
_____OH3AC RADIOBULLETIINI NUMERO 1028 ______
NUMERO: LUKIJA:       PÄIVÄMÄÄRÄ:
2/2017/1028 Maarit, OH3EXI Su 29.1.2017

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän 
vuoden ensimmäistä radiobulletiinia. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi annamme tämän bulletiinin Radio- ja tv-museon 
erikoistunnuksella OF3R.

Tänään on siis 29.1. ja nimipäiväänsä viettää Valtteri.

Valtteri, joskus myös asussa Waltteri eli tuplaveellä on germaanista 
alkuperää ja tarkoittaa valtiasta tai ohjaajaa. 

Ja sitten asiaan! Paljon uutta ja mielenkiintoista!

1. Kerhon Radiobulletiinien 40 vuotisjuhlavuosi – tänään 1028. bulletiini
Kerhon ensimmäinen radiobulletiini annettiin 27.2.1977, lukijana Leena, 
OH3HF. Alkuvuosina bulletiini luettiin kesäaikaa lukuunottamatta joka 
sunnuntai. Vuonna 2000 siirryttiin lukemaan joka toinen sunnuntai ja 
vuonna 2010 nykyiseen, joka kolmas sunnuntai.

Kerhon vuosikertomuksia lukemalla olemme päätyneet siihen, että tänään 
annettava bulletiini on järjestysluvultaan 1028. Lähes koko ajan on bulletiini 
alkanut myös nimipäiväsankarin kertomisella ja kuvauksella nimen 
alkuperästä. Tämän hienon perinteen aloitti aikanaan Retu, OH3WK.

Mahtava määrä bulletiinejä! Kiitos kaikille kuuntelijoille!

2. Kaksi radioamatöörikurssia Lahdessa alkavat 7.2.2017 ja 27.2.2017
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; järjestämänä ja yhteistyössä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa alkaa helmikuussa kaksi 
radioamatöörikurssia Lahden Radiomäellä, Vanhalla Radioasemalla.

Kevään talvilomaviikon intensiivikurssi osuu sopivasti Lahden MM-
kisojen ajalle. Kurssi alkaa ma 27.2. klo 10:00 ja jatkuu päivittäin klo 
10:00-16:00 saman viikon perjantaille saakka. Kerho avustaa ja opastaa 
ulkopaikkakuntalaisia löytämään myös majoitusta kurssin ajalle. Lahden 
Radio- ja tv-museo avataan ti 28.2. ja kurssilaisilla on mahdollisuus tutustua 
uusittuun museoon aivan alkumetreillä.

Kevään iltakurssi alkaa ti 7.2.2017 ja kestää 28.3.2017 saakka. Kurssi 
pidetään tiistai-iltaisin klo 18:00-21:00.

Kursseille voi ilmoittautua joko MPK:n koulutuskalenterin (www.mpk.fi) 
kautta tai suoraan Seppo, OH2TO, puh: 0400 713 545 joka myös antaa 
lisätietoja tai koulutus@oh3ac.fi. 

Kummankin kurssin kurssiesite, opetussuunnitelma ja kaikki opetus-
materiaali löytyy kerhon kotisivun www.oh3ac.fi pääsivulla olevasta linkistä. 
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3. Hiihdon MM-kisat Lahdessa 22.2.-5.3.2017
Radio- ja tv-museo avautuu tiistaina 28.2.2017

Hiihdon MM-kisat pidetään Lahdessa 22.2.-5.3.2017. Lippuja kisoihin on 
myyty jo yli 100.000 kappaletta, joukossa myös runsaasti kotimaisia ja 
ulkomaisia radioamatöörejä. Lahti ja OH3AC toivottavat kaikki tervetulleiksi!
Uusittu Lahden Radio- ja tv-museo avautuu kahden vuoden remontin 
jälkeen tiistaina 28.2.2017. Samana päivänä siirtyy takaisin museon tiloihin 
myös radioamatööriasema OH3R. 

OH3AC: Avoimet ovet koko MM-kisojen ajan
Kaikkia MM-hiihtojen ja museon vieraita varten OH3AC pyrkii pitämään 
ovensa auki ja olemaan äänessä sekä HF-taajuuksilla että kerhon OH3RAC-
toistimilla mahdollisimman paljon koko kisojen ajan. 

Ensimmäisellä kisaviikolla järjestetään Vanhalla Radioasemalla päivystys ja 
avoimet ovet kaikkina päivinä. Toisella viikolla, museon avauduttua, 
päivystetään ja aktivoidaan museon asema OH3R ja OH3RAC-toistimet. 
OH3R-aseman päivystykseen ja asemalta työskentelyyn voivat osallistua 
myös vierailijat.

Toisella viikolla pyörii Vanhalla Radioasemalla myös talvilomaviikon 
radioamatöörikurssi.

Lahti-info ja yhteys kerhoon
Kerhon kaksi toistinasemaa sijaitsevat Radiomäen itäisessä radiomastossa ja 
kuuluvuusalue kattaa suurimman osan 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

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

Kerho-yö la 25.2.2017 alkaen klo 10:00
MM-kisojen aikana pidetään myös kerhon ns. ”kerho-yö.” Vähän harhauttava 
nimi tarkoittaa kuitenkin sitä, että jokaisen kuukauden viimeisenä 
lauantaina kerholla on joko järjestettyä ohjelmaa tai kaikenlaista muuta 
pientä aktiviteettia ja paljon porukkaa. Mikäli viikonlopulle sattuu sopiva 
kilpailu, jää moni sitä työskentelemään jopa yli yön.

Lauantain tapahtuma alkaa noin klo 10:00.

MM-kisojen päivystyksestä ja kaikesta muusta saat lisätietoa kerhon 
kotisivulta www.oh3ac.fi Hiihdon MM-kisojen aikaan jokainen päivä on 
kerhopäivä! 

3. Talkoo- ja nuorisoviikonlopun hyvä saldo!
Eilen lauantaina vietimme täällä Radiomäellä talkoo- ja nuorisoviikonloppua 
hienolla menestytksellä.

Kerhon ja museon välillä oleva vaakaluuppi käännettiin niin, että syöttöjohto 
on nyt museolle ja odottaa OH3R-aseman ääneen tuloa. Vesan, OH3EQY; 
pienoiskopterilla saatiiin narut hyvälle korkeudelle ja seitsemän apumiestä 
olivat viimeistelemässä asennuksia.

Kerhon nuoret kokoontuivat Teemun, OH3ESZ; johdolla miettimään kevään 
aktiviteettejä. Kaikkea hauskaa on tulossa. 

Maaritin, OH3EXI; ja Sakarin nakkimakaronikeitto ja voileivät sekä illalla 
paistetut letut tekivät kauppansa.
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Illan hämärtyessä jäätiin workkimaan viikonlopun SSB-kilpailua jossa kerhon 
kolmenneksi nuorin jäsen, 13-vuotias Antti pääsi pitämään elämänsä 
ensimmäiset puheyhteydet.

4. Kutsu Päijät-Hämeen Viestikillan perustavana kokoukseen 4.3.2017 klo 
13:00

Lahden Radiomäellä tehdään lauantaina 4.3.2017 radion ja viestinnän 
historiaa. Päijät-Hämeeseen synnytetään viestikiltojen perheeseen uusi 
jäsen työnimellä ”Päijät-Hämeen Viestikilta.” Katso lisätietoja kerhon 
kotisivulla olevasta linkistä tai OH3AC Kerhokirjeestä.

5. OH3AC syksyn saldo: Kursseilta 40 uutta radioamatööriä joista 15 nuorta!
OH3AC syksyn kahdelle kurssille ilmoittautui lopulta 54 henkilöä. 

Kursseille ilmoittautuneet ovat tähän mennessä suorittaneet 40 perus- tai 
yleisluokan tutkintoa. Seitsemän tutkintoa on eri syistä vielä kesken – ja 
saattavat eräistä syistä jäädä pitkäksi aikaa kesken. Tämän syksyn aikana 
on kurssilaisille pidetty toistaiseksi 102 K-, T1- tai T2- moduulitutkintoa.

Suuri kiitos kuuluu kuitenkin kurssia avustaneille kerholaisille, erityisesti 
Maaritille, OH3EXI; Päiville, OH3SL; Markolle, OH3MN; Latelle, OH3RL; ja 
muille, jotka olivat järjestelyissä mukana. 

6. Uusia tunnuksia ja pätevyystodistuksia
Viestintävirasto on myöntänyt seuraavat uudet asematunnukset ja 
pätevyystodistukset kerhon tämän syksyn kursseilla olleille. Kaikki 
pätevyystodistuksen suorittaneet eivät vielä kaikki ole hakeneet  
asematunnusta.

Aki H.; Kuivanto, Orimattila (16 v.) perusluokka
Aki P, Kukkila, Hollola (16 v.) perusluokka
Aleksi, Lahti (16 v.) perusluokka
Antti, Hollola (13 v.) perusluokka
Eemil, Lahti (16 v.) perusluokka

Eerikki, Orimattila perusluokka
Erno, Lahti (16 v.) perusluokka
Janne-Jukka, Lahti perusluokka
Jere, Lahti (16 v.) perusluokka
Kai, Orimattila perusluokka

Kalle, Nikkaroinen, Sysmä (16 v.) perusluokka
Lauri, Kukkila, Hollola (17 v.) perusluokka
Lauri, Orimattila (12 v.) perusluokka
Leevi, Lahti (16 v.) perusluokka
Mikko, Lahti (16 v.) perusluokka

OH2BFA; Tommi, Pornainen perusluokka
OH2H; Heikki, Nurmijärvi perusluokka
OH2JU ja OH7JUJukka, Lahti perusluokka
OH3BFD; Harri, Lahti perusluokka
OH3BFI; Mark, Lahti perusluokka

OH3BFT; Mika, Lahti (yleisluokka)
OH3BFV; Esko, Lahti perusluokka
OH3BFX; Saul, Lahti perusluokka
OH3EZO; Jouni, Lahti perusluokka
OH3EZS, Evgenii, Lahti perusluokka
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OH3EZQ ja OH9BGE; Christophe, Orimattila perusluokka
Oskari, Lahti perusluokka
Raul, Lahti (16 v.) perusluokka
Sami, Lahti (16 v.) perusluokka
Tuukka, Pennala, Orimattila (16 v.) perusluokka 

7. Yllättävä base-hyppy Radiomastosta juhlisti kerhoyön!
Kerhon marraskuun "kerhoyöllä" oli kävijöitä pitkälti toistakymmentä ja 
tunnelma mitä mainioin. Yleisradio oli yllättäen kuvaamassa Urheiluruutu-
ohjelmaa varten base-hyppyä itäisestä radiomastosta 120 m korkeudesta. 
Base-hyppy kuvattiin Yleisradion urheilutoimitusta varten ja löydät siihen 
linkin viimeisestä OH3AC Kerhokirjeestä.

8. OH3AC lokit nyt myös LOTW:ssa
Kerho on nyt myös LOTW:ssa – Logbook Of The World; sekä OH3AC että 
OF3AC-tunnuksilla.

Kerhon kotisivin vasemmasta palkista löytyy opas LOTW-maailmaan. 
LOTW:ssa on tällä hetkellä yli 811 miljoonnaa yhteyttä, enemmän kuin 
missään muussa vastaavassa järjestelmässä.

Kerhon sähköisiä lokeja siirretään palveluun pikku hiljaa.

9. Jäsenmaksut 2017 pysyivät samana - liity jäseneksi! 
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2017 jäsenmaksut ovat 
samat kuin aiempina vuosina: aikuiset 20 €, perhejäsenet, nuoret (<15 v), 
opiskelijat ja työttömät 10 €. 
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla 
jäsenmaksusi oma-aloitteisesti. Tilinumero FI 77 8000 2505 9450 05. Voit 
jäsenmaksua maksaessasi antaa vapaamuotoisen lahjoituksen tai kohdistaa 
sellaisen esim. ripiitterirahastoon.
Vuoden 2017 jäsenmaksu tulee olla maksettuna viimeistään 30.4.2017.

10. Uusi "Banditaulukko2017" ja päivitetty "Bandijako2017" julkaistu
OH3AC on koulutusvuoden 2016 aikana uusinut ja päivittänyt koko 
opetusmateriaalin. K-moduulin opetuspaketti päivitettiin tammikuussa ja T1-
pakettiin tehtiin juuri ennen syksyn kurssia massiivinen uudistus. Tämän 
lisäksi kerho tarjoaa kaikille kouluttajille koulutuspakettia, joka sisältää 
runsaasti myös muuta koulutuksessa tarvittavaa materiaalia.

Viimeisenä osana vuoden 2017 koulutusmateriaalin uusimisen projektia 
OH3AC on päivittänyt vanhan alunperin Arin, OH6EKR; luoman 
Bandijako2017-taulukon sekä julkaissut uuden "Banditaulukko2017"-
listauksen pohjautuen Ruotsin Liiton (SSA) materiaaliin.

Uuteen"Banditaulukko2017"-listauksen on lisätty runsaasti eri bandien ja 
modejen (esim. JT65, PSK ym.) keskitaajuuksia, kaistanleveydet sekä mm. 
eri bandien status suhteessa muuhun radioliikenteeseen.

Kummatkin on päivitetty IARU:n "Band Plan 2017"-aineiston mukaan 
lisättynä Suomen radioamatöörimääräyksien poikkeuksilla. Saat ne käyttöösi 
helposti joko klikkaamalla yllä olevia linkkejä tai oikeallaolevia kuvia tai 
tämän pääsivun vasemmasta palkista!

Kummatkin taulukot kuten myös kaksipuoleista printtaamista helpottavan 
taulukon löydät kerhon kotisivulta.
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11. Kerhon jäsenillä jäsenetuna jo yli 500 omakutsua!
Osana kerhon jäsenetuja jokainen kerhon jäsen saa ainakin kaksi 
omakutsua, joista toinen on ”omatunnus@oh3ac.fi" ja toinen 
"etunimi.sukunimi@oh3ac.fi"

Nämä sähköpostiosoitteet ovat helppo muistaa ja erityisesti kaverit ja 
ystävät muistavat, kun sanot "laita se sähköposti kerhon omakutsuun! 

Jos omakutsusi ei jostakin syystä toimi (laita itsellesi sähköposti 
osoitteeseen "omakutsusi@oh3ac.fi" ja "etunimi.sukunimi@oh3ac.fi") laita 
viestiä oh3ac@oh3ac.fi

12. Radioamatöörien tapahtumakalenteri kerhon sivulla
Vesa on kehitellyt prototyypin "radioamatöörien tapahtumakalenterista" 
jonka löydät kerhon kotisivulta ylhäällä olevasta ”Kalenteri”-linkistä.

Kalenteriin on päivitetty kerhon ja muitakin tapahtumia. Vesa ehdottaa, että 
samalta pohjalta rakennettaisiin koko Suomen tapahtumakalenteri, johon 
kerhot voisivat joustavasti kirjata tapahtumiaan, oli sitten kerhoiltaa, leiriä 
tai vaikkapa talkoota. Tietenkin kalenterin ruudun kokoa pitää kasvattaa ja 
ehkä keksiä joku yksinkertainen värikoodi erilaisille tapahtumille. 

Käy katsomassa hienoa tapahtumakalenteria!

Kiitos Vesa!

13. Ilmoittaudu OH3R-aseman päivystäjäksi
Radio- ja tv-museolla yli 20 vuotta sunnuntaisin päivystänyt Arvi Hauvosen 
muistoasema OH3R sijaitsee nyt Vanhan Radioaseman antenniviritys-
huoneessa eli historiallisesti aivan loistavassa paikassa.

Päivystäjiä pyydetään ilmoittautumaan Penalle, OH3TY; oh3ty@oh3ac.fi
OH3R -aseman päivystysvuorot löydät kerhon keskustelupalstalta. 

14. Kerhoillat jatkuvat avoimina ovina!
Kerhoillat Lahdessa jatkuvat läpi vuoden edelleen joka maanantai klo 18:00 
kaikille avoimina ovina Radiomäellä, Vanhassa Asemarakennuksessa. 
Kerhoilloissa meillä on yleensä 15-25 henkeä ja tunnelma korkealla. 
Tervetuloa!
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