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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 6/2014 22.2.2014 Geokätkeily, OH3AC myös suurin nuorisokouluttaja
ja -kerho, tulevia tapahtumia
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

1. maaliskuuta 2014 22.48

Ajankohtaista:
- Geokätkeily-esitelmä ma 24.2. klo 18:30
- Vuosikokouskutsu ma 3.3. klo 18:30
- OH3AC Keskustelupalsta avataan viikon päästä

Kurssit ja koulutus:
- Hiihtolomaviikon kurssi lähestyy
- LRC eli Avomerilaivurin radiokurssi 22.3. klo 10:00-17:00
- Yleisluokan preppauskurssi?

Tulevat tapahtumat:
-

SRAL-ilta ma 31.3. klo 18.30 SRAL pj Memma, OH1EG
Esitelmä ma 14.4. klo 18:30 X1M QRP-radiot, OH2BHS & OH2EC
Kerhon seuraava bulletiini su 9.3. klo 9:30 SA
Kosken Syke-tapahtuma 15.3. Hämeenkoskella!

Muut asiat:
-

OH3AC myös Suomen suurin nuorisokerho- ja -kouluttaja!
OH3AC SRAL kerhotoimintapäivillä
Yle: Radio- ja tv-museo aukeaa tilapäisesti
Antennikurssi Järvenpäässä
Kiinnostaako Pietari ja Popovin radiomuseo?
Haapasaari-peditio 12-17.8.
Jo 22 uutta omakutsu@oh3ac.fi -sähköpostitunnusta!
Vuorot
Jäsenmaksut 2014

Vanhan kertausta:
- Neljä uutta perusluokkaan!
- Meri-VHF -tutkinnossa 20 henkeä!
- TS520 myytiin huutokaupassa 300 €:lla!
- Kerho Ylen Lahden Radiossa "Maailman radiopäivänä"
- Jari, OH2BU; kotimaan kilpailuiden Suomen Mestari
-”Internet ei tappanut radioamatööriharrastusta!”
- Priscilla Presley radioamatööri – N6YOS
- Pallon seurantaa
- Hieno auringonpilkkuvideo
- FT5ZM-peditio loppu, saldona 170.000 yhteyttä
- Pohjois-Karjalan Radiokerhon, OH7AB; kerholehti ilmestynyt
- Tunnista digitaalinen lähete!

Ajankohtaista:
Geokätkeily-esitelmä ma 24.2. klo 18:30
Geokätköily on saavuttanut suuren suosion myös radioamatöörien joukossa, onhan
siinä paljon ”amatöörimäistä” uuden kokemista, rajojen etsimistä ja bongaamista:
kännykällä tai GPS-vastaanottimella etsitään piilotettuja ”purnukoita”, kirjataan löytö
purnukan vieraskirjaan ja kerrotaan löydöstä geokätköily-sivulle
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http://www.geocache.fi/index.php?
Mikä saa sadat ja tuhannet henkilöt etsimään piilotettuja kätköjä? Onko viehtymys
keräilyssä ja bongailussa vai tämänkin harrasteen sosiaalisuudessa? Joukossa on
kymmeniä jos ei satoja hameja!
Tuija Pietilä ja Samuli, OH2MGA; kertovat kerhon avoimessa maanantaiesitelmässä
geokätkeilystä – mitä se on, miten sitä tehdään ja miten kätkö löytyy! Olisiko tässä
sinulle uusi sivuharrastus?

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. Kokouksessa voidaa käsitellä myös jäsenten tekemiä esityksiä, jotka tulee
toimittaa hallitukselle viimeistään 22.2. mennessä sähköpostilla hallitus@oh3ac.fi
Liitteenä vuosikokouskutsu ja kerhon toimintakertomus 2013

OH3AC Keskustelupalsta avataan ensi viikolla
Kerhon keskustelupalsta, "OH3AC Chat", on viimeisiä asetuksia vaille valmis mutta
lopullisiin asetuksiin tarvitaan vielä jokunen päivä aikaa.
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
Hiihtolomaviikon kurssi lähestyy: ma 24.2. klo 10:00
Hiihtolomaviikon intensiivikurssi lähestyy kovaa vauhtia! Kurssille on tähän mennessä
ilmoittautunut yhteensä neljä henkeä Helsingistä, Järvenpäästä ja Korialta!
Maanantaina 24.2. klo 10:00 aloitamme radioamatööriharrasteen esittelyllä. Kurssi on
päivittäin 10:00-16:00 ja suurella todennäköisyydellä uudet perusluokkalaiset on
opetettu viimeistään torstaina. Kurssilla on koko ajan kahvipannu kuumana ja sekä
jääkaappi että mikroaaltouuni on kaikkien käytettävissä!
Ilmoittautua voit Jarille, OH2BU; puh. 0400 503221 tai sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi

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
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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 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.

Kerhon seuraava bulletiini su 9.3. klo 9:30 SA
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 Sykeharrastetapahtuman 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:
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.
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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.

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
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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.

Jo 22 @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 22 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

Vuorot
Kerhon kahvinkeittovuoroja on sovittu seuraavasti:
24.2. Vesa, OH3FYE
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€.
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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
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!

TS-520 -paketti nousi huutokaupassa 300 euroon!
Kerhon huutokauppaaman Kenwood TS-520 transceiverin hinta nousi huutokaupassa
lopulta tasan 300 €:oon. Hyvän rigin lisäksi pakettiin kuului alkuperäinen Kenwoodin
kaiutin, iso määrä varaputkia ja mm. SWR-mittari.
Lähtöhinta oli 77 euroa ja viidestätoista korottavasta tarjouksesta viimeisen ja
korkeimman teki Antero, OH2ENH. Onneksi olkoon!

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.
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”Internet ei tappanut radioamatööriharrastusta!”
Saman ”Maailman radiopäivän” teemalla Yleisradion Oulun toimitus teki jutun otsikolla
”Internet ei tappanut radioamatööriharrastusta! Jutussa haastateltiin Marko Juusoa,
OH8KVY. Jutun voit lukea Yleisradion kotisivujen linkistä:
http://yle.fi/uutiset/internet_ei_tappanut_radioamatooriharrastusta/
7086185?ref=leiki-uup

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.
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.

Myös Priscilla Presley on radioamatööri: N6YOS/KC6IWA
Tunnetun näyttelijän Priscilla Presleyn taustalta löytyy myös radioamatööriharrastus
tunnuksilla N6YOS ja KC6IWA. Priscillahan tunnetaan paitsi edesmenneen Elvis
Presleyn vaimona myös tunnustettuna näyttelijänä.
Priscilla aloitti televisiosarjassa Dallas ja sittemmin naispääosassa elokuvissa Mies ja
alaston ase, Mies ja alaston ase 2½ ja Mies ja alaston ase 33 1/3, Priscilla oli myös
Renny Harlinin toimintakomediassa Ford Fairlane sekä pienissä sivurooleissa joissakin
sarjoissa kuten Melrose Placessa.
Olisipa ollut kiva kuunnella Priscillan, N6YOS; ja edesmenneen Marlon Brandon,
KE6PZH/FO5GJ; pitävät kusoa keskenään.
(Tnx Olli-Jukka, OH2OP)

Hieno auringonpilkkuvideo netissä
NASA on laukaissut vuonna 2010 taivalle ”Solar Dynamics Observatory” (SDO) nimisen
tähtitieteellisen satelliitin joka tutkii Aurinkoa. Sen tavoitteena on tutkia, kuinka
Auringon magneettikenttä on syntynyt ja millainen on sen rakenne.
NASA on jokunen aikaa sitten julkaissut hienon videon auringonpurkauksista, joita
satelliitti on kuvannut. Video löytyy osoitteesta:
http://www.youtube.com/watch?v=NAg4qXsk99c&feature=youtu.be
Video, pituudeltaan 3:44, on hyvinkin taiteellinen mutta kuvat ovat aitoja. Ja
muistakaa – ei meillä olisi radiokelejä ja kusot toiselle puolelle maapalloa olisivat
mahdottomia ilman auringonpurkauksia ja sen aiheuttamaa ionosfäärin F-kerroksen
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muuttumista ”peiliksi” radioaalloille.
(Tnx Vili, OH3VV)

Pallon seurantaa!
Euroopan mantereelta, lähinnä Englannista, Saksasta ja Puolasta lähetetään
epäsäännöllisen säännöllisesti ilmapalloja, joissa on mukana radioamatööritaajuuksilla
olevia majakoita. Majakat ilmoittavat mm. pallon sijainnin, korkeuden, lämpötilan ym.
Moni palloista lähtee ilmavirtauksien mukana lentämään kohti pohjoista ja Suomea.
Puolasta lähetetty ilmapallo lensi viime viikolla läheltä Lahtea ja ylitti itärajan PohjoisKarjalassa.
Majakoita voi seurata kuka tahansa, jolla on kohtuullinen VHF/UHF-asema ja joka
asentaa tietokoneelleen seurantaohjelman. Tämä ohjelma välittää sitten
kuulohavainnot nettisivulle ja kuka tahansa voi seurata pallon lentoa sieltä.
Viimeisin pallo, Englannista lähetetty B-40; on juuri ohittanut Suomen ja lentämässä
Jäämerelle. Pallon liikkeet voit tutkia osoitteesta:
http://spacenear.us/tracker/?filter=B-40
Myös Suomesta on vastaavia ilmapalloja radioamatöörilähettimillä lennätetty
"Ilmari"-nimisinä

FT5ZM-pedition ohi, lokissa 170.010 yhteyttä
FT5ZM DX-pedition harvinaiselle Amsterdam-saarelle lopetti työskentelyn varhain
keskiviikkoaamuna. Asemat on nyt purettu ja 14 hengen ryhmä on laivalla matkalla
takaisin Australiaan.
Vajaan kahden viikon aikana ryhmä piti 170.010 yhteyttä 36.302 eri radioamatöörin
kanssa! Aseman lopullinen loki löytyy osoitteesta:
https://secure.clublog.org/charts/?c=FT5ZM#r
”Maailman kalleimmaksi” peditioksi väitetty operaatio ei kuitenkaan, vaikka pitikin
3.000 yhteyttä Suomeenkin, aivan saavuttanut maailmanennätystä yhteyksien
määrässä sillä T32C-ryhmä piti muutama vuosi sitten 215.000 yhteyttä Kiribatisaarilta.

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/

Tunnista digitaalinen lähete!
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Digitaaliset työskentelymuodot eli modet ovat hurjasti kasvattamassa suosiotaan. Ja
sehän on aika luonnollista: sähkötystä haluaa enää harva opiskella ja puheella
yhteyksien pitäminen saattaa häiritä muuta perhettä. Tietokoneen kytkeminen
lähettimeen on tänä päivänä helppoa ja samalla kun pitää yhteyttä, voi rauhassa juoda
kahvia tai katsoa vaikkapa televisiota.
Aikaisemmin oli vain RTTY. Sitten tuli PSK31. Tänä päivänä erilaisia digitaalisia
yhteysmuotoja on satoja ja uusia tulee viikottain. Miltä kuulostaa vaikkapa SSTV tai
JT65A?
Gary, KB9UKD; on kerännyt kotisivulleen näytteitä yli sadasta erilaisesta
radioamatöörienkin käyttämästä digimodesta. Käy katsomassa ja kuulostelemassa;
http://www.kb9ukd.com/digital/
(Tnx Olli-Jukka, OH2OP)

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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