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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 15/2014 22.8.2014 Harrastemessut, Ruskaleiri ja Rompepäivät ym.
1 viesti

Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com> 5. lokakuuta 2014 9.17
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; Kerhokirje 15/2014 22.8.2014

Tämä kerhokirje ilmestyy syksyllä 1-3 viikon välein, aina riippuen uudesta
materiaalista. Kerhokirjeellä on nyt noin 300 tilaajaa. Jos haluat pois jakelulistalta tai
haluat jakelulistalle, laita sähköpostia osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com

Kerhokirje kertoo tapahtumista Lahden seudulla mutta mukana on aina
mielenkiintoisia uutisia ja linkkejä, jotka koskettavat kaikkia radioamatöörejä. Jos
sinulla on hyvä ”uutisvinkki”, laita se yllä olevaan osoitteeseen. Kerhokirjeet ovat
luettavissa sekä kerhon kotisivulta http://www.oh3ac.fi että kerhon kaikille
avoimelta ”Keskustelupalstalta”, jonka löydät tästä linkistä: index.php

Ajankohtaista:
- OH3AC harrastemessuilla to-pe 28.-29.8.2014 – apua tarvitaan!
- Ruskaleiri ja Rompepäivät pe-su 26.-28.9.2014 Nastolan Luhtaanpirtissä
- Markku, OH3ECR; myy hyvän rigin ja powerin!
- Tane, OH3YR; kiitti uudesta kynälahjoituksesta
- Radio- ja tv-museo kiinni 31.8.2014
- ”Kiitos ei”, sanoi SRAL:n hallitus (taas) Lahden Syyspäiville!
- ”Kätevä-Tekevä-Lukeva” -messut Messukeskuksessa 1.-2.11.2014
- Kerhon seuraava bulletiini su 7.9.2014 09:30 SA 3685 kHz
- Kerhon hallituksen kokous 23.7.2014 – lue pöytäkirja!

Kurssit ja koulutus:
- Peruskurssi alkaa 30.9.2014 – ilmoittaudu!
- T2-preppauskurssi alkaa marraskuussa

Tapahtumia muualla:
- OH6LFS tavaroiden huutokauppa päättyy tänään pe 22.8. klo 21:00
- Valkeakosken kerhon, OH3AB; kesäleiri 22.8.2014
- Keski-Uudenmaan Radiokerho, OH2AP; Harrastemessuilla 23.8.2014 klo
10-16. 
- OH2AP elokuun kuukausikokous mastonkaatotalkoina lauantaina
30.8.2014
- Hamitavaran huutokauppa, OH6MH SK
- Raavuoren muistojuhlatapahtuma OI5AZ 6.9.2014
- Stella Polaris-merkkivuoden päätapahtuma 18.-21.9.2014 Närpiössä
- Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry:n, OH2AP, syysleiri 4.10.2014.

Uutisia ja muuta uutta asiaa muualta:
- Sähkötyksellä annettu ”SOS” pelasti laivan ja matkustajat!
- Sähkötystä jo osaaville mutta taitoaan parantaa haluaville treeniohjelmia
- Suositun Eagles-yhteen kitaristi radioamatööri - WB6ACU!
- Ukrainan liitto protestoi ARRL:n päätöstä
- 60 metrin bandiallokaatiot maailmalla – Suomi jäljessä kehityksestä
- Maailman suurin radioamatööriantenni – 3 el 160 m yagi

mailto:oh3aclahti@gmail.com
http://www.oh3ac.fi/
http://www.oh3ac.fi/palsta/index.php
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- Yhdysvaltojen maankäyttörajoitukset suuri uhka radioamatööreille –
ARRL taistelee!
- Antennitolppien pystytystä porilaiseen tapaan
- ”Turn Your Radio On” kappele jää soimaan päähän
-Alumiinin ja PVC-putken yhdistäminen

Vanhan kertausta
- Radioamatööritunnus kelpaa nyt Facebookissa!
- WRTC 2014 tulokset - hamien olympialaiset!
- Turkulainen tapa kaataa masto - katso hieno video
- Ukkostutkasta uusi video - järkevää seurantaa!
- Hamiläheinen blogi!
- Tärkeä ja hyvä sivusto rigien ym. säätäjille ”MODS.DK”
- Hamitavaran huutokauppa, OH6MH SK
- CRC:n syyskausi alkanut
- Perseidit (ei kirosana) tulevat ensi viikolla
- ”Radioamatöörin naru/antenniviritykset”: Neuvoja antenniasioissa

Ajankohtaista:
OH3AC harrastemessuilla to-pe 28.-29.8.2014 – apua
tarvitaan!

Lahden kaupunki järjestää Messukeskuksessa Harrastemessut to-pe,
28.-29.8.2014. Messuille tulevat tutustumaan lähes kaikki kaupungin koululuokat,
eli noin 3.000-3.500 nuorta. Messut ovat mahtava tilaisuus markkinoida
harrastetta.

Messuosaston rakennus alkaa ke 27.8. kello 15.00 ja päättyy kello 21.00. To
28.8.2014 messut ovat avoinna alakoululaisille klo 9-14 ja kaikille muille 14-19. Pe
29.8. messut ovat avoinna yläkoululaisille, lukiolaisille ja toisen asteen opiskelijoille
klo 9-14 ja kaikille muille klo 14-19. Iltapäivästä alkaen voi siis tulla vaikka koko
perheen voimin paikalle. 

Kerhon messuosasto on Lahden Radioharrastajien vieressä, hyvällä paikalla
valtakäytävän vieressä.

Messujärjestelyyn tarvitaan pakettiauto tms. pöytien, asemien ja antennien ym.
tuomiseen kerholta sekä esittelijöitä (runsaasti) kahdeksi päiväksi. Ilmoittautua voi
Jarille, OH2BU; joko oh2bu@oh3ac.fi tai 0400 503221

Ruskaleiri ja Rompepäivät Nastolan Luhtaanpirtissä pe-
su 26.-28.9.2014

Kerho järjestää jo perinteisen syysleirin, "Ruskaleirin" ja Rompepäivät Nastolan
Luhtaanpirtissä pe-su 26.-28.9. Leiri alkaa tänä vuonna jo perjantaina n. klo 16:00.
Paikan osoite on Kurssikeskuksentie 17, ajo-ohjeet ja paikan kuvaus ym. ovat
löydettävissä osoitteessa http://www.kumiantie.fi/fi/Luhtaanpirtti.html
Rompemyyntiä varten pihassa on runsaasti tilaa peräluukku ja -kärrymyyntiä
varten. Myös sisätilaa myyntikäyttöön löytyy. 
Leirillä on perinteisen saunomisen, yhdessäolon, workkimisen ym. lisäksi tällä
kertaa myös huippuesitelmiä ja järjestettyä ohjelmaa, mm. haastekilpailu
naapurikerhoille. 

Sisämajoitustilaa löytyy sekä koulusta että saunalta mutta myös teltoille ja
asuntovaunoille on hyvää tilaa. Leirin keittiössä valmistuu hyvää parempaa
leiriruokaa.vLisätietoa löydät kerhon kotisivulta http://www.oh3ac.fi tai
leirimajurilta Harrilta, OH3UP; oh3up@sral.fi tai 0400 499 669. Leirin courmet-
kokkina toimii Late, OH3RL.

http://mods.dk/
mailto:oh2bu@oh3ac.fi
http://www.kumiantie.fi/fi/Luhtaanpirtti.html
http://www.oh3ac.fi/
mailto:oh3up@sral.fi
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Harri, OH3ECR; myy rigin ja powerin
Harri, OH3ECR; muu hienon ja toimivan Alinco DX-SR8T/E transceiverin ja Maas
SPS-9400 powerin yhteishintaan 600 €. Mahdollista on myös vaihto reissurigiin.

Katso tästä linkistä: http://www.oh3ac.fi/OH3ECR%20myy.pdf kuvat laitteista ja
transceiverin ominaisuudet. Harrin saa kiinni numerosta 044-5075514

Tane, OH3YR; kiitti uudesta kynälahjoituksesta!
Viime syksynä kerholaiset keräsivät Tanelle, OH3YR; yli 400 kuulakärkikynää.
Keräyksestä on pieni juttu osoitteessa http://www.oh3ac.fi/oh3yr.html

Alkukesän aikana tuntematon henkilö oli tuonut kerholle noin 150 uutta käytettyä
kuulakärkikynää. Jari, OH2BU; vei kynät Liiton leirille Hankasalmelle ja luovutti ne
Tanen kokoelmaan. Herrasmiehenä tunnettu Tane kiitti tälläkin kertaa kerholaisia
kynistä. Tanen hienolla käsialalla kirjoitetun kiitoksen voit lukea seuraavasta
linkistä: http://www.oh3ac.fi/OH3YR%20kiitos.jpg

Radio- ja tv-museo kiinni 1.9.2014!
Lahden Radio- ja tv-museo sulkee ovensa remontin vuoksi ma 1.9.2014. Syksyn ja
mahdollisesti vielä alkuvuoden aikana remontoidaan museon katto sekä korjataan
mm. ikkunoiden vesivahinkoja. Remontin tarkasta pituudesta ei ole tietoa eikä
myöskään vielä siitä, joudummeko poistamaan antennit katolta remontin ajaksi.

Radio- ja tv-museolla oleva OH3R-asema ja radioamatööritoiminnan esittelyn
päivystykset jatkuvat siis 31.8.2014 saakka – vielä kaksi päivystystä sunnuntaisin
(24.8. ja 31.8.) Remontista huolimatta museon tunnusta OH3R pyritään
aktivoimaan tilapäisjärjestelyin!

”Kiitos ei”, sanoi SRAL:n hallitus (taas) Lahden
Syyspäiville!

SRAL:n hallitus on kuukausikaupalla hakenut järjestäjää 15.11. pidettäville
Syyspäiville. Kerho ilmoitti hakuaikana 31.7. että se on valmis järjestämään
Syyspäivät. Lukijat muistanevat, että Lahden Syyspäivät 2012 keräsivät 400
osanottajaa (vrt n. 200 Tampereella vuonna 2013) ja saivat kiitosta hyvistä
järjestelyistä ja monipuolisesta ohjelmasta. Kerho järjesti Syyspäivät vuonna 2013
seitsemässä viikossa, nyt olisi ollut 13 viikkoa aikaa järjestää vielä parempi
tapahtuma!

Maanantaina 3.8.2014 pitämänsä kokouksen jälkeen SRAL:n hallitus tervehti
kerhoa seuraavalla viestillä:
”Kiitos mielenkiinnosta Syyspäiviä kohtaan. SRAL:n hallitus on päättänyt jatkaa
Syyspäivien hakuaikaa 29.8.2014 klo 16.00 asti.”

Lahti oli ainoa Syyspäivien järjestelyitä tarjonnut kerho. Liiton hallitusta ei -
jostakin syystä - Lahden halu järjestää Syyspäiviä miellyttänyt. Hallitusta lähellä
olevat piirit ovat arvelleet, että Liiton dramaattisesti huonontunut taloustilanne
ja/tai syksyllä tulossa olevat puheenjohtajavaalit ovat korvapuustin syynä. 

Kerho toki luottaa siihen, että ainoan hakijan hylkäämisen takana on joku asiallinen
syy, koska Liiton Salon vuosikokous 26.4. hyväksyi hallituksen ehdotuksesta
seuraavan ponnen:
”Hallituksen esityksenä oli Asko Perhon, OH1SJ, ponsi, joka hyväksyttiin
keskustelun jälkeen alkuperäisessä muodossaan: "SRAL:n jäsenet kohtelevat
toisiaan tasa-arvoisesti ja rakentavan ystävällisesti, eivätkä syrji toisiaan mistään

http://www.oh3ac.fi/OH3ECR%20myy.pdf
http://www.oh3ac.fi/oh3yr.html
http://www.oh3ac.fi/OH3YR%20kiitos.jpg
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syystä.”

Kätevä-Tekevä-Lukeva -messut Messukeskuksessa
1.-2.11.2014

Kerho osallistui hyvällä menestyksellä jo viime vuonna ”Kätevä-Tekevä-Lukeva”-
messuille saaden mukaansa uusia, aktiivisia jäseniä.

Tänä vuonna messut järjestetään la-su 1.-2.11.2014 Lahden Messukeskuksessa.
Messut ovat Suomessa suurimmat tai toiseksi suurimmat vuotuiset harrastemessut,
joihin yleisöä tulee lähes 10.000 henkeä. Erityisesti ”TEKEVÄ”-iso
kokoaa harrastukset ja innokkaat harrastajat saman katon alle. Pienoisrautatiet,
RC- autot ja –lennokit, nukkekodit ja muut mielenkiintoiset harraste-esittelyt luovat
puitteet monipuoliselle koko perheen tapahtumalle. http://www.lahdenmessut.fi/
kateva2014

Koska messuosasto ei ole ilmainen, kerhon osallistumisen ehtona on SRAL:n tuki
kuin viime vuonna. Kerhon hallituksen Liiton hallitukselle lähettämän
projektiavustushakemuksen voit lukea tästä linkistä: http://www.oh3ac.fi/
Projektiavustus Kätevä-messut 2014.pdf
Messupäällikkönä toimii Markku, OH3EAU

Kerhon seuraava bulletiini su 7.9.2014 09:30 SA 3685
kHz

Kerhon seuraava bulletiini annetaan su 7.9.2014 klo 09:30 SA. Taajuutena on
vanha ja tuttu 3.685 kHz. Bulletiinissa kuulet viimeisimmät uutiset ja ennenkaikkea
pääset kuittaamaan bulletiinin ja sen jälkeen pitämään vaikka yhteyksiä muiden
kerholaisten kanssa 80 m alueella. Bulletiiniajat ja lukijat löytyvät kerhon
keskustelupalstalta.

Bulletiinin antaa kerhon kunniajäsen Pena, OH3TY.

Kerhon hallituksen kokous 23.7.2014 – lue pöytäkirja!
Kerhon hallitus piti kokouksen – hieman vajalukuisena – ke 23.7.. Listalla olivat
mm. kummatkin messut, Syyspäivien järjestäminen, Ruskaleiri, antennitalkoot ym.

Pöytäkirjan voit lukea tästä linkistä!
http://oh3ac.fi/Hallituksen_kokous_23.7.2014_poytakirja.pdf

Jäsenmaksut 2014 tai liity jäseneksi!
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuoden 2014 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 kerhon tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05. Laita
nimesi ja kutsusi viestiosaan.

Tapahtumia muualla:
OH6LFS tavaroiden huutokauppa päättyy pe 22.8. klo
21:00

Myös Kokkolassa on Pentti, OH6LFS; nyt Silent Key (kuollut). Kokkolan kerho,
OH6AI; myy Pentin jälkeensä jättämää hyvää radioamatööritavaraa. Tavarat ovat

http://www.lahdenmessut.fi/kateva2014
http://www.oh3ac.fi/Projektiavustus
http://oh3ac.fi/Hallituksen_kokous_23.7.2014_poytakirja.pdf
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Kokkolassa, eikä niitä postitella. Noudettava siis itse. Ostaja tarkastaa tuotteen ja
hyväksyy kaupan. Maksetaan omaisten tilille. Tavara luovutetaan kuittia vastaan
Kokkolan Radioamatöörikerholta, OH6AI.
Kuvia tavaroista ja ohjeet: http://oh6ai.kuvat.fi/kuvat/2014/OH6LFS/ 

Valkeakosken radioamatöörien, OH3AB; kerhon kesäleiri
pe-su 22.-24.8.2014

Leiri alkaa Rauttunmajalla pe 22.8 iltapäivällä ja kestää aina su 24.8 iltapäivään.
Myös päiväosallistujat ovat tervetulleita. Leirille osallistuminen on maksuton eikä
ennakkoilmoittautumista tarvita. Kustannuksia tukemaan on paikanpäällä
kolehtipussi. Majoitus: Leiri tyyliin teltoissa, mutta isoa majaa voi myös käyttää
ryhmämajoitukseen, pelkän makuupussin kanssa. - Tarkempi leiri-info löytyy
täältä: 
http://karin.kapsi.fi/OH3AB/pdf/Kes%C3%A4leiri2014.pdf

Järvenpään OH2AP Harrastemessut la 23.8.2014 klo 10-
16.

Järvenpään jäähallissa pidetään Harrastemessut la 23.8.2014 klo 10-16. Keski-
Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP; osallistuu messuille omalla osastolla esitellen
kerhoa ja radioamatööritoimintaa. Paikalle tarvitaan vapaaehtoisia järjestelyihin
22.8. ja päivystämään osastolla ja tietysti esittelemään ja kertomaan
harrasteestamme. Osastolle on tarkoitus pystyttää asema ja pitää sieltä yhteyksiä. 

OH2AP mastonkaatotalkoot lauantaina 30.8.2014
Ralf, OH2BPF; luopuu mastostaan Nikkilässä Sipoossa. Masto on
parikymmenmetrinen tukeva teräsmasto, jossa on kääntömoottori ja iso KT34XA
multiband yagi. Masto ja antenni puretaan talkoohommana avustaen näin Ralfia,
jonka omat voimat eivät enää riitä hommaan. Talkoot pidetään la 30.8.2014 alkaen
klo 10:00 (säävaraus). Osoite on Pihlajatie 11, 04130 SIPOO.  Esko, OH2LB; tulee
paikalle etukuormaajan kanssa, jotta masto ja antenni saadaan ehjänä nurin. Jos
pääset paikalle, ilmoittaudu etukäteen Jussille OH3ZQ (j.horelli ”ät” suomi24.fi) Voit
myös ostaa joko maston ja antennin tai jommankumman.

 
Hamitavaran huutokauppa, Krister, OH6MH; SK

Pietarsaaren CQ-kerho, OH6AG: myy perikunnan puolesta Kristerin, OH6MH (SK,
silent key) radioamatööritavaroita avoimella huutokaupalla. Krister oli elinaikanaan
aktiivinen sekä rakenteli ja kasasi monenlaista tavaraa. Kaikki myytävänä olevat
tavarat on hyvin kuvattu ja huutokauppaohjeet löytyvät etusivulta.
Tee löytyjä ja katso: http://www.multi.fi/~oh6ag/html/auction/oh6mh.html

Raavuoren muistojuhlatapahtuma OI5AZ 6.9.2014
Venäjällä pelättiin 1910-luvulla Saksan armeijan suorittavan maihinnousun
Suomeen ja hyökkäävän tätä kautta kohden Pietaria. Vuoden 1914 keväällä
rakennettiin kenttälinnotteita ympäri Suomea. Useilla alueilla rakenteet olivat vain
maahan kaivettuja tai kallioon louhittuja hautoja, tuliasemia sekä suojahuoneita.
Elimäen Raavuoren rinteillä on vielä hyvin nähtävissä juoksuhautojen sijainnit.
Kouvolan Radiomuseon juhlistavat sata vuotta sitten tehtyä mittavaa kaivuu- ja
louhintatyötä perustamalla väliaikaisen perinneradioaseman Elimäen Raavuorelle.
Radioasema pystytetään 6. syyskuuta 2014 ja vasta-asemiksi toivotaan muita
kaikkia radioamatööriasemia. Raavuori tulee käyttämään sotilasradioaseman
kutsumerkkiä OI5AZ ja operointi suoritetaan VREH Bertta - ja VRFK Celssius -
radioilla. Pyritään operoimaan ja päivystämään normaaleilla
perinneradiokutsutaajuuksilla sekä CW:llä että AM:llä.
Myös itse tapahtumapaikalle voi tulla katsomaan radioasemien ja antennien

http://oh6ai.kuvat.fi/kuvat/2014/OH6LFS
http://karin.kapsi.fi/OH3AB/pdf/Kes%C3%A4leiri2014.pdf
http://suomi24.fi/
http://www.multi.fi/~oh6ag/html/auction/oh6mh.html
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pystytystä sekä yhteydenpitoyrityksiä vanhoilla sotilasradioilla silloin 6. syyskuuta
klo. 10.00 alkaen. Paikan koordinaatit ovat N 60 46.318 ja E 026 34.540 ja Korialta
Takamaantietä 6 km ja sitten Löytyntietä kilometri.

Stella Polaris-merkkivuoden päätapahtuma
18.-21.9.2014

Stella Polaris-projektin 70-vuotisjuhlan päätapahtumat pidetään Närpiössä
18.-21.9.2014. Mukana järjestelyissä ja ohjelmassa on paljon radioamatöörejä.
Katso osoitteesta
http://www.radiohistoria.fi/pdf/stella_polaris_2014.pdf
pieni selostus siitä, mikä/mitä Stella Polaris oli ja sen mahtavasta ohjelmasta
Närpiössä! 

Keski-Uudenmaan radioamatöörit ry:n, OH2AP, syysleiri
la 4.10.2014

Perinteinen kerhon syysleiri pidetään jälleen Metsäpirtillä Rusutjärven rannalla
Tuusulassa. Tällä kertaa ajankohta on Metsäpirtin varaustilanteesta johtuen hieman
myöhäisempi eli lauantai 4.10.2014. Merkitse aika jo nyt kalenteriisi. Tarkemmin
leiriohjelmasta alkusyksyn jäsenkirjeessä. 

Kannattaa muutenkin tutustua kerhon uusiin sivuihin osoitteessa: http://oh2ap.fi/

Uutisia ja muuta asiaa maailmalta!
Sähkötyksellä annettu ”SOS” pelasti laivan ja
matkustajat!

Sähköttäjät poistettiin laivoista toistakymmentä vuotta sitten väittämällä, että muut
järjestelmät korvaavat sähköttäjät. Mutta ”SOS” toimii vielä!

Heinäkuun puolivälissä Gary, WA5FWC; oli workkimassa puheella (SSB) kilpailua
kun hän kuuli sähkötyksellä heikon SOS-merkin. Hän tietenkin keskeytti kilpailun –
kuten kaikkien maiden määräykset edellyttävät - ja ryhtyi kuuntelemaan SOS-
hätäkutsun antanutta asemaa. Hätäsanoma tuli espanjaksi laivasta, joka antoi
koordinaatit 565 mailin päässä Argentiinan rannikolta. 

Gary kuittasi hätäsanoman puheella ja välitti viestin meksikolaisen aseman kautta
24/7 toimivalle Maritime Mobile-netille. (Jakso, jossa laivoissa olevat asemat pitävät
yhteyttä ympäri vuorokauden.) Täältä viesti välitettiin edelleen Argentiinan
rannikkovartiostolle joka kävi pelastamassa laivan matkustajat. Myöhemmin selvisi,
että laivan rahti oli liikkunut ja laiva oli uppoamassa. Generaattorit olivat kastuneet
eikä vara-akuissa ollut paljoakaan virtaa jäljellä! Sähkötyksellä annettu
hätäsanoma oli tehokkain tapa säästää akkuja!

Muuten (K-moduulin tärppikysymys) ”SOS”-hätämerkki on sähkötyksellä ”piste-
piste-piste-viiva-viiva-viiva-piste-piste-piste” yhteen annettuina. ”SOS”-väitetään
tulevan sanoista ”Save Our Souls” (pelastakaa sielumme) mutta tämä selitys
keksittiin myöhemmin vääntämään rautalangalla että hätämerkki on ikäänkuin
kirjaimet ”SOS” perätysten.

Sähkötystä jo osaaville mutta taitoaan parantaa
haluaville treeniohjelmia. 

Kaikkein kuuluisin treeniohjelma ja edelläkävijä on ”RufzXP”. Ideana on se, että
ohjelma antaa radioamatööritunnuksen sähkötyksellä. Jos kopitat sen oikein,
seuraava tunnus tulee nopeammalla sähkötyksellä jne. Jos kopitat tunnuksen
väärin, seuraava tunnus tulee hitaammalla. Löydät oman tasosi ja samalla voit
kilvoitella muiden kanssa. Ohjelman löytää osoitteesta http://www.rufzxp.net/

http://www.radiohistoria.fi/pdf/stella_polaris_2014.pdf
http://oh2ap.fi/
http://www.rufzxp.net/
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RufzXP on suosituin treeniohjelma ja sitä käytetään mm. IARU:n jokavuotisessa
HST-kilpailussa. (High Speed Telegraphy) Tilastoissa on monta suomalaista,
kärjestä lukien mm. OH4LYX, OH1FJV, OH4JFN, OH3FP, OH7RR (=ES5RR), OH6EI,
OH3GGQ, OH8PB, OH2MZA (=OH1ZAA), OH3MUA, OH2BYS jne

Japanilainen Satoshi, JI0VWL; on kehittänyt samantyyppisen treenausohjelman.
Sen nimi on CW Freak.NET Sivulta löytyy kaksi harjoitusohjelmaa ja varsinainen
kilpailuohjelma. Listoilta löytyy melko mukavalla sijalla Keijo, OH3NDH; 230
merkkiä/min -nopeudella. Osoite siis: http://www.ji0vwl.com/cw_freak_net_e.html

Suositun Eagle-yhteen kitaristi radioamatööri - WB6ACU!
Eagles-yhtye on Wikipedian mukaan yksi kaikkien aikojen kaupallisesti menestynein
yhtye.. Tuskin kukaan on välttynyt hyräilemästä ”Hotel California”-, ”Desperado”-
tai ”New Kid in Town”-kappaleita.

Yhtyeen kitaristi, lauluja ja kosketinsoittaja Joe Walsh – se pitkätukkainen blondi –
on myös radioamatööri, WB6ACU. Vuonna 1997 Walshin ja Don Felderin
kappaleessa "Hotel California" soittama kitarasoolo äänestettiin kaikkien aikojen
parhaaksi kitarasooloksi.
Vuonna 2011 Joe Walsh oli maailman kolmanneksi eniten tienaava kitaristi 60
miljoonan dollarin vuosiansioillaan. 

Joen tunnus WB6ACU ei todellakaan ole mikään pöytälaatikkotunnus. Joe on
aktiivinen, usein bändiltä löytyvä ja hänellä on erittäin laaja AM-lähetinkokoelma.

Tästä https://www.youtube.com/watch?v=7_YXAEKJ054 Youtuben videosta voit
katsoa Joen omaa kertomusta siitä, miten hän ryhtyi amatööriksi. Myös Joella on
huoli siitä, miten saada nuoret mukaan tähän harrastukseen.

Ukrainan liitto protestoi
ARRL:n DXCC-komitea teki Krimin ja Ukrainan kriisin alussa päätöksen, jonka
mukaan tuolta alueelta äänessä olevien radioamatööriasemien QSL-kortit
hyväksytään sen mukaan, onko korttiin painettu ”Ukraine” tai ”Russia”. Eli jos
Krimiltä tai itä-Ukrainasta oleva asema lähettää kortin, jossa lukee ”Russia”, se
lasketaan DXCC-awardiin Venäjäksi. Tai jos Krimillä olevan aseman kortissa lukee
”Ukraine”, se lasketaan Ukrainaksi.

Kieltämättä vähän sama asia kun jos esim. OH0W olisi äänessä Maarianhaminasta,
kortissa lukisi ”Sweden” ja ARRL hyväksyisi sen Ruotsiksi. Nojoo.

Ukrainan liitto on nyt toistamiseen reklamoinut ARRL:n päätöksestä ja vetoaa
valtioiden itsemääräämisoikeuteen jne. Ukrainan liiton pitkä reklamaatio löytyy
osoitteesta:
http://uarl.org.ua/load/appeal_to_the_international_
amateur_radio_community/10-1-0-398

60 metrin bandiallokaatiot
Suomi oli aikanaan yksi ensimmäisistä maista, jonka amatöörit saivat oikeuden
käyttää 5 MHz:n eli 60 m taajuusaluetta. Alussa siellä olikin melko tylsää, kun
CQ:ta huutamalla vastauksia tuli vain muutamasta maasta. Suomessa erikoisluvan
tälle alueelle saavat 50 W teholla edelleen vain kerhoasemat ja kuudellle
pistetaajuudelle. Ja vain SSB:lle ja muutamalle digimodella. Alue on loistava sekä
kotimaan että Euroopan yhteyksiin.

Suomi on jäänyt tämän alueen kehityksessä paikalleen kuin nalli kalliolle. Muun
muassa Tanskassa, OZ; (+Fär-saaret, OY; ja Gröönlanti, OX) ja Norjassa, LA;
kaikki amatöörit pääsevät alueelle, jopa isolla teholla eikä rajoituksena ole
pistetaajuuksia vaan VFO:ta voi käyttää vapaasti

http://www.ji0vwl.com/cw_freak_net_e.html
https://www.youtube.com/watch?v=7_YXAEKJ054
http://uarl.org.ua/load/appeal_to_the_international_amateur_radio_community/10-1-0-398
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G4MWO on kerännyt listan eri maiden rajoituksista tai rajoittamattomuudesta 60
metrillä. Lista on vähän vaikealukuinen mutta sen voi tallettaa myös *.xls -
muodossa osoitteesta.
https://www.dropbox.com/s/yekmpp3l0qb4wiv/5%20WW%
20Chart%20%20New%20Format%20%2818th%20July%202014%29%20c%
20G4MWO.xls

Maailman suurin radioamatööriantenni?
Arkalan, OH8X; monsteriantenni, 160 m lyhennetty ja 80 m yagit tulivat noin vuosi
sitten alas myrskyssä maston petettyä alta. Tietoa siitä, rakennetaanko antennit
uudestaan ei ole kuulunut.

Insu Kan, 7J4AAL; Japanista ei varmaankaan kuullut Arkalan tuhosta, tsunameista
tai maanjäristyksistä tai tietää paremmin kuinka rakennetaan pystyssä pysyvä
antenni. Pienen nyppylän päälle rakentui 60 m korkea masto ja 3 elementtinen 160
metrin yagi. Katso mahtava rakennuskuvasarja osoitteesta:
http://www3.ocn.ne.jp/~kan1/newmonsterantenna2.html

Yhdysvaltojen maankäyttörajoitukset uhka
radioamatööreille – ARRL taistelee!

USA:ssa kuuluu uusien rakennusalueiden vakioehtoihin, että alueelle ei saa
pystyttää minkäänlaisia antenneita. Ehdot tulevat joko rakennusalueen
vuokranneelta yritykseltä tai yksityiseltä, paikalliselta omakotitaloyhdistykseltä(!)
tai kunnan (county) rakennusjärjestyksestä. Televisiolähetykset ym. tulevat taloihin
kaapelitse. Jo 63 miljoonaa amerikkalaista on tällaisten rajoistusten piirissä,
joukossa tuhansia ja tuhansia radioamatööörejä.

USA:n radioamatööriliitto, ARRL; (American Radio Relay Association) on nyt
ryhtynyt perusteelliseen kamppailuun näitä rajoituksia vastaan eikä ole jäänyt
piipertämään nurkkaan. ARRL on ottanut ja saanut puolelleen jo monta
kansanedustajaa (kongressiedustajia), pyytää jäseniään olemaan muihin
kansanedustajiin yhteydessä jne. ARRL on jopa laatinut valmiita kirjeitä, joita voi
lähettää edustajille. ARRL:n toiminta on malliesimerkki siitä, miten hyvin toimiva
Liitto pystyy tehokkaisiin kampanjoihin tärkeissä asioissa.

Katso ARRL:n ”Legistative letter” tästä linkistä: http://www.oh3ac.fi/ARRL%
20Antenna%20Issue.pdf

Antennitolppien pystytystä porilaiseen tapaan
Se miten Turussa kaadetaan antenneita, opittiin viime viikolla. Nyt porilaiset
opettavat miten antennitolppa pystytetään. Porin murteesta voi ainakin tunnistaa
Hannun, OH1HK; äänen.
https://www.youtube.com/watch?v=dGX21ICV2l4

”Turn Your Radio On”
Espanjalainen Miguel, EC1DJ; kuvasi nuorten leirin ARDF- (radiosuunnistus)
harjoituksesta pienen kahden minuutin videon. Kuvassa ei ehkä sinänsä ole
katsomista mutta taustalla pyörivä ”Turn Tour Radio on” (Laita radiosi päälle) -
kappale jää päähän soimaan. Tässä voisi olla jonkun kerhon hyvä tunnuskipale.
https://www.youtube.com/watch?v=QxczpZq7oRo&feature=youtu.be

Alumiini ja PVC-putki
Kun rakennetaan alumiinista antenneita, tarvitaan usein myös jonkinlaista
eristeainetta joko eristämään antenni puomista tai eristämään antennit osat

https://www.dropbox.com/s/yekmpp3l0qb4wiv/5%20WW%20Chart%20%20New%20Format%20%2818th%20July%202014%29%20c%20G4MWO.xls
http://www3.ocn.ne.jp/~kan1/newmonsterantenna2.html
http://www.oh3ac.fi/ARRL%20Antenna%20Issue.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dGX21ICV2l4
https://www.youtube.com/watch?v=QxczpZq7oRo&feature=youtu.be
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toisistaa. Tefloni on suosittu eristeaine mutta joskus vaikeaa työstää ja kallista

PVC-putki on hyvä eristeaine. Tätä sähkötöissä käytettävää putkea saa halvalla –
jopa ilmaiseksi. Ainoa ongelma on, että joskus alumiiniputken päälle tuleva PVC-
putki on liian tiukka. Tähänkin löytyy kätevä ratkaisu: Keitä PVC-putkea kuumassa
vedessä. PVC-putki laajenee, voit työntää sen alumiiniputken sen sisään ja putken
kylmettyä se kiristää juuri sopivasti. 

Vanhan kertausta
Radioamatööritunnus kelpaa nyt Facebookissa!

Facebookilla on ollut tähän saakka linja nimestä jolla palveluun voi kirjautua. Nyt,
kiitos Facebook-yhtiössä olevien radioamatöörien, tiukkaa linjaa on radioamatöörien
osalta kevennetty. Radioamatööri voi nyt kirjata Facebookiin myös
radioamatööritunnuksensa.

Lisäys tapahtuu seuraavasti:
- Mena omalle Facebook-sivullesi
- Valitse ylhäältä oikealta asetukset (Settings)
- Valiset asetuksista ensimmäinen, nimi (Name) ja klikkaa oikealta ”Edit”
- Kirjoita kohtaan ”vaihtoehtoinen nimi” (Alternate name) radioamatööritunnuksesi
- Klikkaa ”katso muutokset” (Review Changes) ja anna (uudestaan) salasanasi.

Heti tämän jälkeen tunnuksesi ilmestyy sivullesi oman nimesi alapuolelle.

Mallia voit katsoa vaikka kerhon Facebook-sivulta
https://www.facebook.com/lahden.radioamatoorikerhory

Facebook-sivujen vakiopäivityksen jälkeen voit hakea sivuja myös tunnuksella!
Näppärää, eikö totta?

WRTC 2014-tulokset
Radioamatöörien olympialaiset eli WRTC 2014-kilpailut pidettiin heinäkuun
puolivälissä Yhdysvalloissa. Itärannikolle oli maantieteellisesti pienelle alueella
rakennettu 59 radioasema, jotka olivat antenneiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan
lähes identtisiä. Osallistumaan pääsivät kansanvälisissä kilpailuissa hyviin
saavutuksiin päässeet sekä maksamalla sponsoroidut joukkueet”. Suomen
edustusjoukkueena oli Kim, OH6KZP; ja Toni, OH2UA.

Kilpailun voitti N6MJ ja KL9A pitämällä 4572 yhteyttä 24 tunnin aikana.
Yhteysmäärä kuten myös kertoimien määrä oli heillä suurin. Suomen joukkue pääsi
selvästi paremmalle puolelle tuloksissa ollen 22. Toinen joukkue, sponsoroitu, jossa
oli mukana suomalaisia (OH2MM ja OH2BH) löytyy tulosluettelosta sijalta 47.

Kaikki tulokset ym.- löytyvät:http://www.wrtc2014.org/

Turkulainen tapa kaataa masto – katso hieno video
Turun Radioamatöörien, OH1AA; kilpailu-QTH:ssa Sommelossa noin 40 vuotta
kerhoa palvellut masto oli tullut tiensä päähän eikä siihen voinut turvallisuussyistä
enää kiivetä. Nosturilla pystyttiin noin 40-metrisestä mastosta vielä pelastamaan
yksi antenni mutta ylimpänä ollut antenni joutui kärsimään ….

Katso todella hienosti tehty – helikopterikuvattu (OH1JCS) ja taustamusisoitu –
video Youtubesta osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=q-nVs_6ZGBE&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/lahden.radioamatoorikerhory
http://www.wrtc2014.org/
https://www.youtube.com/watch?v=q-nVs_6ZGBE&feature=youtu.be
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Videon, jonka pituus on 4:14 min, huippukohta löytyy aivan lopusta. Uusi masto on
jo tulossa syksyn kilpailuihin.

Ukkostutkasta uusi sivu – järkevää seurantaa!
Lähipäiviksi on luvattu kovia ukkosia ympärimaata. Jopa vakuutusyhtiöt lähettävät
jo tekstiviestejä asiakkailleen.

Todella kätevä tapa seurata ukkosten lähentymistä on katsoa sivulta
http://www.lightningmaps.org/realtime?lang=en
löytyvää ukkostutkaa. Koskalla pohjalla on Googlen kartta, voit muutaman sadan
metrin säteellä katsoa mihin viimeinen salama iski. 

Toki myös vanha[url]
http://www.blitzortung.org/Webpages/ind ... =en&page=1[/url]
sivu toimii vielä.

Muistathan myös seuraavan: kun näet salaman iskevän, laske sekunteja ukkosen
jyrähdykseen. Jaa saamasi luku kolmella ja tiedät kuinka kaukana tai lähellä
ukkonen on. Jos siis vaikkapa salaman ja jyrähdyksen väli kestää 12 sekuntia, niin
ukkonen on (12/3=) neljän kilometrin päässä. Silloin pitää antennit olla jo
kytkettyinä pois radioista!

Hamiläheinen blogi!
Kerhon vanha puheenjohtaja ja DX-maatilastojen kärjessäkin roikkunut Kalle,
OH2MFS; on ryhtynyt pitämään blogia.

”Ihmisellä pitää olla tavoitteita ja jotain mielekästä tekemistä. Itse olen kokenut
elämäni aikana parikin hyvin mukaansatempaavaa harrastusta.
Radioamatööriharraste vei meikäläisen mennessään n. 25 vuotiaana. Siinä oli
mukava harraste mukavien ihmisten parissa. Seuraavana tuli uudestisyntyneenä
moottoripyörät. Niitä olin ajellut nuoruudessani ja niin vuonna 1992 se alkoi pitkän
pohdinnan (vaimon suostuttelun) jälkeen uudelleen ja sitä kestikin 21 vuotta ja
kaikkiaan yli 300.000 km.” kirjoittaa Kalle.

Kallen ihmisläheistä, hyvin kirjoitettua ja mielenkiintoista blogia voi seurata
osoitteessa: http://kbusaman.wordpress.com/

Tärkeä sivusto rigien ym. säätäjille MODS.DK

Oletko niin kätevä käsistäsi tai rohkea mieleltäsi, että uskallat parantaa rigiäsi. Tai
… kaipaatko rigiisi jotakin uutta ominaisuutta. Vaikkapa lähettimen rajatonta
lähetysaluetta. Netin ehdottomasti paras sivu rigien modifiointiin on
http://www.mods.dk
Sivulta löytyy lähes kaikkiin kaupallisiin rigeihin – sekä vanhoihin että uusiin –
tarpeellisia modifiointiohjeita. Käyttämällä hakua, löydät kaikki omaan rigiisi
liittyvät muutosohjeet.

Avustamalla sivustoa saat rajattoman oikeuden nähdä rakennusselostuksia. Jos et
avusta, mutta rekisteröidyt, voit katsoa yhtä modifikaatiota per päivä!

CRC:n syyskausi alkanut – joka ke klo 11:00 Rafaello

http://www.lightningmaps.org/realtime?lang=en
http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=en&page=1
http://kbusaman.wordpress.com/
http://mods.dk/
http://www.mods.dk/
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CRC (Radio Club of Cafë de Colombia) on vapaamuotoisesti toimiva ”radiokerho”,
joka kokoontuu kerran viikossa keskiviikkoisin Helsingissä ravintola Rafaellossa,
Aleksilla seuraavassa korttelissa Stockmannilta.

CRC on kokoontunut jo 1950-luvulta saakka. Pitkään lounaskokoukset pidettiin
Omenapuussa, mutta sen mentyä remonttiin siirryttiin nykyiseen paikkaan. Tosin
kerhon nimi juontuu Columbia-kahvilasta, jossa kokouksia pidettiin alkuaikoina jopa
päivittäin. 

Jos siis liikut Helsingissä keskiviikkoisin, tule lounaalle. Toki Helsinkiin kannattaa
lähteä jo pelkän CRC-lounaan takiakin. Lounasseura on aina mielenkiintoista ja
puheenaiheet hyvinkin mielenkiintoisia. Lounas on avoin kaikille!

Kaikki sähkötyksestä, sen historiasta ja
sähkötusavaimesta

Netistä löytyy nyt todellinen portaali, jossa on – ainakin sen omien sanojen mukaan
– kaikki sähkötyksen historiasta, sähkötyksestä, sähkötysavaimista ja sähkötyksen
opettelusta. Jos vähääkään kiinnostaa, kannattaa klikata:
http://www.radiotelegraphy.net/

Kyynel-kaukopartioradion erikoissivut
Kyynel-radio oli legendaarinen kaukopartioille Suomessa kehitetty ja rakennettu
radio, jonka viimeiset versiot käsittivät sekä lähettimen että vastaanottimen.
Kyyneltä edelsi mm. ”Töpö”-niminen vastaanotin, joka oli kiinteästi viritetty
silloisen Lahden pitkäaaltoaseman taajuudella 166 kHz, jolla kaukopartioryhmille
välitettiin salakielisiä viestejä.

Kyynel-radiosta kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti tutustua Anteron, OH1KW;
sivuihin, jossa seikkaperäisesti kerrotaan Kyynel-radion kehittämisestä ja sen eri
versioista sekä monista muista mielenkiintoisista radioista. Anteron sivut löydät
osoitteesta:
http://personal.inet.fi/koti/antero.tanninen/

Toinen sivu, johon kannattaa Kyyneleestä kiinnostuneiden tutustua on:
http://www.cryptomuseum.com/spy/kyynel/index.htm
Vaikkakin englanninkielinen, sivulta löytyy hyviä kuvia Kyyneleestä ja sen
rakenteesta. (Tnx Olli-Jukka, OH2OP)

Matka Pietariin ja Popov-museoon toteutumassa
26.-28.9.2014 – vielä mahtuu mukaan!

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit, OH2AP, on pitkään suunnitellut matkaa Pietariin.
Matkan edellyttämät vähintään kuusi osanottajaa näyttää nyt toteutuvan. Mutta
mukaan mahtuu vielä lisää väkeä. Meno on perjantaiaamun Allegrolla Hki-Pietari
klo 06:12-10:48 ja paluu sunnuntaina Pietari-Hki klo 15:25-18:01. Majoitus on
hotelli Dostoevskissa, jonka sijainti on keskeinen ja liikkumisen jne. kannalta
erinomainen: metroasema samassa rakennuksessa.

Majoittumisen jälkeen on käynti Popovin kotimuseolla. Lauantaina on käynti Junona

http://www.radiotelegraphy.net/
http://personal.inet.fi/koti/antero.tanninen/
http://www.cryptomuseum.com/spy/kyynel/index.htm
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-torilla. Lauantaisin siellä on ’radiohenkinen’ kirpputori/myynti, jolloin voi tehdä
hyviä löytöjä. Paikalliset amatöörit ovat lupautuneet esittelemään ja olemaan
oppaina.

Junamatka, majoitus 2 yötä jaetussa 2 hengen huoneessa aamiaisella hotelli
Dostojevskissa ja ryhmäviisumi tekee yht. 310,40 eur/hlö + toimistokulut 15 eur.
Lisäksi tulee tietenkin kuluja matkasta junalle ja kulkemisista ja aterioista
Pietarissa. Matka toteutuu, jos vähintään 6 henkilöä vahvistaa sitovasti
osallistumisensa ehdottomasti viimeistään 8.9.2014 Jarmo Salmelle, OH2GJL,
oh2gjl ”ät” gmail.com tai kännykkä 0400813506 ilmoittaen nimensä, kutsun,
puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteen  Matkanjärjestäjä on Oy Russian Tours
Ltd Lähialuematkat, josta saat tarvittaessa tarkempia ohjeita. (matkan
tunnistetiedot ovat: asiakasnumero 86991, tarjousnumero 15165). Passin on oltava
voimassa vähintään 6 kk matkan päättymisen jälkeen. Viisumilomakkeen saat
netistä matkatoimiston sivuilta ja se pitää itse täyttää.

OH3AC myös Suomen suurin nuorisokerho- ja -
kouluttaja!

Kerhotoimintapäivillä selvisi myös, että Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on
tiettävästi Suomen suurin nuorten kouluttaja ja nuorisokerho. Kerholla on 22 alle
25-vuotiasta jäsentä, joista 21:llä on radioamatööritutkinto. Kaikki nuoret on
koulutettu kolmen viime vuoden aikana.
OH3AC onnittelee Allua, OH1FJK; joka Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n yhteydessä
on kouluttanut 19 partiolaista radioamatööriksi. Allu on porukan ”Elmeri” ja mm.
antaa viikottaisen bulletiinin partioryhmälleen 2 metrillä.

Toimitti Jari, OH2BU
OH3AC Kerhokirje on kerhon jäsenille ja muille kiinnostuneille 1-2 viikon välein
lähetettävä sähköpostikirje. Jos et halua jatkaa tilaustasi, voit ilmoittaa siitä
paluupostilla.

http://gmail.com/

