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NUMERO: LUKIJA: PVM:
4/2012 Pena, OH3TY 18.3.2012

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, bulletiinia. 

Tänään 18. maaliskuuta on Eetun ja Edwardin nimipäivä. Eetu on tietenkin johdannainen 
brittiläistä alkuperää olevasta Edward -nimestä. Muutama vuosi sitten Eetu oli suosituin 
syntyneiden poikien etunimi. 

Kerho onnittelee viime keskiviikkona pyöreitä vuosia täyttänyttä Jaskaa, OH3LV ja 
maanantaina täyttänyttä Esaa, OH3MWN.

Ja sitten asiaan ….

1. SRAL-esitelmäilta tulevana maanantaina 19.3. klo 18:30
Kerho on kutsunut SRAL:n hallituksesta Memman, OH1EG; ja Juhanin, OH2MD; 
huomenna maanantaina 19.3. klo 18:30 Vanhalle Radioasemalle kertomaan, mitä Suomen 
Radioamatööriliittoon tänään kuuluu. Lyhyiden alustuspuheenvuorojen jälkeen Juhani ja 
Memma vastaavat yleisön kysymyksiin.

Tule siis keskustelemaan ja kysymään, mikä Sinua sitten SRAL:ssa tänä päivänä 
askarruttaakaan. Kahvit keittää Leena, OH3HF.

2. Vuosikokousuutisia
Kerhon vuosikokous pidettiin maanantaina 27.2.2012 kerhon tiloissa Radiomäellä. 
Kokouksessa hyväksyttiin kiitoksin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Vuosikokous kirjasi pöytäkirjaan myös kiitoksen hallitukselle ja erityisesti sihteerille hyvin 
hoidetusta koulutustyöstä. Puolessatoista vuodessa on kerholla suoritettu yli 70 
radiotutkintoa. Muuten rauhallinen vuosikokous keskusteli harvinaisella innolla ja ajatuksella 
myös radioamatööritoiminnan kehittämisestä. Kokouksen pöytäkirjan voit lukea kerhon 
kotisivulta, samoin lukea kertomuksen ja katsoa kuvia kokouksesta.

3. Kymmenen uutta tutkintoa hiihtolomaviikon intensiivikurssilta!
Hiihtolomaviikon intensiivikurssi tuotti yhteensä kymmenen uutta tutkintoa: seitsemän 
perusluokan ja kolme yleisluokan tutkintoa. Kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi löydät linkin ja 
kertomuksen kurssin vaiheista.

Nuorin opiskelijoista, 14-vuotias Elli-Sylvia suoritti T2-moduulin ja yleni yleisluokkaan. 
Kurssilaisten keski-ikä oli pienen piirun alle 40 vuotta! 

Seppo, OH2TO; ja  Jari, OH2BU; vastasivat opetuksesta. Jaska, OH3LV; toimi tärkeänä 
tausta-apuna opettaen kaksi kurssilaista räätälöidysti yleisluokkaan. 

4. Myös YLE Radio Suomi huomioi intensiivikurssin!
Kurssille osallistui Tampereen yliopiston emeritusprofessori Aimo Ryynänen, joka on 
kuntarakenneuudistuksen erikoisasiantuntija Suomessa. Aimo suoritti tutkinnon ja on nyt 
OH3ECU.
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Ylen Radio Suomi haastatteli Aimoa kuntauudistuksesta Radio- ja tv-
museolla. Haastattelun alussa on kolmen minuutin erittäin 
sympaattinen keskustelu radioamatööritoiminnasta ja Aimon tiukka 

kommentti, että haastattelun pitää loppua ennen kello kahta, koska silloin alkaa tutkinto! 

Aimon haastattelu tuli Ylen Radio Suomen Ajantasa-ohjelmassa lauantaina 3.3. klo 14:00. 
Lähetyksen voit kuunnella Ylen Areenasta linkistä, jonka löydät kerhon kotisivun uutisista.

5. Perusluokan iltakurssi jatkuu - vielä ehdit mukaan!
Perusluokannnen iltakurssi jatkuu viiden oppilaan voimin tiistai-iltaisin klo 18:00. Iltakurssilla 
on juuri päästy tekniikan eli T1-modulin alkuun joten mukaan mahtuu vielä mainiosti! Koska 
kurssilaisista osa ei ehtinyt mukaan liikenteen ja määräysten eli K- moduulin opetukseen, 
nämäkin asiat käydään vielä uudestaan lävitse! Mukaan siis ehtii myös tästä syystä hyvin! 

Kurssin aikana järjestetään tarvittavat tutkinnot ja kurssille voi ilmoittautua 
oh3aclahti@gmail.com tai Seppo Murtomaalle, OH2TO, puh. 0400 713 545. Lisätietoa 
kurssista kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi  

6. Lahden Radio- ja tv-museo suljettuna 26.3.-19.4.
Radio- ja tv-museo on suljettu näyttelyvaihdon vuoksi 26.3.-19.4.2012 välisen ajan. Tänä 
aikana ovet ovat suljettuna myös viikonloppuisin eli sunnuntaipäivystämisiä OH3R-asemalla 
ei ole tuona aikajaksona. 

Kerhoillat ja kurssi pidetään sovitun aikataulun mukaisesti.

7. Esitelmät nyt sanoin ja kuvin myös kerhon kotisivulla
Valtavan suosion saanut JUMA-rakennussarja ja erityisesti uusi JUMA PA1000-puolijohde-
linukka oli 25.2. Matin, OH7SV; esittelyssä museon auditoriossa. Paria viikkoa aiemmin, 
Timo, OH2BHS; johdatti tarkkaavaisen yleisön antenniliittimien juottamisen saloihin. 

Voit nyt lukea kummastakin tilaisuudesta kerhon kotisivulta löytyvistä linkeistä ja katsoa 
kuvia tapahtumista.

8. "Meri-VHF" -kurssilta 16 tutkinnon suorittanutta
Tammikuun lopulla alkaneen "Meri-VHF" -kurssin tutkinto pidettiin lauantaina 3.3.  Oivan, 
OH2NSM; opetuksessa käytiin veneilijöille tärkeitä radioliikenneasioita läpi 16 tunnin ajan. 

Tutkintotulokset olivat maireaa luettavaa; kaikki 16 läpäisivät tutkinnon ja saavat lähipäivinä 
"pahvin" Viestintävirastolta. Samalla Päijänteen ja Vesijärven vesiturvallisuus paranee 
uusien radionkäyttäjien lisätessä kuulijoiden määrää hädän sattuessa.

Kiitos Oivalle, OH2NSM; hyvästä opetuksesta ja onnea uusille radioveneilijöille.

9. Kevään tutkintotilaisuudet
Kerholla järjestetään iltakurssin yhteydessä vielä kaksi mahdollisuutta K-moduulin ja T1-
moduulin suorittamiseen. Tutkinnot ovat avoimet myös kaikille muille kiinnostuneille. 

Ensimmäinen K- ja T1-moduulin tutkinto järjestetään tiistaina 3.4. klo 20.00 ja toinen 
tutkintotilaisuus myöhemmin ilmoitettavana aikana kurssin päättyessä.

Tutkintoihin voi ilmoittautua Penalle, OH3TY; joko pentti.lareva@phnet.fi tai 040-554 3923
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10. Vuorot
Seuraavien maanantai-kerhoiltojen isäntinä ja emäntinä toimivat 
huomenna maanantaina Leena, OH3HF, seuraavana maanantaina 

26.03. Tapio, OH3FYD; ja sitä seuraavana maanantaina 02.04. Timo, OH3FVW;

Museoaseman OH3R päivystäjinä ja museon asiakkaille radioamatööritoiminnan esittelijöinä 
toimii tänään Seppo, OH2TO ja viikon päästä 25.3.Tapio, OH3FYD yhdessä Vesan, 
OH3FYE; kanssa.

Päivystys museolla on sunnuntaisin kello 12:00-15:00 SA ja päivystäjän tehtävänä on 
elävöittää konevaltaista museota ja esitellä radioamatööritoimintaa. Jos siis kuulet OH3R-
aseman jossakin taajuuden 3.685 kHz lähellä tai muualla, tule antamaan näyteyhteys 
kuulijoille. Kaikki vuorot löydät kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/vuorot

11. Videotykin lamppu simahtaa kohta - apua etsitään yhä, osaatko auttaa?
Kerhon hyvinpalvelleen videotykin - Sony VPL-PX31 - polttimo eli lamppu on elinikänsä 
loppumetreillä. Olisiko kenelläkään kuuntelijalla auttaa? Olisiko tiedossa käytettyä lamppua 
tai halpaa ostopaikkaa? oh3aclahti@gmail.com

12. Loppukevään esitelmät ja tapahtumat
Maanantaina  16.4. klo 18:30 ”SRH ja SRA – mitä ne ovat” Pentti Lareva, OH3TY
Maanantaina 7.5. klo 18:30 ”LOTW – Logbook Of The Word” Jari Jussila, OH2BU
Lauantaina 26.5. klo 13:00 ”Tutustuminen Vesivehmaan lentokenttään” 

13. Muista merkitä käyntisi vieraskirjaan
Kun käyt kerholla joko kerhoillassa, esitelmässä tai tapahtumassa tai muuten, muista merkitä 
käyntisi kerhon vieraskirjaan.

14. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 15.4. tähän samaan aikaan tällä samalla jaksolla. 
Bulletiinin antaa Pekka, OH3JMJ. Muista, että seuraavana päivänä on vuorossa 
esitelmäsarjan SRH/SRA-ilta.

15. Toivotukset
Kevät jatkuu täällä Päijät-Hämeessäkin lämpimästi ja kauniisti, mutta siitä huolimatta 
antoisaa sunnuntaipäivää kaikille kuulijoille!

Ja sitten kuittaukset!
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