
______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
4/2015 Pena, OH3TY Su 22.3.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; 
vuoden neljättä bulletiiniä.

Tänään 22.3. viettää nimipäiväänsä Vihtori. 

Vihtori on tietenkin suomalainen muoto latinalaisesta nimestä Victor, joka
tarkoittaa 'voittajaa'. Nimi on mukautunut suomen kieleen sekä ”h”-
kirjaimella että ”k”-kirjaimella, siis Vihtori ja Viktori. Nimi esiintyy 
esimerkiksi  italiassa  muodossa  Vittorio,  saksassa ja ruotsissa Viktor.  
Vihtori on säilynyt käytössä varsinkin jälkimmäisenä etunimenä.

1. Kerhon vuosikokous maanantaina 23.3.2015
Kerhon vuosikokous pidetään huomenna maanantaina 23.3.2015 klo 
18:30 Vanhan Radioaseman juhlasalissa Radiomäellä.

Kokouksessa käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä kuullaan toiminnantarkastajan lausunto. Muina asioina käsitellään 
toistinasemaliikennöintiä ja valvontaa sekä Radioamatööri-lehteä.

Kokoukseen voi osallistua yhdellä valtakirjalla tai etäyhteydellä: Skype tai
puhelin. Etäyhteystoivomuksesta ilmoitus viimeistään tänään.

Vuosikokouskutsu ja esityslista sekä toimintakertomus 2014 löytyvät 
kerhon kotisivulta ja ne on toimitettu myös sähköpostilla jäsenille. 
Vuosikokouskutsu on lähetetty postitse niille jäsenille, jotka eivät ole 
ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan.

Myös uudet jäsenet ja muut radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet 
henkilöt ovat tervetulleita tilaisuuteen.

2. Merenkulun LRC-kurssi lauantaina 11.4.2015
Kerho järjestää lauantaina 11.4.2015 klo 10:00-17:00 merenkulun 
avomerilaivurin eli LRC-koulutuksen ja tutkinnon. Opettajana ja tutkijana 
on Ari Caselius. Kurssi on suunnattu erityisesti radioamatööreille.

Kurssi pidetään jos ilmoittautuneita on vähintään 10. Ilmoittautuneet 
saavat Viestintäviraston uusitun LRC-oppaan, joka ei ole julkisessa 
jakelussa. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 3.4.2015 mennessä 
Jarille, OH2BU; joko oh2bu@oh3ac.fi tai puh. 0400 503221.
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3. Kevään kursseilta nyt yksitoista tutkintoa
Kevään perusluokan kurssit ovat tältä erää käytännössä ohi. Viime 
tiistaina 17.3. pidettiin iltakurssin viimeinen varsinainen oppitunti  ja 
tutkinnot. Kevään saldo on 11 - kahdeksan perusluokan ja kolme 
yleisluokan tutkintoa!

Iltakurssin oppilaat halusivat vielä yhden ”oppitunnin” eli ensi tiistaina 
24.3. klo 18:00 kokoonnumme vielä kerran yhteen keskustelemaan ra-
toiminnasta, sen sisäisestä olemuksesta ja vastaamaan joka ikiseen 
mahdolliseen kysymykseen amatööritoimintaan liittyen. Illan aikana 
käymme myös läpi ihan oikean rigin, opettelemme sen nappulatekniikkaa 
ja taidetaan jopa pitää muutama yhteys. Tämä on sitä kokonaisvaltaista 
koulutusta – ei pelkästään että saadaan tutkinto läpi! 

Myös muut viimeaikojen uudet perusluokkalaiset ovat tervetulleita 
mukaan! 

4. Kerhoretki Kouvolan Sotilasradiopäivään 25.4.
Perinteinen Kouvolan Putkiradiomuseon järjestämä sotilasradiopäivä on 
lauantaina 25.4. klo 10:00-14:00. Järjestämme huhtikuun kerho-retkenä 
tapahtumaan linja-autokuljetuksen. Sitovat ilmoittautumiset 10.4. 
mennessä Harrille, OH3UP; oh3up@oh3ac.fi tai puh. 0400 499 669.

Maksimikustannus linja-autosta 20 €/henkilö. Linja-auton lähtöpaikkaa ja 
reittiä sovitellaan ilmoittautumisten mukaan. Linkin tilaisuuden ohjelmaan
löydät kerhon kotisivulta.

5. Radio- ja tv-museolla nimikilpailu, remontti alkaa kesäkuussa!
Lahden Radio- ja tv-museo etsii pirteämpää ilmettä nimikilpailulla. 
Museolle voi ehdottaa uutta nimeä 12.4. mennessä.

Nimikilpailuun voi osallistua museon nettisivuilla www.lahdenmuseot.fi tai 
kerhon kotisivulta löytyvästä linkistä. Museon uusi nimi julkistetaan 
Lahden historiallisessa museossa 25.4.

Remontin alkamisajankohta on kesäkuu ja museon on määrä avautua 
ensi vuoden aikana. Seinien lisäksi museo uudistaa myös 
näyttelytoimintaansa.

6. Toistinasemat tarvitsevat räkkiä – löytyykö keneltäkään?
Kerhon toistinasemat OH3RAC 2 metrillä ja 70 cm:llä sijaitsevat itäisen 
radiomaston juurella olevassa kopissa. Toistinasemien tekniikasta 
vastaava on jo jonkin aikaa ilmoittanut, että toistinaseman laitteet tulisi 
saada räkkiin. Nyt ne ovat osin lattialla ja osin seinällä. Hyvä räkki 
mahdollistaisi myös toistinasemien kehittämisen.

Löytyisikö sinulta sopivaa räkkiä? Räkin mitat noin 61 (syvyys) x 110 
(leveys) Näistä linkeistä voi katsoa kuvan ja piirrroksen kerhokirjeestä 
löytyvästä linkistä.

7. Kerhon linukka toimii taas – kiitos Kalevi, OH3NAO; ja Timo, OH3FYF
Kerhon muutama vuosi sitten lahjoituksena saamalla Tokyo Hy-Power HL-
700B -puolijohdelinukalla on ollut ohrainen matka kerhon rigipöydällä. 
Sekä pikkulinukan mukana tullut alkuperäinen poweri että Ramin, 
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OH3DB; lahjoittama poweri hajosivat – kai liiasta käytöstä?

Poweria, jossa on 13,8 volttia ja vähintään 80 A ei helpolla löydy. 
Ratkaisu kuitenkin saatiin: Timo, OH3FYF; toi kerholle useamman 
virtalähteen, joita oli käytetty tietokonepalvelimissa. Kalevi, OH3NAO; 
liitti näitä kaksi rinnan, kehitti virtaa tasaavan järjestelmän ja koteloi ne 
hienoon vanhaan HP-tietokoneen koteloon. Poweri pörrää tasaisesti ja 
linukka toimii suloisesti! Tervetuloa workkimaan.

Kiitos Timo ja Kalevi! 

8. Kerhon asema ehostuu – kiitos Marko, OH3MN; ja Seppo, OH2TO
Myös tietokoneet kerhon asemalla ehostuvat. Timo, OH3FYF; lahjoitti 
viime syksynä HP -kannettavan, joka on ollut ahkerassa käytössä 
koulutuksessa ja esitelmissä.  Asemalla on ollut kaksi vanhaa tuskaisen 
hidasta pöytäkonetta. Seppo, OH2TO; lahjoitti toisen tilalle melko 
uudehkon pöytäkoneen jossa on vääntöä huomattavasti enemmän. Uusi 
kone toimii myös hyvin Jarmon, OH3QN; hankkiman printterin kanssa.

Eikä tässä vielä kaikki! Marko, OH3MN; toi kerholle kaksi todella upeaa ja 
isoa litteänäyttöä – paljon isompia kuin vanhat Patinasta hankitut näytöt. 

Kiitos Timo, Seppo, Jarmo ja Marko!

9. Kerhon koulutusmateriaali käytössä myös Libanonissa!
Kerhon koulutusmateriaali on nyt myös käytössä kaukana Libanonissa!

Marko, OH7EBY; on nimittäin mukana irlantilais-suomalaisessa 
rauhanturvatyössä Libanonissa ja on ottanut tehtäväkseen kouluttaa 
osastoonsa uusia radioamatöörejä. Jos hyvin käy ja byrokratia antaa 
periksi, Marko tulee lähiaikoina ääneen tunnuksella OD5/OI1AX. Marko on
myös Ylä-Karjalan Radiokerhon, OH7ABE; puheenjohtaja ja hänen 
terveisensä löytyvät perjantaina ilmestyneestä kerhokirjeestä. 

10. Vuosi 2015 kerhon 85-vuotisjuhlavuosi!
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; silloin nimellä ”Lahden 
Kolmoset” perustettiin 1.11.1930. Tänä vuonna kerho täyttää siis 
kunnioitettavat 85 vuotta!

Juhlavuosi tulee näkymään monella tavalla kerhon toiminnassa mutta 
juhlavuoden suuremmat juhlallisuudet keskittyvät varsinaisen 
syntymäpäivän ympärille loppuvuoteen.

Kannattaa tutustua ja lukea myös kerhon maineikkaasta historiasta ja 
perinteestä kertova kerhon 75-vuotishistoriikki, joka löytyy kerhon 
etusivulta olevasta linkistä.

11. Retu, OH3WK; kotona! 
Retu, OH3WK; on vihdoin päässyt pois neljän kuukauden makaamisesta 
Hollolon Salpakankaan terveysaseman vuodeosastolla. Retun kuulee nyt 
bandilla jos toki hänen täytyy istua vielä pitkään pyörätuolissa.
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12. World Amateur Radio Day, 18.4.2015 – löytyykö printtausapua?
Kansainvälistä radioamatöörien päivää vietetään joka vuosi 18.4., samana
päivän kun IARU perustettiin 90 vuotta sitten Pariisissa.

Tänä päivänä radioamatööritoiminta on maailmalla suositumpaa kuin 
koskaan. IARU on julkaissut tapahtuman kunniaksi kaksi hienoa julistetta.
61x91 cm kokoisen ison julisteen ja A4-kokoisen pienen julisteen. Todella 
hienot julisteet löytyvät kerhokirjeessä mainituista linkeistä.

Löytyisikö kuulijoista ketään, joka pystyisi tulostamaan pari kappaletta 
kumpaakin julistetta kerholle ja kerhon tilaisuuksissa käytettäväksi?

13. Radio- ja tv-museo sai merkittävän valtionavustuksen
Valtio on myöntänyt Lahdelle 340 000 € avustuksen Radio- ja tv-museon 
peruskorjaukseen. Kerho onnittelee sekä museota että kaupunkia ja 
toivoo remontin pikaista valmistumista. 

14. Kerhokirje ilmestyi viime perjantaina
Vuoden viides kerhokirje ilmestyi viime perjantaina ja sisältää taas tuhdin
annoksen tietoa kerhon tapahtumista mutta erikoisen paljon uutisia myös
muualta. Kerhokirjeen voi lukea myös kerhon kotisivulta löytyvästä 
linkistä sekä kerhon keskustelupalstalta.

15. Jäsenmaksut 2015 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2015 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. Tilinumerot löytyvät joko kerhon 
kotisivulta tai kerhokirjeestä.

16. Keskustelupalstalla paljon mielenkiintoista luettavaa
Kerhon keskusteljupalstalla on paljon uutta luettavaa ja mielenkiintoisia 
keskusteluita. Kannattaa aina välillä käydä katsomassa siellä ja antaa 
oma panos. Myös osto- ja myynti-ilmoituksissa löytyy.

Keskustelupalstalle pääset helpoimmin kotisivun vasemmassa palkissa 
olevasta linkistä.

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

16. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 12.4. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz. Katsotaan ja kuunnellaan josko Retu, 
OH3WK; antaisi silloin bulletiinin ja jos ei, lukuvuorossa on Pekka, 
OH3JMJ
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