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3/2016 Su 28.2.2016

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden 
kolmatta radiobulletiiniä.

Tänään 28.2. nimipäivää viettävät Onni ja Sisu.

Onni on tietenkin perinteinen suomalainen miehen etunimi. Sisu taas tarkoittaa 
sitkeää, hellittämätöntä tahdonvoimaa, sinnikkyyttä ja lannistumattomuutta. Sisun 
käsite on osa suomalaista kansallisidentiteettiä. Suomalaiset ovat pitkälti 
luonnonolojen vuoksi sisukkaampia kuin useimmat muut kansat.

1. Hiihtolomaviikon intensiivikurssi alkaa huomenna ma 29.2. klo 10:00
Kerhon talvilomaviikon intensiivikurssi alkaa huomenna ma 29.2.2016 klo 10:00. 
Kurssi jatkuu päivittäin ma-pe 29.2.-4.3.2016 10:00-16:00.

Ilmoittautumiset ja kyselyt joko Seppo, OH2TO, puh. 0400 713 545 tai sähköpostilla 
koulutus@oh3ac.fi

Lisätiedot, opetussuunnitelmat ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon kotisivulta. 
Kurssille on ilmoittanut jo viisi osanottajaa mutta mukaan ehtii vielä hyvin!

2. Vuosikokouskutsu 7.3.2016 klo 18:30
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous eli ns. tilinpäätöskokous 
pidetään ma 7.3.2016 klo 18:30 alkaen kerhon tiloissa Radiomäen Vanhalla 
Radioasemalla.

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
käsitellään mahdolliset jäsenten esitykset.

Kokous on avoin kaikille radioamatööreille ja radioamatööritoiminnasta 
kiinnostuneille. Äänioikeus on toki vain kerhon jäsenillä, jotka voivat lisäksi käyttää 
korkeintaan yhtä valtakirjaa kokouksessa ja/tai osallistua siihen myös esim. Skype-
yhteyden kautta.

Toimintakertomus, kokouksen esityslistaluonnos ym. tulevat nähtäville kerhon 
kotisivulle lähiaikoina.

3. Kerhokirje 2/2016 ilmestynyt
Vuoden toinen kerhokirje on ilmestynyt. Luettavaa on tällä kertaa 35 sivua. 
Kerhokirjeen ”tähtiartikkelit” ovat:

- Suomen paras sähköttäjä: Erkki, OH8RC
- Lataa OH3AC uusi edistyksellinen K-moduulin opetusmoniste
- Jukan, OH2JIN; Tajunnanvirtaa 1 dBW tasolla” -huippuartikkeli
- Katso SRAL:n televisiomainos vuodelta 1988
- Ruotsin Säteilyturvakeskus uhkaa tehon pudottamisella
- USA:n elinikäinen ra-lupa?
- ARRL:n hieno strategiasuunnitelma
- Radioamatöörit takaisin keski- ja pitkille aalloille?
- Kimppa-antennitilaus idästä?

Kerhokirjeen voit lukea myös tekstiversiona kerhon keskustelupalstalta sekä *.pdf-
muodossa kerhon kotisivun vasemmassa palkissa olevasta linkistä.
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4. Uusi mullistava K-moduulin opetuspaketti ilmestynyt!
Kerhon kotisivulta löytyy nyt lähes täysin uudistunut perus- ja yleisluokan K-
moduulin opetusmoniste. Tämä suosittu opetusmoniste on nyt kokenut monta 
muodonmuutosta:

- opetusaiheet on ryhmitelty viiteen selkeään pääalueeseen:
- jokaisen opetussivuun on nyt myös liitetty linkki aiheesta tehtyihin 
pätevyystutkinnossa oleviin kysymyksiin. 
- sivujen sisältöä on myös tarkistettu paremmin myötäilemään tutkinto-
kysymyksiä ja niiden aihepiiriä. 
- piirroksia on selvennetty eikä huumoriakaan ole unohdettu.

Tämä K-moduulin opetusmoniste on vapaasti ladattavissa myös T1-
opetusmonisteen ja kaiken muun opetuksessa tarvittavan materiaalin lisäksi kerhon 
kotisivulta! Materiaali on ollut jonkin aikaa koekäytössä ja tulokset ovat olleet aivan 
mahtavia!
Materiaali on vapaasti käytettävissä sekä itseopiskeluun että muiden kerhojen 
järjestämään opetukseen!

5. OH3RAC-toistimien valvoja vaihtui
Kerhon kahden puhetoistimen valvoja vaihtui pe 19.2.2016. Siihen päivään saakka 
toistimien virallisena valvojana oli Kai, OH3WE. 

Uusi valvoja on Marko, OH3MN; joka on nyt saanut huostaansa toistimien 
toiminnan sulkemiseen ja avaamiseen tarvittavat koodit. Radioamatöörimääräysten 
mukaisesti koodit jäävät vain Markon, OH3MN; huostaan mutta toistimille nimetään 
muutama "liikennevalvoja", jotka voivat auttaa ja hälyttää Markon tarvittaessa 
sulkemaan tai avaamaan toistimet. 

Kerhon hallitus kiittää Kaitsua, OH3WE; monivuotisesta antaumuksella tehdystä 
toistimien valvonnasta.

Mikäli toistimella kuulee liikennettä, joka ei ole radioamatöörimääräysten mukaista, 
Markon, OH3MN; tavoittaa puhelinnumerosta 044 538 1879. Numero tulee näkyville 
myös kerhon kotisivulle.

6. Kerhon kurssit nyt myös MPK:n koulutuslistalla!
Kerhon tulevat kurssit löytyvät nyt myös MPK:n eli Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen koulutuskalenterista. Kalenteri löytyy MPK:n kotisivulta www.mpk.fi. 
Kalenteriin on kirjattu kerhon neljä seuraavaa kurssia.

Kerho kiittää MPK:lta tilaisuutta päästä arvostettuun koulutuskalenteriin sekä 
tunnustuksesta kerhonkoulutustyölle. MPK:n antaa tukea ja apua kouluttamiselle, 
mikä ilmenee mm. siinä, että kurssit täyttävät MPK:n korkeat laatukriteerit.

Kurssit sinänsä käydään vanhaan tapaan Radiomäellä, mutta kurssien 
ilmoittautumiseen tulee pieniä muutoksia. Kerho uskoo, että MPK:n valtavalla tuella 
löydämme aivan uusia kohderyhmiä.

7. Kevään 2016 iltakurssi yli puolivälin
Kerhon kevään 2016 iltakurssi on jatkunut tasaisen tappavalla vauhdilla. Kaikki 
kurssilaiset ovat kahtena iltana suorittaneet K-moduulin tutkinnon loistavilla 
tuloksilla.

Kurssin tekniikka-osuus eli T1 alkoi viikko sitten Raimon, OH3RV;  osaavalla 
ammattitaidolla. T1-materiaalista on ehdittty käymään läpi nyt noin 1/2, joten vielä 
ehtii hyvin mukaan.
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Myös mattimyöhäisille on mukaantuloa vielä suositeltu, koska hiihtolomaviikon 
alussa alkavalla intensiivikurssilla voi helposti suorittaa myös puuttuvan K-moduulin. 
Kurssilaisia on ilmoittautunut yhteensä 11 henkilöä. Ilmoittautumiset joko Seppo, 
OH2TO; puh. puh. 0400 713 545  tai sähköpostilla koulutus@oh3ac.fi

8. Lokerot pullollaan QSL-kortteja, katso onko sinulle kortteja!
Kerholle tulee kortteja sekä OH2-QSL-managerilta Hyvinkäältä ett OH3-QSL 
Managerilta Kangasalta. Kortteja onkin viime aikoina tullut kummastakin ja kerhon 
saapuvien QSL-korttien lokerot ovat – jos ei pullollaan niin ainakin hyvin täytettyinä 
korteista.

Katso tästä linkistä, onko sinulle tullut kortteja. Jos on tai jos ei, kannattaa tulla 
kerhoiltana tai vaikkapa vuosikokoukseen noutamaan korttejasi. Kerhon kotisivulta 
löydät linkin listaan niistä, joilla on kortteja lokeroissa.

9. Suunnittelukilpailu: Kilpailuaikaa pidennetty 29.3. saakka: Kerholle uusi viiri
Koska "Radioamatööri"-lehti unohti laittaa suunnittelukilpailun säännöt helmikuun 
lehteen – toivottavasti ne nyt ovat maaliskuun lehdessä – olemme pidentäneet 
kilpailuaikaa yhdellä kuukaudella. Kilpailuun osallistuvat työt tulee toimittaa 
29.3.2016 mennessä!

Kerhon hallitus on julistanut suunnittelukilpailun uuden viirin suunnittelemiseksi. 
Kerhon vanhassa viirissä on keskellä Lahden kaupungin vaakuna ja sen yläpuolella 
"OH3AC". Kuva löytyy linkistä kerhon kotisivulta.

Uuden viirin aihe ja idea on vapaa. Hallitus tietenkin toivoo, että kerhon nykyinen 
logo – vanha Radio- ja tv-museon logo - olisi jossakin asemassa myös uudessa 
viirissä.

Viirin suunnittelukilpailun säännöt löytyvät sekä kotisivulla että kerho-kirjeessä 
olevasta linkistä sekä niiden piti löytyä helmikuun Radioamatööri lehdestä, mutta 
päätoimittaja oli unohtanut sen lupauksestaan huolimatta sinne laittaa.Tämän 
vuoksi pidennämme työaikaa kuukaudella.

Osallistuvat työt tulee toimittaa 29.3.2016 mennessä yleisessä kuvaformaatissa 
(jpg, gif, tiff, png tms.). 

10. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi

Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi Hauvosen 
muistoasema OH3R sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antennivirityshuoneessa eli 
historiallisesti aivan loistavassa paikassa.

Päivystäjiä pyydetään ilmoittautumaan Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi

OH3R -aseman päivystysvuorot löydät kerhon keskustelupalstalta. 

11. Kahvinkeittovuorot OH3AC Keskustelupalstalla

Kerhoiltojen kahvinkeittovuorot löydät myös kerhon keskustelupalstalta.

12. Kerhon hallituksen kokous 1.2.2016
Kerhon hallitus piti järjestäytymiskokouksensa ma 1.2.2016 kerholla. Kuten 
tavallista, kokous käytiin kerhoillan yhteydessä ja paikalla olleet 15-20 jäsentä 
pääsivät kuulemaan keskustelua ja päätöksentekoa sekä osallistumaan siihen.

Kerho varapuheenjohtajana jatkaa Pekka, OH3JMJ; ja sihteerinä Jari, OH2BU. 
Samoin Päivin, OH3SL; pesti kerhomestarina jatkuu. Hallitus hyväksyi 
tilinpäätöksen, joka näyttää pientä ylijäämää.
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Ihmeteltiin jälleen kerran Radioamatööri-lehden toimintaa, sen nyt kieltäytyessä 
kertomasta kaikille suomalaisille kerhoille ja itseopiskelijoille valmistuneesta aivan 
uudesta ja mahtavasta K-moduulin opetuspaketista. Käytiin läpi koulutustilanne ja 
koulutukseen ja kurssitukseen liittyvät uudet aluevaltaukset. 

Kerhon toistinaseman tilanne käytiin läpi, valoa on jo tunnelin päässä.
Päätettiin osallistua elokuun lopussa Lahden kaupungin järjestämille 
nuorisomessuille, jonne odotetaan 10.000 koululaista ja opiskelijaa vieraiksi.

Göran, OH1SIC/SM5SIC kertoi tulevasta WPX SSB-matkasta sekä 
kontestikoulutuksesta.

Kokouksen pöytäkirjan löydät kerhon kotisivulla olevasta linkistä.

13. 70 cm:n toistinaseman tilanne – viivästys jatkunee?

Kerhon kaksi toistinta sijaitsevat itäisessä radiomastossa noin 50 m korkeudessa – 
n. 200 m ASL – toimivat kohtuullisen hyvin. 

Toistinasemien kehitystyö ja korjaukset ovat olleet pysähdyksissä odottamassa 
uuden laitekopin valmistumista. Melkein vuosi sitten saimme tietää, että vanha 
laitekoppi puretaan ja kaikki laitteet siirretään uuteen laitekoppiin. Uuden laitekopin 
piti valmistua viime syyskuussa. 

Uusi laitekoppi on nyt pystytetty mutta sen perusasennukset eivät vielä ole 
kunnossa. Kestänee ilmeisesti vielä 1-2 kuukautta, ennen kuin saamme laitteet 
uuteen koppiin. Luultavaa on, että tämä aiheuttaa siinä vaiheessa lyhyen 
keskeytyksen kummankin toistinaseman toimintaan. 

14. Jäsenmaksut 2016 tai liity jäseneksi!

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2016 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.

15. Bulletiinit luettavissa netistä

Kerhon radiobulletiini annetaan säännöllisesti kolmen viikon välein sunnuntaisin klo 
9:30 SA taajuudella 3685 kHz. Jos et pääse kuulemaan bulletiinia, voit käydä 
lukemassa sen kerhon kotisivun vasemmasta palstasta löytyvästä linkistä.

16. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!

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

17. Seuraava radiobulletiini 20.3.2016

Seuraava radiobulletiini annetaan su 20.3.2016 klo 09:30 SA taajuudella 3.685 kHz.

Kiitos ja siirrytään kuittauksiin
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