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Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; 
kahdeksatta ja syksyn ensimmäistä bulletiiniä.

Tänään 23.8. viettävät nimipäiväänsä Signe ja Varma

Signe tulee muinaisskandinaavisesta nimestä Sighne, joka tarkoittaa 
'voittajatarta'. Nimi koostuu sanoista sig ('voitto') ja ny ('uusi').

Varma on ollut käytössä sekä miehen että naisen etunimenä ja se on 
annettu hieman yli 180 miehelle ja noin 680 naiselle. Vuoden 1946 
etunimilain nojalla on määrätty Varma naisennimeksi, mutta vielä 2000-
luvulla nimi on annettu muutamalle pojallekin. Suurin osa Varma-
nimisistä on kuitenkin 1900-luvun alkupuolella syntyneitä, ja nimi on 
hävinnyt käytöstä lähes kokonaan 1950-luvun jälkeen.

1. Ruskaleiri, Rompepäivät ja kirpputori pe-su 25.-27.9.
Kerhon perinteinen syysleiri, Ruskaleiri, pidetään syyskuun viimeisenä 
viikonloppuna eli 25.-27.9.2015 perinteisessä paikassa eli Nastolan 
Luhtaanmaalla, Salajärven rannalla. 

Leirin yhteydessä on myös tavallista suurempi Rompepäivä ja kirpputori, 
sillä kerhon mittaamattomiosta varastoista tuodaan kaikki mahdollinen 
tarpeeton tavara myytäväksi Ruskaleirille. Joukossa on pientä 
käyttötavaraa, komponentteja, antenneita, välijohtoja, muuntajia ym.

Leirillä on runsaasti myyntitilaa sekä ulkona että sisällä. Peräkärry-
myyntikin onnistuu hyvin aivan pääsisäänkäynnin vieressä.

Matti, OH7SV; on alustavasti lupautunut tulemaan kertomaan 
käytännöllistä perustietoa antennin virittämisestä. Myös muuta ohjelmaa 
on suunnitelmissa.

Luhtaanpirtissä on sisämajoitustilaa sekä ulkona hyvät mahdollisuudet 
asuntovaunuille ja teltoille. Leirillä on mahdollisuus prepata sekä perus- 
että yleisluokkaan että suorittaa tutkintoja. Keittiö tarjoaa paitsi hyvää 
ruokaa myös kahvit ja pikkupalat. 

Seuraa kerhon kotisivua www.oh3ac.fi sekä kerhokirjettä leirin 
lisäuutisista.

2. Peruskurssi alkaa 29.9.2015 klo 18:00 – ilmoittaudu nyt!
Kerhon myös perinteinen ja Suomen suosituin perusluokan kurssi alkaa 
tiistaina 29.9. klo 18:00 radioamatööritoiminnan ja kurssin esittelyllä. 
Kuutena tiistai-iltana käydään läpi tutkintoon tarvittavat asiat. Opettajina 
toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU. 

Kurssi pidetään Radiomäellä, Vanhalla Radioasemalla. Opetussuunnitelma
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ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon kotisivulta ”ra-kurssi" -otsikon 
alta. 

Ilmoittautumiset Seppo Murtomaa, OH2TO; puh: 0400 713 545 tai 
koulutus@oh3ac.fi 

3. Arvi Hauvosen muistoasema OH3R aloittamassa säännölliset päivystykset
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi 
Hauvosen muistoasema OH3R on ollut hiljaa museon remontin 
aloittamisesta lähtien. Nyt aseman siirto Vanhalle Radioasemalle on 
pientä viimeistelyä vaille valmis ja asema tulee lähiviikkoina uudestaan 
säännöllisesti ääneen.

Asemaa on kesän ja alkusyksyn aikana Penan, OH3TY; johdolla 
pikkuhiljaa valmisteltu ja ääneentulo on enää yhdestä tinauksesta kiinni. 
Kerhoillassa huomenna 24.8.2015 asennukset viimeistellään ja asemaa 
koekäytetään. Säännöllinen päivystys alkaa pian tämän jälkeen.

Asema sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antennivirityshuoneessa eli 
historiallisesti aivan loistavassa paikassa.

Myös muut viimeaikojen uudet perusluokkalaiset ovat tervetulleita 
mukaan! 

4. Kerhon toistimet OH3RAC hyvässä kunnossa
Kerho ylläpitää kahta toistinasemaa eli ripiitteriä, joiden kummankin 
tunnus on OH3RAC.

Kahden metrin toistinasema lähettää taajuudella 145.775 MHz ja 
sisäänmeno on 600 kHz alempana eli 145.175 MHz. Ripiitteri avautuu 
1700 Hz avaussignaalilla.

Toinen, 70 cm:n ripiitteri lähettää taajuudella 434.600 MHz ja 
vastaanottaa 2 Mhz alempaa elio 432.600 MHz. Ripiitterin saa auki  123 
Hz aliäänella. Toistin toimii tällä hetkellä vain paikallisesti, koska R.Net-
palvelin yms on siirtymässä uuteen ympäristöön ja ylläpitoon.

Kumpikin asema sijaitsee Radiomäellä, idän puoleisessa radiomastossa 
noin 50 metrin korkeudessa eli noin 200 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Paikan vuoksi kummallakin toistimella on melko laaja kuuluvuusalue.

 
5. Radio- ja tv-museolla nimikilpailun voitti ”Mastola”

Lahden Radio- ja tv-museo etsi keväällä pirteämpää ilmettä nimikilpailulla
ja pyysi ehdotuksia uudeksi nimeksi. Museolle esitettiin 86 eri 
nimiesitystä. Parhaana nimiehdokkaana palkittiin ehdotus Mastola. 

Nimiraadin perusteita nimen valinnasta:
"Mastola-nimessä yhdistyy mielenkiintoisella ja suuhun sopivalla tavalla 
ajankohtaiset ja historialliset näkökulmat. Mastot kuvastavat niin museon
sijaintipaikkaa kuin museoalueen ja museon edustaman teeman historiaa.
Mastot ovat keskeinen osa lahtelaista sielunmaisemaa. Museollekin löytää
suunnistamalla Mastolaa kohti." 
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6. 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.

7. Vie paperisi ”Kuituselle” - kerho saa rahaa! 
Kun viet kierrätyspaperia, siis sanomalehtiä, esitteitä ym. ”Kuituselle” eli 
Uusiomateriaalit Recycling Oy Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI ja annat 
tunnuksen ”Radioamatöörit” saa kerho aina muutaman euron lisää 
toimintaansa. Harkitsemisen arvoinen asia, varsinkin jos pääset pienen 
toimiston tai työpaikan papereihin käsiksi? 

8. Kerhokirje ilmestyy pian
Vuoden kymmenes kerhokirje ilmestyy taas muutaman viikon kuluessa  
ja sisältää tuhdin annoksen tietoa kerhon tapahtumista mutta erikoisen 
paljon uutisia myös muualta. Kerhokirjeen voi tilata saapuvaksi 
sähköpostilla, sen voi lukea kerhon kotisivulta löytyvästä linkistä sekä 
kerhon keskustelupalstalta.

9. 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.

10. 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.

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

12. Seuraava bulletiini
Seuraava bulletiini annetaan sunnuntaina 13.9. klo 09:30 SA tällä
samalla taajuudella eli 3.685 kHz.
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