
______________ OH3AC BULLETIINI ____________
NUMERO: LUKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ:
13/2015 Pekka, OH3JMJ Su 6.12.2015

Tervetuloa kuuntelemaan Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC;  
syksyn kuudetta bulletiiniä, joka on samalla koko vuoden 13.

Tänään 6.12. eli Suomen itsenäisyyspäivänä nimipäivää viettävät Niilo, 
Niko, Niklas, Niki ja Nikolai. 

Niilo on suomalainen muoto nimestä Nikolaus    jonka nimen osat 
merkitsevät "voittoa" ja "kansaa".  

Ja sitten päivän lista:

1. Vuosikokous, 85-vuotisjuhla ja pikkujoulu 7.12.2015
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous, 85-vuotisjuhla ja 
pikkujoulut pidetään huomenna ma 7.12.2015 klo 17:30 lähtien Vanhalla 
Radioasemalla

Vaalikokous alkaa klo 17:30 Vanhan Radioaseman juhlasalissa 
Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio, 
valitaan kerhon puheenjohtaja, muu hallitus sekä 
toiminnantarkastajat. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä kotisivulla 
ja kerholla. Kokouksessa voi käyttää yhden muun jäsenen 
valtakirjaa. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kerhon 85-vuotisjuhla ja pikkujoulut vaalikokouksen jälkeen
Kerho täytti 1.11.2015 85 vuotta. Katsomme hetken taaksepäin 
historiaan noin puolen tunnin potpurilla – korkeintaan kahden 
minuutin henkilökohtaisilla muisteluilla hauskoista tai 
merkittävistä tapahtumista kerhon historiassa tähän päivään 
saakka. Myös kerhon uusilta jäseniltä toivotaan lyhyitä 
muisteluita. Sana on vapaa!

Pikkujoulu ja mahtavat arpajaiset!
Joulupuuron, glögin, kahvin ym. lisäksi pidämme tietenkin arpa-
jaiset. Mahtavien arpajaisten pääpalkintona on voittajan 
valinnan mukaan joko TS-830 100 W HF-rigi tai n. 800 W 
linukka. Muitakin palkintoja on runsaasti! Arvan hinta 2 €, 5 €:lla 
3 kpl jne.

Arvontapalkintoja otetaan myös mielellään vastaan! (oh3ac@oh3ac.fi)

Musiikista vastannee jälleen Päivi, OH3SL; kaikkea humpasta sinfoniaan. 

Kaikki uudet ja vanhat jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat 
sydämellisesti tervetulleita
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2. Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC;  täytti 85 vuotta 1.11.2015
Lahden Radiokerho ry:n perustava kokous pidettiin 1.11.1930. Kerhon 
nimeksi päätettiin tuolloin ”Lahden Kolmoset.” Saapuvilla perustavassa 
kokouksessa olivat: Insinööri Arvi Hauvonen, kersantti Ilmari Tenhunen 
T.R:stä ja herrat Hugo Malm,  Martti Viljanen, Iivari Kallioinen sekä 
amatööriharjoittelija Juho Kantola.

Perustavan kokouksen pöytäkirjan voit katsoa kotisivulta löytyvästä 
linkistä samoin kuin kerhon hienon 75-vuotis historiikin. 

3. Kaksi ra-kurssia alkaa helmikuussa: 9.2.-22.3.2016 ja 29.2.-6.3.2016
Kerhon kahden perinteisen kevään kurssin päivämäärät on nyt julkistettu!
- Kevään iltakurssi alkaa ti 2.2.2016 klo 18:00 ja jatkuu 22.3.2016 saakka.
- Talvilomaviikon intensiivikurssi ma-pe 29.2.-6.3.2016 10:00-16:00

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

Lisätiedot, opetussuunnitelmat ja kaikki opetusmateriaali löytyvät kerhon 
kotisivulta.

4. Kerhon jäsenmäärä ylitti 250!
Syksyn kurssin alkaessa kerhon jäsenmäärä ylitti merkittävän pyykin: 
meitä on nyt yli 250 jäsentä kerhossa. Tarkka luku on tänään 257.

Uudet jäsenet tulevat pääosin tietenkin Päijät-Hämeen alueelta, 
erityisesti uusista kurssilaisista. Mutta yhä useammin uusi jäsen on 
muualta Suomesta ja haluaa tukea koulutustoimintaa ja muuta työtä, 
mitä Lahdessa tehdään radioamatööritoiminnan eteen. Tai haluaa kiittää 
kerhon sivuilta löytyvistä koulutusmateriaaleista, suuntakartoista, 
kerhokirjeestä, antennilupakaavakkeista ja pirteästä jäsentoiminnasta jne

Kerhon toiminnasta kertova esite on päivitetty. Sen sisältä löydät mm. 
käyrät jäsenmäärän kasvusta, tutkintojen määrästä sekä kerhon 
jäsenten ikärakenteen nuorentumisesta.

5. Uusi kerhokirje ilmestynyt
Lahden Radioamatöörikerho ry;n, OH3AC; syksyn viides kerhokirje 
”2015-14” on luettavissasi. Luettavaa on taas 33 sivua. Yleisön 
pyynnöstä ”parhaista” ja ”ajattomista” uutisista myös kertausta.? ?
Materiaalia on edelleen tullut ja saatu niin paljon - kiitos kaikille.

Tämän kerhokirjeen ”tähtiartikkelit” ovat:
- Mitä tarkoittaa sana ”radioamatööri?” Vai olisimmeko 
mieluimmin ”radiorakastajia” vai ”radiohartureita?”
- Espanjan liiton jäsenillä kaikilla ilmainen antennivakuutus
- Miksi ”ketut” eivät puhu?
- Tiesitkö, että kaistanleveys riippuu sähkötyksellä 
antonopeudesta!
- Pekan, OH1TV; tyylikäs ja paljon antava kotisivu

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC Radiomäenkatu 46          oh3aclahti@gmail.com
PL 74, 15141 LAHTI    15100 LAHTI           www.oh3ac.fi



6. Lahjoitus kerholle!
Elimäen Mustilassa toimiva, teknisesti ja laadullisesti Suomen johtaviin 
kilpailuasemiin kuuluvan OH5Z-aseman operaattorit keräsivät CQ WW-
kilpailun yhteydessä kerholle arvokkaan "metallisen" kolehdin!

Kerho kiittää!

7. Ennakkotieto: Suunnittele kerholle uusi viiri - suunnittelukilpailu!
Kerhon standardin eli pöytäviirin varasto on loppunut. Kerhon hallitus 
julistaakin suunnittelukilpailun uuden viirin suunnittelemiseksi.

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.

Kerhon viirillä on monta käyttöä! Viirin voi antaa merkittäviä pyöreitä 
vuosia täyttävälle kerhon jäsenelle, sen voi antaa kerhon kunniavieraalle 
tai henkilölle tai yhteisölle, jota kerho haluaa kunnioittaa. Yksi viimei-
simmistä viireistä annettiin mm. Lahden kaupunginhallituksen puheen-
johtajalle hänen pitäessään juhlapuheen kerhon 80-vuotisjuhlassa.

Suunnittelukilpailun tarkemmat säännöt seuraavassa kerhokirjeessä! 

8. Runsaasti uusia uusia tunnuksia Lahdesta!
Syksyn kurssin tunnuksista on osa jo kerrottu aiemmin. Tässä viimeisimmät 
Viestintäviraston myöntämät tunnukset kymmenpäisestä kurssista:

OH2EP Elias, Järvenpää (12 v.)
OH3EVR Kalle, Lahti
OH3EVS Antti, Lahti
OH3EVT Essi, Lahti
OH3EVJ Tapio, Hollola

Onneksi olkoon ja tervetuloa mukaan kerhon toimintaan!

9. Peruskurssilta 10 uutta radioamatööriä
Kerhon perinteinen ja Suomen suosituin perusluokan kurssi alkoi 29.9. 
Kurssille ilmoittautui 15 henkilöä, mutta pari jäi joukosta pois. Ikä- ja 
sukupuolihaitari oli hyvä: nuorin 12-vuotias ja kaksi YL:ääkin mukana!

Kurssi on nyt käyty läpi ja kaikki modulit pientä paikkausta 
lukuunottamatta suoritettu. Tuloksena kymmenen uutta radioamatööriä.  
Maailmalle lähti tai lähtee Lahdesta taas kymmenen valioluokan 
radioamatööriä.

10. Kerholla neljä sähkötyssummerin rakennussarjaa!
Juhani, OH2MD; lahjoitti kerholle neljä sähkötyssummerin 
rakennussarjaa.

Kiinnostaako askarrella – juottaa ja koota – sähkötyssummeri joko itselle 
tai jälkipolvelle? Voit noutaa rakennussarjan kerholta kerhoiltana tai 
vaikkapa sunnuntaisin OH3R-aseman päivystyksen aikaan. Suojahintana 
kerho pyytää rakennussarjasta 5 €, mutta enemmänkin saa kerhon 
rahalippaaseen laittaa!
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11. Etsitään uusille amatööreille halpaa, käytettyä perusrigiä
Kerhon uudet radioamatöörit tarvitsevat rigejä. Etsinnässä ovat 
hyväkuntoiset vanhemmat putkiradiot tai uudemmat radiot, joissa olisi 
tietenkin SSB ja CW sekä myös WARC-bandit. 

Jos hyllyssäsi on rigi, jonka voisit halvalla myydä tai antaa uudelle 
amatöörille, laita viestiä oh3ac@oh3ac.fi

12. Arvi Hauvosen muistoasema OH3R jatkaa päivystyksiä – tule mukaan!
Arvi Hauvosen Muistoasema, OH3R; aloitti päivystykset syyskuussa. 
Päivystysaika on joka su 12:00-15:00. 

Asemalle etsitään päivystäjiä kyseisenä aikana pitämään asemaa 
äänessä ja toisaalta esittelemään ra-toimintaa satunnaisille vierailijoille. 
Ota yhteyttä Penaan, OH3TY.

Sovitut ja vapaat päivystysajat löydät kerhon keskustelupalstan Radio- ja 
tv-museo-osiosta. Tänään, muutaman tunnin päästä päivystäjänä on 
Harri, OH3UP.

13. Kerhon tilojen siivous jatkuu – auta ja vie tavaraa mukanasi!
Kerhon rappusille on kasattu keltaisiin postin laatikoihin kaikkea turhaa 
tavaraa, jota ei haluta enää kantaa sisälle kerhon kaappeihin. Jos löydät 
laatikoista jotain mielenkiintoista, ota mukaasi. Jos löydät jotakin 
mielestäsi arvokasta, laita kahvikassaan omantuntosi mukaan. Laatikoissa 
on kaapeleita, komponentteja, käyttötavaraa ym.

14. PasiRadio aloitti lähetykset 1.12.2016
Pasiradio a'la Pasi, OH3EVH; aloitti uusilla FM-luvilla 1.12.2015, nyt peräti 
kahdella eri taajuudella. Luvat siis alkoivat 1.12.2015 ja on voimassa kolme 
kuukautta. Taajuudet ovat 88.2 MHz ja 103,8 MHz.!

”Aloitimme joulukuun alussa. Lähetyksiä saattaa olla satunnaisesti viikolla 
mutta perjantai-ilta on kulta-aikaamme! Ehkä joskus klo 21:00 jälkeen 
kannattaa virittää taajuudet kohdalle.

15. Kerholaisilla 436 omakutsua jäsenetuna!
Kaikki kerhon jäsenet saavat jäsenetuna sähköpostin omakutsut, jotka 
ovat muotoa "tunnus@oh3ac.fi" ja "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 toimi (laita itsellesi sähköposti osoitteeseen 
"omakutsusi@oh3ac.fi" ja "etunimi.sukunimi@oh3ac.fi") laita viestiä 
oh3ac@oh3ac.fi

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.
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17. Perinneradiotapahtuma 6.12.2015
Järjestyksessään 21. perinneradiotapahtuma PRT21 järjestetään tänään 
sunnuntaina 6.12.2015:

12:00 – 14:00 SA CW
14:00 – 16:00 SA AM

CW-yhteydet pidetään alueilla 3510-3590 kHz ja 7020-7040 kHz, AM-
yhteydet alueilla 3710-3770 kHz ja 7060-7080 kHz. 

Tapahtumaan osallistuessaan perinneradioasema voi käyttää asema-
tunnuksen jälkeen liitettyä lisäosaa /S ja mikäli laitetyyppi on ollut 
palveluskäytössä toisen maailmansodan aikana lisätunnuksena voi olla /SA.
'

18. 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.

19. Onko mielenkiintoa T2-preppauskurssiin?
Viime kevään yleisluokan preppauskurssilta saimme kolme uutta 
yleisluokkalaista. Jos kiinnostusta on, järjestämme uuden 
preppauskurssin.

Ota yhteyttä: koulutus@oh3ac.fi

20. Ole tarkkana hälyjen kanssa!
Kerhon tilat sijaitsevat Vanhalla Radioasemalla Lahden Radiomäellä. 
Kerholle päästäkseen tulee tietenkin olla avain mutta sen lisäksi myös 
koodi hälytyslaitteen kytkemiseksi pois päältä.

Hälytyslaite on viime aikoina lähettänyt hälytyksen vartiointiliikkeelle 
useamman kerran. Kaikki ovat olleet vääriä hälytyksiä mutta aiheuttaneet 
vartijan tulemisen paikalle. Jokaisesta vartijan käynnistä tulee lasku, joka 
vastaa useamman hengen vuosimaksua.

Kun siis menet kerholle, poista aina hälytin pois päältä ja ole huolellinen 
koodin kanssa. Kun lähdet, laita koodi takaisin hälyttimeen huolellisesti ja 
sulje ovet!

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

Nyt annettu bulletiini lienee viimeinen ainakin ennen joulua. Lahden 
Radioamatöörikerho ry., OH3AC; bulletiininlukija ja kaikki kerholaiset 
toivottavat kaikille kuulijoille Hyvää Joulua ja Hyvää tulevaa uutta vuotta 
2016.
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