkatuparakennus). Osoite: Rajavuorentie (138), Laihia.
Linkki googlekarttaan:
https://www.google.fi/maps/place/Rajavuorentie+138

DX-kuuntelijat mukana Model Expo-näyttelyssä
Tänä viikonloppuna järjestetään Helsingin jäähallissa vuoden ehdottomasti suurin
nuoriso- ja harrastenäyttely Model Expo. Model Expo on Pohjoismaiden suurin
pienoismalli -ja käsientaitoharrastusten tapahtuma. Vuonna 2013 kävijöitä oli yli 57
000! Model Expo on järjestetty vuodesta 1981 lähtien.
Suomen DX Liitto, SDXL; on DX-kuuntelijoiden keskusjärjestö. Vaikka silläkin on ollut
taloudessaan suuria vaikeuksia - opetusministeriön avustusten todella romahdettua on se lähtenyt rohkeasti mukaan eikä anna periksi. DX-liitolla on oma osasto messuilla
ja he kutsuvat myös messuilla mahdollisesti vierailevia radioamatöörejä tutustumaan
tähän sisarharrasteeseen.
http://sdxl.wordpress.com/2014/04/09/sdxl-model-expossa-11-13-4-2014/
model-expo.fi
Tnx Olli-Jukka, OH2OP

Krim ja DXCC
Venäjän vallattua aikaisemmin Ukrainalle kuuluneen Krim'in on aiheuttanut ongelmia
myös DXCC-todisteessa. Krim´istä ei millään kriteerilla saada uutta DXCC-maata mutta
niiden asemien, jotka sieltä ovat äänessä DXCC-maa tulee pystyä päättelemään.
ARRL:n DXCC-komitea on nyt tehnyt asiasta päätöksen. Salomonin tuomio tai kirkko
keskellä kyllä, miten vaan:
- Asemat, jotka käyttävät ukrainalaista tunnusta ja joiden QSL-kortissa lukee
”Ukraina!, kelpaavat DXCC-todisteessa Ukrainaksi.
- Asemat, jotka käyttävät venäläistä tunnusta ja joiden QSL-kortissa lukee ”Venäjä”,
kelpaavat DXCC-todisteessa Venäjäksi.
- Jos QSL-kortti ei täytä kumpaakaan edellä olevaa vaatimusta, kortti ei kelpaa
kumpaankaan DXCC-maahan.

Kerhon rigien käyttäohjeet nyt netissä
Olli-Jukka, OH2OP; on ystävälisesti skannannut kerhon rigien käyttöohjeet kaikkien
saataville. Jos siis olet epävarma rigien käytöstä, voit etukäteen ennen kerholle
tulemista katsoa käyttöohjeet rigeille tai kerholla hakea käyttöohjeet netistä, jos
paperisia käyttöohjemanuaaleja ei löydy.
www.oh3ac.fi/Yaesu FT-450 instruction manual.pdf
www.oh3ac.fi/ICOM IC-910H instruction manual.pdf
www.oh3ac.fi/ICOM IC-736 ICOM IC-738 instruction manual.pdf
Tnx Olli-Jukka, OH2OP

Ulkosuomalaisten tapaamispaalu 14.267 kHz
Ulkosuomalaisten ja suomalaisten ”tapaamispaaluna” on 14.267 kHz, joskus myös
kelien salliessa 21.267 kHz.
Jaksolla on päivittäin ”rinkuloita” eli yhteyksiä, jossa on mukana yhtäaikaisesti
useampia hameja. Ensimmäiset rinkulat alkavat jo heti auringon noustessa.
Kun selaat bandia, käy kurkkimassa silloin tällöin 14.267 kHz. Saatat löytää Suomen
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uutisia tai vain kusokaveria kaipaavaa ulkosuomalaista Välimereltä tai Amerikoista.
Joskus jaksolla saattaa huutaa epätoivoisesti Suomesta apua kaipaava radioamatööri.

Jo 27 @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 27 kpl kerhon jäsenelle!
Mikä on omakutsu?
Omakutsu on sähköpostiosoite esim. oh2bu@oh3ac.fi johon osoitetut sähköpostit
kääntyvät automaattisesti henkilön omaan vakiosähköpostiin.
Miksi omakutsu?
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

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
Memma SRAL-illan ristitulessa
SRAL-liiton puheenjohtaja Memma, OH1EG; ja hallituksen jäsen Niko, OH2GEK;
vierailivat kerholla ma 31.3. SRAL-illassa. Kerhon 25-jäseninen porukka toivotti
kaukaiset vieraat tervetulleiksi. Illan keskusteluista ja kuvista voit nauttia seuraavasta
linkistä:
http://www.oh3ac.fi/SRAL-ilta%202014.html
Kiitos Memmalle ja Nikolle vierailusta.

Vuosikymmenen paras aprillipila Länsi-Uusimaa lehdessä
Lohjalla ilmestyvä Länsi-Uusimaa julkaisi, ainakin radioamatöörien mielestä, vuosisadan
parhaan aprillipilan tiistain 1.4.2014 lehdessä. Etusivun otsikko "Radioamatöörien
hämmästyttävä löytö" ohjasi sivulle 4, jossa yli puolen sivun jutussa kerrotaan kuinka
lohjalaiset radioamatöörit ovat löytäneet vanhoista radiovastaanottimista sinne
tallentuneita vanhoja ohjelmia kuten Markus-sedän lastentunteja ja sota-ajan
uutislähetyksiä. Vanhoista venäläisistä sotaradioista epäillään löytyvän vielä
sodanaikaisia viestejä.
Onneksi olkoon jutussa esiintyville Matille, OH2PO; ja Karille, OH2NAS; ja toimittaja
Sari Mattilkalle älykkäästä jutusta.
http://www.oh3ac.fi/teksti%20LU%201.4.2014.jpg linkistä voit katsoa etusivun jutun
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ja tästä linkistä varsinaisen jutun sivulta 4!
Lohjan kerholle oli tullut jutussa mainittuun aikaan yksi perhe tutustumaan kerhon
toimintaan! Olisiko tässä siementä ensi vuoden Etelä-Suomen Sanomille?

Kerhon bulletiinit nyt myös netissä
Kerhon joka kolmas viikko luettavat radiobulletiinit löydät nyt myös netistä!
Linkki bulletiineihin löytää www.oh3ac.fi -sivun vasemman laidan palkista tai voit
mennä bulletiineihin suoraan tästä linkistä:
http://www.oh3ac.fi/Bulletiinit%202014.html
Myös vanhemmat kerhokirjeet – jota nyt luet - löydät www.oh3ac.fi -sivun vasemman
laidan linkistä tai suoraan tästä linkistä:
http://www.oh3ac.fi/Kerhokirjeet%202014a.html

WRTC – radioamatöörien olympialaiset – tulossa 8.-14.7.2015
WRTC - World Radiosport Team Championship – järjestetään joka neljäs vuosi. Tänä
vuonna 59 kahden hengen joukkuetta 40 eri maasta kokoontuu kilpailemaan Uuteen
Englantiin, USA:n itärannikolle siitä, kuka tai missä maassa ovat parhaat
radioamatöörikilpailijat.
Koska eri puolilla maailmaa on erilaiset radiokelit ja toisaalta jokaisella kilpailuasemalla
on erilaiset antennit ja laitteet, ainoa tapa ratkaista kilpailemisen mestaruus on kerätä
huippukilpailijat maantieteellisesti samaan paikkaan ja antaa kilpailla antenneilla ja
tehoilla, jotka ovat kaikilla samat.
Osanottajat on valittu kansainvälisissä kilpailuissa 2010-2014 menestyneistä. Suomen
edustusjoukkueessa ovat tänä vuonna Toni, OH2UA; ja Kim, Oh6KZP.
Jokaisen kilpailuaseman toimintaa valvoo selän takana tuomari, jotka myös on valittu
kansainvälisesti tunnetuista amatööreistä. Suomalaisena tuomarina toimii Jouko,
OH1RX.
WRTC -tiimit osallistuvat IARU HF Chanpionship kilpailuun 12.-13.7. (12:00-12:00
UTC) omilla erikoistunnuksillaan, joista tunnistaa että he ovat WRTC-tiimejä. Tiimit
eivät saa kuitenkaan pitää yhteyksiä äidinkielelläään, koska tämä luultavasti
aiheuttaiisi sen, että esim. suomalaiset pitäisivät yhteyksiä vain suomalaiseen tiimiin.
Mielenkiintoisesta kisasta voit lukea lisää: http://www.wrtc2014.org/

Seuraa suosittua kotimaista DX-blogia - OH5TQ
Pertti, OH5TQ; on edelläkävijänä pitänyt suomenkielistä DX-aiheista blogia jo vuosia.
Blogissa seurataan DX-peditioiden edesottamuksia, annetaan vinkkejä ja keskustellaan
workkimiseen liittyvistä asioista. Pertillä on aina blogin pohjalla myös joku
mielenkiintoinen linkki.
Kannattaa seurata: http://perttioh5tq.blogspot.fi/

"DXCC Most Wanted" list
”DXCC Most Wanted” -lista on lista, joka kertoo mitkä radioamatöörimaat ovat eniten
”kaivattuja” eli jotka puuttuvat useimmilta DXCC-maita kerääviltä. DXCC-maita eli
radioamatöörimaita on tällä hetkellä 340.
Listan löydät Clublog.org -sivulta osoitteesta: https://secure.clublog.org/
mostwanted.php
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Listan kärjessä harvinaisempa maana löytyy KP1 Navassa. Navassa on USA:lle kuuluva
saari Karibianmerellä. Saari on luonnonsuojelualue eivätkä viranomaiset ole päästäneet
sinne radioamatöörejä 20 vuoteen.
Toisena listallla on – yllätys, yllätys – Pohjois-Korea.
Radioamatööritoiminnan tulevaisuus?
Suomen Radioamatööriliiton jäsenmäärä on laskenut kymmenessä vuodessa 5500
jäsenestä nykyiseen noin 3900+ henkilöjäseneen. Kerhojen jäsenmäärät laskevat
-paitsi no tietty Lahdessa – kaikkialla muualla Suomessa. Uusien amatöörien määrä on
jo vuosia ollut laskussa.
Onko radioamatööritoiminnan kulta-aika ohitse? Olemmeko auringonlaskun harraste?
Yhdysvaltojen radioamatööriliiton ARRL viettäessä tänä vuonna 100-vuotisjuhlaansa
ilmestyy QST-lehdessä artikkelisarja harrasteemme tulevaisuudesta. Artikkelisarja alkoi
QST:n huhtikuun lehdestä – jonka piakkoin saamme myös kerholle luettavaksi.
Ensimmäinen itseoikeutettu kirjoittaja oli IARU:n, Kansainvälisen radioamatööriliiton
puheenjohtaja Tim Ellam, VE6SH.
Tim, VE6SH; ja ARRL:n QST-lehti ovat antaneet luvan julkaista suomennoksen
artikkelista. Ainutlaatuisen suomennoksen voi lukea seuraavasta linkistä:
www.oh3ac.fi/IARU_presidentti.pdf
Mitä mieltä olet? Tässä hyvä aihe keskustella ”OH3AC Keskustelupalstalla”, jonne
pääset tästä linkistä.

Vuosikokous esittää Jarille, OH2BU; Arvo Laron muistopalkintoa
Kerhon hallitus on annettuun määräaikaan mennessä tehnyt esityksen SRAL:n
hallitukselle, että kerhon sihteerille Jarille, OH2BU; myönnettäisiin Liiton
vuosikokouksessa huhtikuussa Arvo Laron muistopalkinto.
Arvo Laron muistopalkinto on Arvon, OH4PJ; muistoksi perustetun Arvo Laron
muistorahaston vuodesta 1969 lähtien myöntämä palkinto liiton jäsenkerhojen
toimintaa ansiokkaasti edistäneille henkilöille. Palkintoa on mm viime vuosina annettu
seuraaville henkilöille:
2006
2006
2009
2010
2011
2012

Alpo Rummukainen, OH7VL
Jarkko Vääräniemi, OH8HQL
Ernst Ekström, OH2LXB
Jukka Hietaranta, OH1FF
Matti Friman, OH2BDQ
Heikki Launis, OH5XO

Hallitus on esityksessään korostanut Jarin, OH2BU; ansioita kerhon toiminnan
aktivoimisessa, monipuolisen esitelmä- ja muun toiminnan järjestämisestä sekä ennen
kaikkea kerhon jäsenmäärän tuplaamisessa kolmessa vuodessa sadasta kahteen sataan
jäseneen. Erityisesti hallitus esityksessään perusteluissa korosti mm. viime vuoden
toimintakertomusta, jonka voi lukea tästä linkistä
http://www.oh3ac.fi/OH3AC%20Toimintakertomus%202013.pdf

Kalakukko-kilpailu toisena pääsiäispäivänä 21.4.
Suurin kotimainen kilpailu, Kalakukko-kilpailu, järjestettään tänäkin vuonna toisena
pääsiäispäivänä. Kotimaiset kilpailut ovat hauskoja eikä niihin tarvitse osallistua veren
maku suussa – paitsi jos haluat voittaa. Kaikessa rauhassa voit omaan tahtiisi antaa
pisteitä muille ja samalla pitää kymeniä yhteyksiä muutaman tunnin aikana.
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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.

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
puh. 0400 906513.

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!

Toimitti Jari, OH2BU
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