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Gerd, DL2SB/OH5SB: Jäsenkö? Jäsen!
Jäsenkö? – Jäsen!
Lahden RA kerhon jäsenluettelossa on joku ulkomaalainen, jota ei kukaan tunne? Eikö kukaan?
Moni tuntee! Ja nyt OH2TopiOskari (joka sai minut
monta vuotta sitten Lahden RA kerhon jäseniksi)
pyysi minulta kirjoittamaan hiukan elämästäni ja
mitä varten olen jo yli 35 vuotta Lahden RA kerhon
jäsen.

Lahden Marja-Leena vei sydämen
Se tapahtui vaan koska olin 25.9.1971 Kölnissä diskoteekissa! Samana aikana siellä oli myös joku sievä tyttö joka sattui olla suomalainen. Lahtelainen
Marja-Leena Pekkola oli just valmistunut Helsingin
Kauppakorkeassa ja sai sen jälkeen stipendin ja
meni vuodeksi harjoittelijana Saksaan, Kölniin.
Emme olleet nopeita, mutta neljän vuoden päästä
Marja-Leenasta tuli aviovaimoni. Ja radioamatöörina
(DL2SB vuodesta 1966 lähtien, olin silloin 17-vuotias) minä halusin tyttöystävän/vaimon kotimaassakin kutsumerkin (CEPT-lupa oli vielä aivan tuntematon unelma!). Ensimmäinen kutsuni Suomessa oli
OH3ZAG (1974 – 1987). En asunut koskaan pysyvästi Suomessa, mutta olin maassa vuodesta 1973
lähtien ainakin kerran vuodessa.

Ala-Okeroisista maailmalle
Aluksi virallinen QTH oli aina appivanhempieni luona Ala-Okeroisessa. Vuonna 1987 appivanhemmat
muuttivat Lahdesta Kuusankoskelle, sitä varten sain
uuden kutsumerkin OH5NYI. Ja unelmakutsu oli
aina ”sama suffiksi kuin kotimaassani”. 2005 sain
XYL:n lahjaksi nykyisen kutsumerkin OH5SB. Ja
appivanhempieni kuoleman jäl keen, virallinen
osoite Suomessa on nyt jo monta vuotta XYL:n
serkun luona Kuusankoskella. Meidän mökki on

Kuva: Aina hyväntuulinen Gerd,
DL2SB/OH5SB kotioloissaan Wuppertalissa
Tuohikotissa. Sinnekin OH5-prefiksi sopii hyvin.
A9CXW Bahrain
Välillä oli vielä meidän Lähi-Idän aika. Olin 1980/
1981 töissä Bahrainissa, ja siellä kutsumerkkini oli
A9XCW. Nykyinen RA prefiksi siellä ei ole enään
A9X mutta A92. XYL Marja-Leena ja kahdeksankuukautinen Anja menivät molemmat mukaan
Bahrainiin. Lähi-Idän ajan jälkeen, työnantajani
halusi lähettää minut jatkuvasti maailmalle. Sitä
varten vaihdoin työpaikan ja muutimme Kölnistä
Wup-per-taliin.

Kotoista suomenopiskelua
Aluksi oli selvä että halusin oppia hiukan vaimon
äidinkieltäkin. Ostin oppikirjan, ja oma yksityisopet
taja oli kotona, ja aloitimme. Teimme kirjan kokonaan valmiiksi. Mutta harjoittelu kotona oli liian vähän. Putosimme aina heti takaisin Saksankielelle.
Entäs mikä on paras mahdollisuus harjoittaa vieraskieltä? Luonnollisesti radioamatööriharrastus!
Siis, sain suomenkielen kokemusta pääosin bandilta. Pääaktiviteetti radioamatöörina on jo monta
vuotta suomenkielenharjoittelu bandeilla.
Viime vuosina olin aika usein aktiivinen laivalla
matkalla Saksasta Suomeen ja takaisin. GPSvastaanotin näyttää lokaattorin, ja aktivoin
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Kuva: Todistettavasti Gerd myös piti
yhteyksiä Bahrainista hienolla tunnuksellaan.

vesiruudut 2 m SSB:llä. Määräysten mukaan suomalaisella aluksella pitää aina olla päällikön suostumus. Tähän asti oli 34 kapteenia. Ja vaan yksi
niistä sanoi ei. Hyvä statistikkaa!

… mutta elämä palaa takaisin.
Löydän nyt hiukan takaisin elämään. Minulla on nyt
naisystävä Britta, joka ensi kesänä menee ensimmäisen kerran mukaan Suomeen. Katsotaan, mitä
keskieurooppalainen Britta sanoo Suomenmaasta,
ja mökkielämästä ...
Juu, tämä oli juttu mitä varten joku ulkomailla asuva
ulkomaalainen on Lahden RA kerhon jäsenluettelossa.
73 de Gerd DL2SB OH5SB

Kuva: Gerd’in Marja-Leenan auto oli tuttu joka kesä
Itämeren laivoilla. Kummankin kotimaan kutsut
kertovat, kuka autoa ajaa. Lähde:http://www.oh2abb.fi
SRAL kesäleireiltä. Kuvaaja Eda, OH2LXB.

Antennit alhaalla
Kotona Wuppertalissa ei ole tällä hetkellä antennia
HF-bandeille koska myrsky vei antennin ja tämän
jälkeen jotain muuta oli tärkeämpi kuin harrastus, ks.
alla. Mutta voin aina mennä kerhoasemalle kaupungin toiselle puolelle (noin 10 km tästä). Siellä olen
joskus äänessä DK0WP kutsulla. Muuten olen bandeilla mökillä Tuohikotissa kesällä.

Sairaus vei rakkaan …
Olimme Marja ja minä yhdessä tasan 37 ja puoli
vuotta miinus 1 päivä, ja niistä naimisissa 33 vuotta
3 kuukautta 6 päivää. Nyt olin valitettavasti jo kaksi
kertaa kesälomalla mökillämme Suomessa ilman
vaimoa.
XYL Marja-Leena kuoli vakavan sairauden jälkeen
(aivokasvain) maaliskuussa 2009.

Suomi edelleen tärkeä lapsille
Meillä on kaksi tyttöä, nyt 30 ja 27 vuotiaita. Meidän
lapset puhuvat molempia kieliä ja heillä on kaksoiskansalaisuus. Anja ja Julia ovat myös usein Suomessa, mm. Tampereella heidän kummilasten luona
sekä Kouvolassa ja Kuusankoskella muiden
sukulaisten luona. Ja omalla mökillä, tietysti.

Kuva: Sydän kutsuu Suomeen! Gerd’in vieraili myös
tänä kesänä SRAL ry:n kesäleirillä Räyskälässä.
Kuvassa keskustelu Mikan, OH2LOI, kanssa.
Lähde:http://www.oh2abb.fi SRAL kesäleireiltä. Kuvaaja
Eda, OH2LXB.

Toimituksen prologi
Vaatimattomana miehenä Gerd jättää kertomatta,
että hänellä on Saksan radioamatööriliitossa,
DARC, meille tärkeä asema. Hän on Suomen ja
Eestin maakoordinaattori eli yhdysmies!
http://www.darc.de/referate/ausland/das-referat/diemitarbeiter/:
Coordinator Finland, Estonia
Gerhard »Gerd« Latzin
DL2SB / OH5SB
Wesfalenweg 173
D-42111 Wuppertal
Tel. +49-(0)202-753-770
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Väliotsikot toimituksen, muilta osin Gerdin
editoimaton alkuperäisteksti.

Hywää Tawaraa kaupan!
Iston, OH3VS, lahjoittamat
tavarat myynnissä
Edellisessä kerholehdessä 2/2010 sekä kerhon kotisivulla kerrottiin, että
Isto, OH3VS, on joutunut terveydellisistä syistä luopumaan harrastuksesta.
Syyskuussa kerholaiset kävivät Kelohongantiellä tervehtimässä tarinoiden
kahvin ja piirakan lomassa vanhoista,
hyvistä ajoista. Isto oli kerhon puheenjohtaja vuosina 1977-79 ja aina mukana sydämestään kerhon aktiviteeteissa
Isto on ilmoittanut luopuvansa hallussaan olevasta radiokamasta. Iston
lahjoittamat, kerhon ja sen jäsenten
käyttöön tulevat sekä myös myyntiin
tarkoitetut tavarat on nyt luetteloitu ja
kuvattu ja ovat pian kerholaisten saatavilla. Tavaran joukossa on todellisia
keräilyharvinaisuuksia mutta paljon
myös meidän kaikkien tarvitsemaa
jokapäiväistä elektroniikkaa sekä
vanhempiin että uudempiin laitteisiin.

Useita virtakytkimiä
mittari

SWR-

Itsetehty SWR-mittari
mittareita

Runsaasti

Tavarat ovat nyt varastossa kerholla,
koska perusluokan kurssin vuoksi ei
ole ollut tilaa laittaa niitä näytteille.
Tästä huolimatta kiinnostuneet voivat
tutustua tavaroihin ja ostaa niitä
kerhoiltoina.
Tällä sivulla on nähtävissä vain pienen
pieni osa tavaroista. Lähes kaikista
tavaroista on kuva lähipäivänä kerhon
nettisivulla.

Kaksi B&W-kelasarjaa

Ilmakeloja

Tavaran voit ostaa itsellesi hakemalla
sen kerholta ja maksamalla kohtuullisen mutta reilun summan kassalippaaseen. Tai jättämällä lapun ostostasi ja maksamalla kerhon tilille
800025-5945005. Voit myös tinkiä
hinnasta tekemällä tarjouksen.
Luultavasti tarjous menee myös läpi.
Tavaroista saatava tuotto käytetään
kerhon nuorisotoimintaan.
Jäljelle jäävästä tavarasta laitetaan
myynti-ilmoituksia Radioamatöörilehteen, kerhon ilmoitustaululle,
kotisivuille sekä mahdollisesti Huutonettiin ja rompetoreille.
Osasta tavaramäärää on päätetty tehdä uusille amatööreille aloituspaketti.

Tv-kuvausvalaisin
mittari

Vanha, hieno
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Isotehoinen muuntaja
Useita flektejä (tuuletin)

Kaunis, perinteinen kaiutin

Alipäästösuodin
Powerin ja rigin välijohtoja

Mittalähetin tai vast.
Runsaasti laskureita

Langattomat kuulokkeet

Taajuuslaskuri

Zodiac 2m transceiver

Geloson VFO alkuperäislaatikossa
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Häiriöitä etsimässä, osaatko auttaa?
Raportti Radiomäen häiriöiden etsinnästä
syksyllä 2010
Kun Yleisradion uudelle isotehoiselle pitkäaaltoasemalle 1920-luvun puolivälissä haettiin sijoituspaikkaa, Lahti oli yksitotisesti etusijalla. Lahden keskustassa, Salpausselän harjalla sijaitsevaa mäkeä
parempaa paikkaa oli vaikeaa löytää eteläisestä
Suomesta. Hämeenlinna toki yritti uikuttaa mukana
kilpailussa mutta Lahden nerokkaat kaupunginisät
ratkaisivat kilpailun Lahden hyväksi lupaamalla
lähes rajattomasti sähköä radioasemalle.

Kun iltakeleillä alabandeilla kohinataso nousee, kohinahäiriö ei juurikaan estä voimakkaiden asemien
workkimista. Myös päiväkeleillä eurooppalaiset
asemat ylittävät helposti häiriökynnyksen.
Mutta yritäpä workkia alabandeilla heikkoja DXiä tai
pitää yläbandien japsi-pile-up’pia! Asemien poimiminen raastavan kohinan alta on kiusallista ja harva
jaksaa sitä pidempään kestää. Erityisen harmillinen
häiriö on, kun sunnuntaisin 12:00-15:00 yritämme
museolla esitellä harrastetta yleisölle. Päiväkelit
ovat tuohon aikaan juuri heikoimmillaan.

Häiriöt kiusallisia koululaisille ja
yleisölle
Koululaisesittelyiden aikana häiriö esti heikompien asemien käyttämisen vastaasemina. Nuorille koululaisille tuli löytää
vasta-asemat, jotka selvästi nousivat
häiriötason yläpuolelle.
Yleisö ei ehkä harmittavaa häiriötä suoraan
huomaa mutta varmasti heikompien asemien lukemiselle se tuottaa vaikeuksia.
Mutta moni asemalla vieraillut radioamatööri on ihmetellyt lahtelaisten ainutlaatuista kykyä workkia asemia häiriöesiripun läpi! Muualla asemat kuulemma
suljetaan jo puolta pienemmillä häiriöillä ..

Kerholla Suomen paras asemapaikka?
Kerholla, OH3AC, ja museon OH3R-asemalla on
siis kummallakin eittämättä yksi Suomen parhaista
radioamatööriasemien asemapaikoista. Radiomäen
huippu on 147 metriä merenpinnasta. Asutusta ei
ole aivan vieressä mutta toki kaikki ison kaupungin
radiohäiriösaaste on lähellä.
Pitkäaaltoaseman vanhana peruna koko Radiomäen alueelle on upotettu maahan kilometrikaupalla
kuparisia maatasoradiaaleja. Kun vielä saisimme
edes toinen 150- metrisistä mastoista käyttöömme ..

Piinaava, jatkuva 59+ häiriö
Vaikka paikkana asemamme ovat siis huippuluokkaa, on meillä kuitenkin yksi piinaava ongelma: sekä
kerhon että museon asemalla on 59+10 dB jatkuva,
tasainen kohina. Häiriö on tasainen ja samalla
tasolla yötäpäivää.

Kuva: Lahden Radiomäellä on kaksi
isoa
rakennusta, vanha pitkäaaltoasema
(vas.
alh.) jossa sijaitsee OH3AC ja Radioja tv-museo (punainen oik. keskellä), jossa sijaitsee
OH3R. Toinen radiomasto on kuvan vasemmalla
puolella. 80 m vaakaluuppi sijaitsee lauta-antennien
edessä kahden rakennuksen välissä.

Antennin paikanvaihto auttoi hetkeksi
Häiriöt ovat olleet riesana koko sen ajan jonka
Radiomäellä olemme olleet. Alabandien, 80
metrin, antenni siirrettiin urheilukentän puolelta
asemarakennusten väliin ja vaaka-loopilla
häiriötaso saatiin sillä hetkellä vähän alemmaksi.
Museonrakennuksen ilmastointi uusittiin jokunen
vuosi sitten. Häiriötaso nousi asennuksen jälkeen
uusin huippulukuihin. Häiriön syy oli väärin ja osin
laittomasti asennetut ilmastointilaitteet. Museon
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johto reagoi nopeasti ilmoitukseemme
häiriöistä ja
asennusliike tuli pikapikaa korjaamaan asennuksensa.

Häiriöt aktiviteetin este?

Marraskuun suuri häiriöjahti

Kun kerhon toimintasuunnitelman mukaan työskentelyä Radiomäeltä tulisi edistää ja kannustaa, on
hallitus suhtautunut vakavasti asiaan ja pyrkinyt
löytämään syyn häiriöille. Toistaiseksi huonoin
tuloksin …

Museon teknisen johdon kanssa sovittiin uusi vakava häiriöjahtiyritys keskiviikoksi 10.11. Pena,
OH3TY ja Seppo, OH2TO, kuuntelivat museon
asemalla ja Miika, OH3FOB ja Harri, OH3UP kerhon asemalla kun Jari, OH2BU, yhdessä museon
teknisen päällikön kanssa kiersi koko museon
sammuttamassa teknistä laitteistoa yksi kerrallaan.

Radio- ja tv-museolla on kahdessa kerroksessa
kymmeniä tietokoneita, televisioita, videoita ja digi´boxeja jatkuvasti päällä. Puhumattakaan näyttelykäytössä olevista studioista ym. Arvi Hauvosen
muistoaseman OH3R takana, muutaman metrin
päässä on mm. 16 television ja digiboxin räkkiteline.
Luonnollisesti kaikki nämä laitteet olivat ensimmäisenä epäilylistalla …

Tutkiminen aloitettiin sulkemalla kaikki ilmanvaihtolaitteet museon ullakolta. Vanhasta kokemuksesta näistä toivottiin löytyvän häiriöpesä. Toisin kävi
– ilmastointilaitteet todettiin syyttömiksi häiriöihin.

Pohjaa myöten
Tämän jälkeen sulkupartio kävi yksi kerrallaan läpi
kaikki varastotilat, huonekohtaiset ilmastointilaitteet suljettiin, samoin näyttely- ja varastotilojen
sopivaa ilmankosteutta ylläpitävät laitteet.
Kummallakin asemalla kuului aina hetkittäinen
piikki, kun laitteita suljettiin ja laitettiin uudestaan
päälle. Mutta S9+ häiriöön ei tullut muutosta.
Häiriön tutkiminen on kuin tuntemattoman sairauden etsimistä. Yksi kerrallaan tutkitaan ja suljetaan
pois mahdolliset häiriölähteet kunnes loogisella
päättelyllä jäljelle jää vain yksi. Mutta mikä yksi?

Apua etsimässä – osaatko Sinä auttaa?
Ensimmäinen yritys lokakuussa
Lokakuun alussa Miika, OH3FOB ja Jari, OH2BU
ryhtyivät tutkimana häiriöiden alkuperää. Museon
vahtimestarin avustuksella käytännössä kaikki laitteet yksi kerrallaan sammutettiin ja laitettiin sen
jälkeen uudestaan päälle. Yhdenkään yksittäisen
laitteen sammuttaminen ei häiriötasoon juurikaan
vaikuttanut.
Kun epäiltiin häiriötason ehkä tulevan kaikkien
laitteiden yhteisvaikutuksena ”valkoisena kohinana”, otettiin lopulta pääsulakkeesta kummankin
näyttelytilan kaikkien laitteiden ja valaistuksen sähköt pois. Häiriötaso laski noin 3-5 db, mutta pysyi
edelleen S9-tason yläpuolella.
Muutamaa päivää myöhemmin Miika, OH3FOB,
yritti selvittää tuleeko häiriö radioihin verkkovirran
kautta. Vastaanottimen syöttäminen akulla ei
tilannetta muuttanut.

Hallitus ei missään nimessä ole vielä luovuttanut.
Periksi ei anneta! Häiriö tullaan löytämään ja
toivottavasti eliminoimaan. Seuraavana tutkimusvuorossa on vanhan asemarakennuksen laitteistot.

Mutta nyt tarvittaisiin myös apua jäseniltä!
Löytyykö jäsenistöltä pientä ja hyvälaatuista, koko
keski- ja lyhytaaltoalueen kattavaa vastaanotinta,
jossa olisi sopiva suunta-antenni ja luotettava,
lukukelpoinen S-mittari. Ja tietenkin vastaanottimen tulisi olla akku- tai paristokäyttöinen?
Löytyykö jäsenistöstä ajatuksia tai ideoita, miten
häiriön lähteeseen parhaiten päästäisiin käsiksi?
Onko Sinulla työsi tai kokemusta tai ammattitaitoa
tulla mukaan mörköjahtiin – meidän kaikkien
kerholaisten yhteiseksi hyväksi.
Ota yhteys hallitukseen,
soita ja tai laita sähkö33
postia!

Antennit kuntoon – hii-o-hop!
Museon ja kerhon suunta-antennit ovat kärsineet
menneissä myrskyissä vaurioita. Syöttöjohto mm.
oli syystä tai toisesta päässyt kiertymään pari kierrosta ympäri ja katkennut. Museon pisin elementti
taas lienee talven lumen ja jään painosta yhdistettynä taipunut jne…

Kuva ylh: Mittasuhde-perspektiivi-peliä. Mikä on
korkeampi kuni pienempi ja mikä on missä? Ensimmäinen nousu kerhon antenneille.

Kesän kääntyessä syksyä kohden Pena, OH3TY,
otti isännän äänen käteen ja alkoi painostaa muita
asianosaisia toimiin. Juha, OH3MHA. oli luvannut
käyttöön nosturiauton, - ainoa järkevä tapa hoitaa
asia. Nosturiautosta löytyyi puomia 44 m verran.
Kolmannelle yrittämisellä, syyskuun viime päivinä
kuski, nosturiauto, Juha ja Pena + m.fl. vihdoin
onnistuivat olemaan samassa paikassa.
Urheita kuvia Juhasta nosturin nokassa vai kuvia
urheasta Juhasta nosturin nokassa?
Kuva vas.: Työ aloitettiin
museon antennista.
WARCit saatiin nopeasti
kuntoon.

Kuva oik.:
Tuossa se vika oli,
ei ole enää,
sanoo Juha ja osoittaa
koaksiaalisyöttöä

Kuva vas. alh.: Vielä viimeinen elementin oijennus ja homma on selvä.
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Kuva ylh: Muutaman tunti yläilmoissa laittaa
maan päällä juoksemaan: ”Työ suoritettu”

Radiotiedustelu talvisodassa
Lokakuun viimeisenä päivänä ja kauniina lauantaina
oli Radio- ja tv-museon auditorioon kutsuttu esitelmän pitäjäksi ins.ev., evp., DI Lasse Lehtonen. Aiheena ”Radiotiedustelu talvisodassa”, jossa Lassea
pidetään maamme etupään asiantuntijana. Esitelmä
oli osa kerhon 80-vuotisjuhlavuoden tapahtumia.

Radiotiedustelu kuunteli jo ennen sodan syttymistä
mm. venäläisten laivojen liikennettä. Sodan sytyttyä
radiotiedustelu pääsi näyttämään tehonsa ja sodanjohdolle voitiin kertoa monta kertaa vihollisen tulevista toimista. Luottamus radiotiedusteluun kasvoi
jokaisen onnistuneen sanomansieppauksen jälkeen.
Valitettavasti kaikesta radiotiedustelun toiminnasta
ei ole jäänyt asiakirjoja historiantutkimusta varten.
Osin sodan aikana ja erityisesti sen päätyttyä paljon
materiaalia vietiin Ruotsiin osana Stella Polarisoperaatiota. Sotavoimien johtoa pelkäsi Suomen
tulevan miehitetyksi. Myös Hallamaa itse siirtyi
monien vaiheiden jälkeen asumaan Espanjaan .
Yleisö seurasi Lassen puolitoista tuntia kestänyttä
esitelmää herkeämättömällä mielenkiinnolla ja esitti
yli parikymmentä kysymystä tilaisuuden jälkeen.
Monella oli kertoa kokemuksiaan radiotiedusteluun
liittyen isiensä tai sukulaistensa toiminnan kautta.

Paikalle oli kokoontunut 40 asiasta innostunutta
kuulijaa laajalta alueelta aina Helsingistä, Riihimäeltä, Järvenpäästä ja Kouvolasta asti – lähiseutuja Heinolaa ja Mäntsälää unohtamatta. Myös veljeskerhomme Lahden Radioharrastajien eli DXkuuntelijoiden edustus oli täysimääräinen.
Kerhon kunniajäsen Pentti Lareva, OH3TY, toivotti
yleisön tervetulleeksi.

Kerhon varapuheenjohtaja Seppo Murtomaa,
OH2TO, ja Pena, OH3TY, kiittivät Lassea antamalla
hänelle kerhon kunniaviirin.

Lasse Lehtonen kertoi radiotiedustelun alusta 1930luvun lopulla ja sen isän, Reino Hallamaan, osakseen saamasta epäuskosta ja vähättelystä. Hallamaa taisteli yksi kerrallaan esteet pois ja sai taitavilla operaatioilla pikku hiljaa hankittua ryhmälleen
resursseja ja laitteistoa.
Armeijan sisällä yksikön toiminnasta, tehtävän luonteesta tai ryhmien operointipaikoista ei juurikaan
oltu tietoisia.

Kiitospuheessaan Seppo muistutti kerhon olevan
80-vuotias ja monen kerhon jäsenen olleen mukana
radiotiedusteluun liittyvissä toiminnoissa jo 1930luvulla. Seppo muistutti myös siitä luonnonlaista,
että kaikki on muuttuvaa ja parempi olla itse
muuttamassa asioita kuin joutumassa muutoksen
kohteeksi.
Kirjallisuuslähteitä:
· Lehtonen, Lauri: Radiotiedustelu jatkosodassa, teoksessa Leskinen, Jari; Juutilainen, Antti: Jatkosodan pikkujättiläinen. WSOY, 2005. ISBN 951-0-28690-7.
· Karhunen, Joppe: Salasanomia ja neilikoita. Otava, 1960
· Pale, Erkki: Suomen radiotiedustelu 1927-1944.
Viestikoelaitoksen kilta, 1977. ISBN 952-90-9437-X.
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· Karhunen, Joppe: Reino Hallamaan salasanomasotaa.
Weilin+Göös, 1980. ISBN 951-35-2277-6.
Lähde Wikipedia

Prinsessa Victoria kunnioitti Lahtea
kerhon juhlapäivänä
Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel kunnioittivat vierailullaan ja läsnäolollaan Lahtea Lahden Radiokerho ry:n,
OH3AC, 80-vuotispäivänä 1. 11.
Eräs tärkeimpiä kruununprinsessan ja prinssin vierailukohteita juhlapäivänä oli Lahden ylpeys, Sibelius-talo. Kunniavierailun vuoksi kerho ei voinut juhlia 80-vuotispäiväänsä Sibelius-talossa vaan juhla
pidetään samassa paikassa vasta 10.12. klo 18:00.
Vierailupäivänä, marraskuun 1. päivänä, mutta
vuonna 1930 pidettiin ”Lahden Radiokerhoksi”tarkoitetun kerhon perustava kokous. Kokouksessa
hyväksyttiin kuitenkin kerhon nimeksi Lahden
Kolmoset ry.
Iloisena siitä, että Sibelius-talon tilat olivat paremmassa käytössä nuoren pariskunnan vierailukohteena, kerhon jäsenistö päätti sekä lohduttautua että
kunnioittaa sekä vierailua että juhlapäivää erityisillä
kakkukahveilla kerholla. Leenan, OH3HF, leipomalla maistuvaisella.

Kuva yllä: Prinsessa Victoria ihastelemassa yhdessä prinssipuolisonsa kanssa Sibelius-talon, Lahden
Radiokerho ry:n, OH3AC, tulevaa juhlapaikkaa.

Juhlapäivän kunniaksi kerhon seinältä irrotettu
perustavan kokouksen replica kiersi pöydän
ympärillä
Kuva oik.: Juhlamielinen kerhon kerhoilta
1.11.2010 Radiomäellä. Vas. oikealle kerhon
rahastonhoitaja Harri, OH3UP; kunniajäsen
Leena, OH3HF; QSL-manageri Jukka, OH3MBV;
Jaska, OH3LV, Jorma, OH3AZN ja kerhon
puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
29.3.2010 valittu hallitus:
Pekka Mielonen, OH3JMJ @
Puheenjohtaja
Puh: 050- 528 4442
pekka.mielonen (ät) pp1.inet.fi

Raimo Lehtinen, OH3DB
Hallituksen jäsen
Puh: +358- 452 007 558
reimondt (ät) gmail.com

Harri Taivalmäki, OH3UP @
Hallituksen jäsen,
Puh:+358- 400 499 669
harri.taivalmaki (ät) gmail.com

Seppo Murtomaa, OH2TO
Hallituksen jäsen, vpj
Puh: +358- 400 713 545
murtomaa (ät) gmail.com

Juha Nieminen, OH3MHA
Hallituksen jäsen
Puh: +358- 40 911 2400
nieminen (ät) phnet.fi

Jukka Heikinheimo, OH2BR
Hallituksen jäsen
Erosi 28.4.2010 kerhosta

Muut toimihenkilöt ja avustajat
-Rahastonhoitaja: Harri Taivalmäki, OH3UP
-QSL-manageri: Jukka Arvilommi OH3MBV
-VaPePa-manageri: Jouni Ståhl, OH2JIU
-Hallituksen erityisavustaja: Pena, OH3TY

Pätevyystutkija
Pentti Lareva, OH3TY@, puh:
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Suomen Radioamatööriliiton hallitukseen
kaksi uutta jäsentä!
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
PepBussilla kiirettä!
Pelastuspalvelun viestitekninen yhdistys
PTVY
Yhdistyksellä on toiminnassaan takana kiireinen
vuorokausi. Yhden 24 tunnin ajanjaksolle mahtui
mahtui kolme hälytystä:
- 1. 1.11.2010 n. klo 23:30 Sipooseen,
- 2. 2.11.2010 n. klo 11:00 Karkkilaan ja
- 3. 2.11.2010 n. klo 21:30 Espooseen.
Kaikkiin olimme lähdössä, paikalle emme kuitenkaan ehtineet kuin viimeisimpään muiden nopean
pelastuspalvelutehtävän päättymisen vuoksi.
Viimeisimmällä tehtävällä mukana oli PepBus ja
ensimmäistä kertaa myös johtotilalla varustettuna.
PepBus keräsikin runsaasti uteliaita Vapepalaisia
tutustumaan tehtävän lopuksi ja sai paljon kiitosta.
Tehtävien välillä ehdimme pitää myös 3,5 tunnin
PepBussin rakentelusession jossa saatiin
uskomattoman paljon aikaiseksi.
Jani Venho, 3.11.2010
http://pvty.venho.net/

Lauantaina 20.11.2010 pidettiin Suomen Radioamatööriliitto ry:n Syyskokous Tikkurilassa, Peltolan
koulun auditoriossa.

Jäsenmaksut nousivat, OT-vapautus
lakkautettiin
Sääntömääräisinä asioina käsiteltiin vuoden 2011
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallituksen esityksestä kokous hyväksyi äänestyksen jälkeen jäsenmaksun 20 %:n korotuksen 50 €:sta 60 €:oon.
OT-vapautus, joka on ollut voimasa vuodesta 1965
lähtien, päätettiin poistaa ja OT-jäsenet joutuvat jatkossa maksamaan puolet normaalista jäsenmaksusta.
Liiton halituksen sääntömuutosehdotus hyväksyttiin
useiden pienten täsmennyksien ja pienten lisäysten
jälkeen. Sääntöihin kirjattiin nyt mahdollisuus vaikuttaa vuosikokouksessa sähköisellä yhteydellä. Vuosikokous hyväksyi myös äänestyksen jälkeen esityksen, jonka mukaan jatkossa tarvitaan kymmenen
jäsentä vuosikokousaloitteen tekemiseen. Liiton
säännöissä on tähän saakka ollut kirjattuna yli 50
vuotta, että yksi jäsen voi tehdä vuosikokousesityksen.
Timo, OH3LMG ja Juhani, OH2MD hallitukseen
Liiton hallituksesta olivat erovuorossa Rauno Vauramo, OH6AYW ja Markky Nyyssönen, OH8SR.
Vuosikokous hyväksyi neuvoa antavan postiäänestyksen tuloksen, ja hallitukseen valittiin Timo Järvi,
OH3LMG (598 ääntä) Tampereelta ja Juhani Lehtosaari, OH4ML (540 ääntä) Helsingistä. Veli-Matti
Lammentausta, OH7VM (512 ääntä) Kuopiosta ja
uudestaan hallitukseen pyrkinyt Markku Nyyssönen
(363 ääntä) Suomussalmelta jäivät karsintarajan
taakse.

Vuosikokousesitys jäi käsittelemättä
Vuosikokoukseen oli Pekka Pussinen, OH8HBG,
tehnyt esityksen kahden hallituksen jäsenen erottamisesta. Aloitetta ei voitu käsitellä, koska hallitus oli
unohtanut mainita asiasta Radioamatööri-lehdessä
julkaistussa kokouskutsussa.
Kokoukseen osallistui 114 jäsentä henkilökohtaisesti ja 10 kerhoa valtakirjalla.
Kuva: PepBus kuvattuna 11.9.2010 Orimattilassa,
kun siltä ja takana häämöttävältä Peppik’seltä
osallistuttiin Turva-2010-harjoitukseen.
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Peltolan koululla Tikkurilassa ei ollut muuta
ohjelmaa kuin syyskokous.

Radio- ja TV-museo
ja OH3R
KERHON TIEDOTUSTOIMINTA
Kerhon hallitus pyrkii monin tavoin tiedottamaan
kerhon toiminnasta jäsenille sekä muille PäijätHämeen alueella asuville radioamatööreille.

Jäsenlehti
Kerholehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa. Lehti on
löydettävissä kerhon kotisivulta ja tieto sen ilmestymisestä kerrotaan myös sähköpostilla niille, jotka
sellaisen ovat kerhon hallitukselle ilmoittaneet.
Erikoistapauksissa lehti myös painetaan ja lähetetään niille, joilla ei ole sähköpostia.

Kotisivu
Kotisivulta löydät aina tuoreimmat tiedot tapahtumista ym. Kotisivun pääsivulta näet nopeasti, jos
sivuille on tullut päivityksiä. Kerhon kotisivut löytyvät
osoitteesta www.koti.phnet.fi/oh3ac.

Radio- ja TV-museo kerää, tallentaa, tutkii ja pitää
näytteillä radio- ja tv-toimintaan liittyvää esineistöä
ja perinnettä. Museon kokoelmiin kuuluu yli 18 000
esinettä, n. 5 000 valokuvaa, n. 10 000 kirjaa ja
lehteä, laaja radioamatöörien QSL-korttikokoelma,
AV-aineistoa sekä arkistoja.
Radio- ja TV-museon perusnäyttely kertoo elävästi
radiotekniikan vuosisadan mittaisesta kehityksestä.
Esillä on runsaasti laitteita 1920-luvun kidekoneista
aina 1990-luvun uusimpaan tekniikkaan saakka.
Museon esinekokoelman pääryhmät ovat radio- ja
tv-vastaanottimet, lähetystoimintaan liittyvä esineistö, studiotekninen esineistö, radioamatööri- ja
DX-kuuntelulaitteet, kodin äänentallennuslaitteet,
radioputket sekä puhelinlaitteistot

Bulletiini
Kerhon bulletiini annetaan joka kolmas sunnuntai
klo 9:30 SA jaksolla 3.685 kHz. Tule kuuntele-maan
ja kuittaamaan bulletiini ja hetkeksi juttelemaan
jaksolle muiden kerholaisten kanssa.

Sähköposti
Aika ajoin kerhon tapahtumista lähetetään myös
sähköpostia kerhon jäsenille. Jos et halua sähköpostia, voit kertoa siitä paluuviestillä. Hallituksen
kaikkiin jäseniin saat myös yhteyden laittamalla
sähköpostia osoitteeseen oh3aclahti@gmail.com

Kerhoillat
Kerhoillat pidetään pääsääntöisesti maanantaisin
klo 18:00 kerhon tiloissa Radiomäellä. Siellä kuulet
ehdottomasti tuoreimmat tiedot tapahtumista ja ison
määrän mielenkiintoisia huhuja ja juoruja hyvän
seuran kanssa. Kerhoiltoina kahvipannu on aina
kuumana!

Museo on avoinna: ma-pe klo 10-17, la-su klo 11-17
Hinnat ovat seuraavat:
Aikuiset
Ryhmät yli 10 hlöä
Lapset alle 17 v.
Päiväkoti- ja koululaisryhmät

OH3R – Arvi Hauvosen muistoasema
Museon tiloissa, päähallissa, sijaitsee Arvi
Hauvosen Muistoasema, OH3R. Aseman
ylläpidosta vastaa OH3AC.
Kuva: Radio- ja TV-museo elokuussa 2010.
Katolla olevat antennit kuuluvat asemalle OH3R

Kerhon ilmoitustaulu
Älä unohda kerhon ilmoitustaulua! Sinne voit jättää
omia viestejäsi ja lukea muiden viestejä.

SRAL bulletiini
Tärkeimmistä kerhon tapahtumista kerrotaan myös
SRAL:n bulletiinin kautta, joka annetaan yleensä
lauantaisin klo 15:00 SA taajuudella 3.685 kHz.

5 euroa/hlö
3 euroa/hlö
2 euroa/hlö
1 euro/hlö
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LOPPUVUODEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kerholla tapahtuu paljon myös talvella. Seuraa
kerhon kotisivua www.koti.phnet.fi/oh3ac tai bulletiinia joka kolmas sunnuntai klo 9:30 SA 3.685
kHz, niin saat tuoreimmat tiedot tapahtumista!
Marraskuu
28.11. su

Kerhon bulletiini 3.685 kHz klo
09:00 SA. Retu, OH3WK

29.11. ma

Kerhon sääntömääräinen
vaalikokous Radiomäellä klo 18:30

7.12. ti

K- ja T1-moduulin tutkinnot
Radiomäellä klo 20:00.
Ilmoittautumiset Penalle, OH3TY,
joko pentti.lareva@phnet.fi tai puh.
040-554 3923

10.12. pe

Kerhon 80-vuotisjuhlatilaisuus

19.12. su

Kerhon bulletiini 3.685 kHz klo
09:00 SA. Pna, OH3TY

OH3AC 80 VUOTTA!
Lahden Radioamatöörikerho, OH3AC, lienee
kolmanneksi vanhin edelleen toimiva radioamatöörikerho Suomessa. ”Lahden Kolmoset”
perustava kokous pidettiin 1.11.1930 eli kerho
täyttää kunniakkaat 80 vuotta tänä syksynä! Katso
tämän lehden alusta juhlakutsu!
Palkitaan aktiiveja?
Kerhon 80-vuotisjuhla on hyvä aika palkita kerhon
aktiiveja! Onko Sinusta kerhon jäsenissä joku, jota
voitaisiin muistaa esim. SRAL:n kerhotoimintamerkillä tai muulla kunnianosoituksella kerhon tai
radioamatööritoiminnan eteen tehdystä työstä?
Kerro ajatuksesi kerhon puheenjohtajalle tai hallitukselle! Yhteystiedot löydät tämän lehden sivuilta.
Kuukausiesitelmät
Sekä syksyllä että keväällä pyritään pitämään kaksi
tai kolme kuukausiesitelmää. Jos sinulla on hyviä
ideoita esitelmiksi, ota yhteyttä kerhon hallitukseen
ja tee ehdotus.
Seuraa kerhon eri tiedotusvälineitä ja tule mukaan
kuuntelemaan!
Jäseneksi liittyminen

PERUSKILPAILU
Älä unohda Peruskilpailua joka kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina! Mukavampaa
kontestia on vaikea löytää!
Kilpailun tarkoitus on totuttaa perusluokkalaiset ja
uudet yleisluokkalaiset HF-kilpailutyöskentelyyn
sekä aktivoida kerhoja ja second operaattoreita.
Yleisluokkalaisten kilpailukutsuun käyttämä
taajuusalue on rajattu.
Aika: Joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai:
SSB 1200-1259 UTC
CW 1400-1459 UTC
Jokaisen aseman saa työskennellä kerran kunkin
periodin aikana eli 15 minuutin välein.
Taajuudet: CW 3510-3550 kHz ja SSB 3650-3750
kHz. Yleisluokkalaiset saavat kutsua
kilpailukutsua 3535-3550 kHz ja 3710-3750 kHz.
Yleisluokkalainen antaa raportin 59/599, juoksevan numeron alkaen ”801” ja viisikirjaimisen
sanan, joka pitää vaihtaa joka periodin alkaessa.
Siis esim. ”59 801 KISSA”

Mikäli haluat liittyä jäseneksi voit joko:
- lähettää sähköpostia oh3aclahti@gmail.com,
- täyttää kerhon kotisivulta löytyvä hakulomake,
- lähettää tavallinen kirje kerhon lokeroon,
- käydä ilmoittautumassa hallituksen jäsenelle,
- tai soittaa jollekin kerhon toimihenkilölle..
Anna seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, osoite,
puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kutsusi, jos on!
PAPERINKERUULLA RAHAA KERHOLLE
Kerhomme on myös ekokerho! Paitsi, että radioaallot ovat uusiutuva luonnonvara, osallistuu toivottavasti myös moni jäsen kierrätykseen ja toimittaa kierrätyspaperin – siis sanomalehdet, esitteet
ym. ”Kuituselle” Kuitunen? No, se on nykyään
Uusiomateriaalit Recycling Oy
Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI
Kun viet heille paperia ja39 annat tunnuksen
”Radioamatöörit” saa OH3AC aina muutaman euron
lisää toimintansa tukemiseen.

Loppu- ja alkuvuoden vuorolistat
KERHON "KAHVINKEITTOVUOROT"
Kerhoisännät ja -emännät loppuvuonna 2010
29.11. OH3JMJ, Pekka
13.12. OH3HF, Leena
20.12. OH3UP, Harri (Joulukahvit)
2011
03.01. OH3TY, Pena
10.01. OH3JMJ, Pekka
17.01. OH3HF, Leena
24.01. OH3UP, Harri
31.01. OH3TY, Pena
07.02. OH3JMJ, Pekka
14.02. OH3HF, Leena
21.02. OH3UP, Harri
28.02. OH3TY, Pena
Uusia kerhoisäntiä ja -emäntiä otettaisiin mielel
lään mukaan! Ilmoitttaudu Penalle, OH3TY.
Kiitos!

OH3R PÄIVYSTYSVUOROT
Kerho järjestää Radio- ja TV-museon
radio-asemalle päivystyksen muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta joka sunnuntai klo
12:00-15:00. Päivystäjän tehtävänä on esitellä
radioamatööri-toimintaa museon asiakkaille.
Hyöty on molem-minpuoleinen – saamme tehtyä
radioamatööri-toimintaa tunnetuksi hyvälle
kohderyhmälle ja museo saa ”elävää” ohjelmaa
tiloihinsa.

Aseman käyttöohjeet vierailijalle tai
päivystäjälle
Museon asiakkaat voivat pitää asemalta yhteyksiä ”second operator” –periaatteella, ”kivaa
workkimista”. Samoin asemalla päivystysaikaan
tai muulloin vierailevat radioamatöörit voivat
käyttää asemaa pätevyysehtojensa mukaisesti.

Mikäli et pääse juuri kyseisenä päivänä hoitamaan
omaa vuoroasi, ota yhteyttä muihin jäseniin vaihtaaksesi vuoroasi heidän kanssaan.
Päivystysvuoroja on tiivistetty. Myös terveydelliset
syyt ovat olleet eräillä esteenä, vaikka halua
riittäisikin.
Ehkä myös joku kerhoon kuulumaton haluaisi tehdä
talkootyötä radioamatööriaatteen hyväksi? Syksyn
aikana tullaan jäsenistö käymään läpi "tiheällä
kammalla" lisäväen saamiseksi mukaan talkoisiin.
Pääasia, että museolla on joku päivystämässä
silloin kun pitääkin!
28.11. Klaus Hanfman OH3GE
05.12. Miika Ihanajärvi OH3FOB
12.12. Kalevi Jokivirta OH3LWM
19.12. Pentti Lareva OH3TY
26.12. Tapaninpäivä
2011
02.01. Juha Nieminen OH3MHA
09.01. Eero Kivisilta OH3XH
16.01. Jaakko Nieminen OH3LV
23.01. Seppo Murtomaa OH2TO
30.01. Pekka Mielonen OH3JMJ
06.02. Veikko Mäkinen OH3WR
13.02. Klaus Hanfman OH3GE
20.02. Pentti Lareva OH3TY
27.02. Miika Ihanajärvi OH3FOB

BULLETIINIEN LUKUVUOROT
Kerho antaa radiotiedotuksen eli bulletiinin joka
kolmas sunnuntai klo 09:30 SA taajuudella 3.685
kHz. Materiaali bulletiineihin olisi hyvä lähettää
viimeistään bulletiinin lukua edeltävänä torstaina.
Näin voit varmistaa asiasi perille tulon ajoissa.
Bulletiiniaineiston voi lähettää kerhon sähköpostiosoitteella.
Bulletiini toimitetaan lukijalle sähköpostilla.

Asemalla päivystävät tai muuten workkivat ovat
velvollisia esittämään RA-lupansa avaimen
luovuttajalle tai muulla tavoin todistamaan, että
ovat joko päivystysvuorossa olevia kerholaisia tai
RA-luvan omaavia henkilöitä.
Olet sitten vieraileva amatööri tai uusi päivystäjä,
tutustu aina aseman laatikossa oleviin ohjeisiin.
Ota workittuasi antennit irti laitteista ja palauta
asema samaan tilaan. Sähköt pois
pääkatkaisijasta.

Bulletiinit 2010:
28.11. OH3WK (5. ja 6.12. ovat ns
kaksoispyhä, jolloin perinteisesti ei
bulletiinia ole luettu)
19.12. OH3TY
Bulletiinin lukijoita kaivataan lisää! Yhteys Penaan,
40
OH3TY - Kiitos!

