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Tervetuloa Lahteen ja Hiihdon MM-kisoihin
Avoimet ovet ja paljon pöhinää kisojen aikana!

Hiihdon MM-kisat, juhlakisat, pidetään Lahdessa ke 22.2.- su 5.3.2017. 
Lahti ja Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; kutsuu myös kaikki radioamatöörit ja 
radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet Lahteen! Tervetuloa!

- La 18.2.2017 alkoi Lahden linja-autoissa mainoskampanja, jossa kerrotaan 
hiihtolomaviikolla alkavasta kahdesta ra-kurssita ja avoimista ovista Radiomäellä.

- Kerholla on Radiomäellä koko kisojen ajan, 22.2.-5.3., avoimet ovet klo 
10:00-18:00. Kisojen aikana ja sen jälkeenkin käytössä on Suomi 100 vuotta 
juhlavuoden ja MM-kisojen erikoistunnus OH100SKI. Tervetuloa kahville ja 
glögille, tutustumaan ja workkimaan ja katsomaan kisoja isolta ruudulta.

- La 25.2. n. klo 10:00 alkaa ”kerholauantai” ja ”kerhoyö.” Kerholla vietetään 
yhdessä hauskaa ja mukavaa aikaa. Innokkaimmat voivat erikoistunnuksella 
workkia mm. REF SSB-kilpailua tai pitää pile-up'pia omaan tahtiiinsa.

- Ma 27.2. klo 10:00 alkaa hiihtolomaviikon ra-kurssi yhteistyössä MPK:n 
kanssa. Kurssia pidetään päivittäin klo 10:00-16:00.

- Ma 27.2. klo 18:00 lähtien normaali kerhoilta hyvässä seurassa.

- Radio- ja tv-museo ”Mastola” avautuu ti 28.2.2017 klo 9:00 usean vuoden 
remontin jälkeen. Museon asema OH3R palaa väistötiloistaan kotiinsa. Kerhon 
jäsenet vastaavat avajaisten liikennejärjestelyistä Radiomäellä. OH3R aktivoituu. 

- Ti 28.2. klo 18:00 alkaa kevään toinen iltakurssi, jatkuen ti-iltaisin 18.4. 
saakka. Kurssi järjestetään yhteistyössä MPK:n kanssa.

- La 4.3. klo 10:00 pidetään Radiomäellä Viestikiltojen liiton kevätkokous.

- La 4.3. klo 13:00 pidetään Radio- ja tv-museon auditoriossa Päijät-Hämeen 
Viestikillan perustava kokous. Tervetuloa!

Mutta ei tässä vielä kaikki! Useat kerhon jäsenet ovat mukana vapaaehtoisina 
vastaamassa Lahden MM-kisojen radio- ja viestiliikenteestä. Kerhon viime syksynä
Koulutuskeskus Salpauksessa kouluttamasta 16 nuoresta radioamatööristä suurin 
osa on myös ”komennettu” mukaan kisojen järjestelyihin koulutuksensa mukaisiin
tehtäviin!

Tärkeitä yhteystietoa:
- Kerhon ja musoen osoite: Radiomäenkatu 34, 15100 LAHTI

- Mikäli olet Lahden keskustassa tai tulossa kaupunkiin, voit soittaa 
kerholle 046 938 4050 ja tarkastaa, että onko kukaan paikalla. Mikäli 
numerosta ei vastata, voit soittaa Maaritille, OH3EXI; 040 708 7861. 
Saat lisätietoa myös sähköpostilla oh3ac@oh3ac.fi

- Kerhon kaksi toistinasemaa sijaitsevat Radiomäen itäisessa mastossa. 
Antennit ovat n. 200 m asl ja 65 m agl. Lokaattori KP20TX. Toistiminen 
kuuluvuusalue: suurin osa Päijät-Hämettä:

145.775 MHz (OH3RAC) -0,6 MHz erotus ja 1750 Hz avaussignaali
434.600 MHz (OH3RAC) -2,0 MHz erotus ja 123 Hz aliääni

Tervetuloa Lahteen – radiokaupunkiin!
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