
______________        OH3AC BULLETIINI       ____________

NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
7/2014 Pena, OH3TY su 11.5.2014

Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden seitsemättä Lahden 
Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; bulletiinia.

 
Tänään 11.5. vietetään äitienpäivää. Siis onnea kaikille äideille 

1. Radio- ja tv-museo avoinna! Päivystykset alkavat!
Lahden Radio- ja tv-museo avautui tiistaina 6.5., pitkän, lähes puolentoista 
vuoden kiinniolon jälkeen. Pena, OH3TY; ja Olli-Jukka, OH2OP; kävivät 
avajaispäivänä tarkistamassa Arvi Hauvosen muistoaseman OH3R laitteet 
ja antennit.

Lahden pitkäaaltoaseman lopetettua lähetyksensä toukokuussa 1993 
aiempi, vanhassa asemarakennuksessa ollut Yleisradion radiomuseo 
siirrettiin uuteen asemarakennukseen ja Yleisradion, MTV Oy ym. ja Lahden 
kaupungin yhteistyössä perustettiin Radio- ja tv-museosäätiö, joka ryhtyi 
ylläpitämään Suomen ainoaa valtakunnallista radio- ja tv-museota 
Radiomäellä.

Radio- ja tv-museosäätiö, SRAL ja Lahden Radioamatöörikerho ry., 
neuvottelivat yhdessä radioamatööriaseman perustamisesta museon 
tiloihin. Syntyi Arvi Hauvosen muistoasema OH3R. Aseman perustamisesta 
lähtien on OH3AC ottanut vastuun siitä, että museon asemalla on joka 
sunnuntai päivystys. Päivystyksen aikana vierailijoille esitellään 
radioamatööritoimintaa mm pitämällä yhteyksiä bandeilla.

Museon nyt avauduttua on kerhon velvoitteena jatkaa päivystystä.
Tänään sunnuntaina, 11.5., päivystyksen on lupautunut hoitamaan Olli-
Jukka, OH2OP; ja sitä seuraavana sunnuntaina 18.5. OT Pena, OH3TY.

Päivystäjiä tarvitaan sunnuntaista 25.5. lähtien. Päivystysaika on 12:00-
15:00 mutta mikään ei estä tulemasta aiemmin tai lähtemästä 
myöhemmin. Päivystyslistat tulevat löytymään sekä kerhon kotisivulta että 
keskustelupalstalta.

Otan ilmoittautumisia vastaan netin tai puhelimen kautta tai suoraan 
kerhoillassa. Joko oh3ty@oh3ac.fi tai 040 554 3923

2. Museolle äidit ilmaiseksi äitienpäivänä
Äitienpäivänä 11.5.2014 Radio- ja tv-museo haluaa onnitella äitejä ja 
tarjoaa heille ilmaisen sisäänpääsyn
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3. Museon tapahtumaviikonloppu 17.-18.5.2014; ravintolapäivä, konsertteja 
sekä kerholla avoimet ovet!

Radio- ja tv-museon tapahtumaviikonloppuna museossa ja sen piha-
alueella on luvassa monenlaista toimintaa: Ravintolapäivänä la 17.5. 
alueelle voi tulla pitämään omaa pop-up-ravintolaa. Su 18.5. on 
kansainvälinen museopäivä, jolloin museon kesäteatterihahmot Hertsi ja 
Eetteri esiintyvät pitkin päivää. Mukana tapahtumassa on myös Lahti 
Unicef-kaupunki 2014, jonka tiimoilta on luvassa ohjelmaa ja kilpailuja. 
Kansainvälisenä museopäivänä museoon on ilmainen sisäänpääsy.

Kerho ry., OH3AC; järjestää kumpanakin päivänä päivystyksen OH3R-
asemalle sekä avoimet ovet kerhon tiloihin Vanhalla Radioasemalla! 
Saattaa olla, että kerho osallistuu myös ravintolapäivään?

4 Kerhon yhteismajoitus Hankasalmella – pari paikkaa vapaana!
Kerho on varannut SRAL:n leiriltä Hankasalmelta 8 hengen mökin ”Iso 
Revontuli” to-su 3.-6.7. 2014. Mökkiin mahtuu mukaan vielä kerholaisia, 
sillä kaikkia paikkoja ei vielä ole varattu. Majoitus tulee maksamaan 20-25 
€/hlö/yö riippuen majoittujien määrästä. Patjapaikkoja löytyy lähes rajaton 
määrä. Jos kiinnostaa, ota yhteys Jariin, OH2BU; oh2bu@oh3ac.fi

5. Museolle valtionapua Liikenne- ja viestintäministeriöltä
Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt yhteensä 385 000 euroa 
liikenne- ja viestintäalan museoille.

Trafiikki-museot yhdistys ry:lle, jonka jäsen Lahden Radio- ja tv-museo on, 
myönnettiin 81 250 euroa viestintään ja markkinointiin sekä museon 
verkkokaupan kehittämiseen. Lahden Radio- ja tv-museosäätiö saa 10.500 
euroa mastojen korjaustyöhön.

Valtionapua saavat myös Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys 
ry OI3SVM (3.500 euroa), Kouvolan Putkiradiomuseosäätiö OH5K (1.000 
euroa) sekä Petäjäveden vanhojen viestintälaitteiden museon tukiyhdistys 
ry (1.000 euroa) 

6. Aikakauslehtitarkkailu Lahden pääkirjastossaHyvää huomenta!
Olli-Jukka, OH2OP; kirjoittaa:
Huomasin Lahden kaupunginkirjaston lehtienlukusalissa olevan tilastoinnin 
siitä, miten moni lukee tosiasiassa lehtiä, jotka on sinne tilattu kaupungin 
varoilla. Panssariviestiä oli moni reserviläinen käynyt jo lukemassa - viivoja 
vajaat kymmenen - ja Radioamatööri-lehteä "kaksi". Yhtä laiha tulos oli 
toki Radiomaailma-lehdellä, DX-kuuntelijoilla.

Ehdottaisinkin, että mahdollisimman moni harkitsisi käyvänsä lukemassa 
tässä kuussa Radioamatööri- sekä Radiomaailma-lehden, jotta ne eivät 
joutuisi lakkautettavien listalle ja luopua tästä viestintäkanavasta.
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7. Kerholla uusi tehotietokone – tnx Timo, OH3FYF
Kerhon tietokoneita on vaivannut vanhuus. Pöytätietoneet ovat 
jämähtäneet suurempien tiedostojen edessä eikä niitä ole voinut käyttää 
edes kerhon videotykin kanssa.

Timo, OH3FYF; hankitutti kerholle lähes uudes HP-merkkisen kannettavan, 
joka nyt pyörittää tiedostoja nopeasti ja tehokkaasti. Kone on myös 
esitelmäiltoina nyt helppo kantaa kerhohuoneen puolelle. Yhteensopivuus 
videotykin kanssa on myös testattu!

Tnx Timo! 

8. Tuoreimmat QST- ja CQDL-lehdet kerholla
Kerholta löytyvät nyt tuoreimmat ARRL:n QST-lehdet sekä Saksan liiton 
DARC CQDL-lehti. 

9. Kouvolan Radiokerhon, OH5AG; kesäleiri Kekäleniemessä 7.-8.6.2014
Perinteinen kesäleiri järjestetään kesäkuussa Kekäleniemessä. Lauantain on 
leirillä myös ohjelmaa. 
Käyntimaksu on 5 eur/hlö (sis. tulokahvit ja sauna), sisämajoitus maksaa 
20 eur/hlö (sis. käyntimaksun). Alle 12 vuotiailta ei peritä käyntimaksua 
vanhempien seurassa. Sisämajoitustilaa on rajallisesti, kannattaa varata 
ajoissa (OH5KRQ). Lisätietoja http://www.oh5ag.com 

10. Kerhoillat jatkuvat
Kerhoillat täällä Lahdessa jatkuvat edelleen joka maanantai klo 18:00 kaikille 
avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa.

11. Kerholta lainattavissa antennianalysaattoria ja kaksi mastovyötä
Kerholta on lainattavissa hyvälaauinen AA-510 antennianalysaattori 
ohjekirjoineen sekä kaksi mastovyötä. Laita lainauksesi kerhon lainauskirjaan.

12. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan kolmen viikon päästä eli sunnuntaina 1.6. klo 
09:30 SA tällä samalla taajuudella eli 3.685 kHz jolloin lukijana on Retu, 
OH3WK.

13. Lopetus ja kiitokset
Tässä tämä tällä kertaa. 

Siirrytään kuuntelemaan kuittauksien kautta, ketkä kaikki olivat kuulolla!
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