
koululainen kysyi aivan vakavissaan, että ”puhuuko siellä radiossa ihan oikea 
ihminen vai tietokone?” Tytöt olivat aktiivisempia pitämään yhteyksiä ja jos 
asemalle tuli tyttöryhmä, he usein kannustivat toisiaan pitämään yhteyksiä ja 
mikrofoni kiersi luontevasti tytöltä toiselle. Pojat olivat enemmän yksilöpelaajia 
ja usein ryhmässä karttoivat yhteyden pitämistä tai pilailivat keskenään.

Koululaisten vastaukset vasta-aseman kysymyksiin tulivat yleensä yhdellä tai 
kahdella sanalla. Yleisin vastaus jopa tavalliseen kysymykseen oli ”joo”. Vie 
siinä sitten keskustelua eteenpäin! Vasta-asemilta tarvittiinkin taitoa pystyä 
pitämään keskustelua yllä ja saada koululaiselle jokaiseen vuoronvaihtoon 
kysymys vastattavaksi. ”Second Operator”- yhteys oli tietenkin vapaaehtoinen 
ja oli sovittu, että nuorista ei oteta valokuvia joista heidät voi tunnistaa. Kiitos 
yksilönsuoja!

Esittelijöinä kerholta ja osin myös vasta-asemina toimivat Timo, OH3FVW; 
Jaska, OH3LV; Veijo, OH3FWJ; Harri, OH3UP; Maarit, OH3EXI; Kalevi, 
OH3NAO; Jari, OH2BU; Vesa, OH3FYE, Jari-Pekka, OH3OQ. Kuka muu?

Ensimmäiset koululaisesittelyt pidettiin vuonna 2010-2011. Siltä ajalta löytyy
melko hyvin ajan patinassa säilynyt juttu näistä esittelyistä ja niiden sisällöstä.
http://www.oh3ac.fi/kuvat11/Koululaisesittelyt_2010.pdf

Iso kiitos Lahden kaupungin kulttuurikasvatustoimen Susannalle, joka toimi 
aivan mahtavana esittelyiden koordinaattorina ja loistavana muusana että 
Radio- ja tv-museon henkilökunnalle, joilta jälleen aina sai tarvittavaa apua.
<takaisin pääotsikoihin>

Kerhon vuosikokous ja pikkujoulut Radiomäellä 10.12. klo 17:30-
Vuosikokous alkaa klo 17:30. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.

Pikkujoulu ja arpajaiset alkavat n. klo 18:30 alkaen. Pikkujoulussa 
muistamme niitä kerholaisia, jotka ovat vuoden aikana puurtaneet ja 
tehneet hyvää työtä kerhon eteen. Joulupuuron, glögin, kahvin, seurustelun 
ym. lisäksi pidämme tietenkin arpajaiset. Arvontapalkintoja otetaan myös 
mielellään vastaan! 

Kaikki uudet ja vanhat jäsenet ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat 
sydämellisesti tervetulleita!

www.oh3ac.fi/Vaalikokous-_ja_pikkujoulukutsu_10.12.2018.pdf
<takaisin pääotsikoihin>

Keskustelunavaus: Pitäisikö Lahteen perustaa keskiaaltoradioasema?
Keskusteluissa kerholla, joidenkin jäsenten kanssa ja mm. Suomen DX-
kuuntelun menestyksekkään paikalliskerhon Lahden Radioharrastajien kanssa 
on tullut esille ajatus, että tulisiko meidän lahtelaisten - ja ehkä jopa 
laajemmalta - ryhtyä yhteistyöhön ja perustaa (Radiomäelle) keskiaaltoasema?

Legendaarinen DX-kuuntelija Mauno Ritola vihjaisee, että koko Etelä-Suomen 
kattavan keskiaaltoradioaseman pitäisi sijaita juuri Lahdessa! Lahden 
Radiomäen historia ja lyhyt etäisyys satamakaupunki Helsinkiin takaa laajan 
kuuntelijapotentiaalin. ”Eikö Lahden maailmankuulussa radiokaupungissa voisi 
olla tuollainen MW-asema, kun teitä on siellä aktiivinen porukkakin?”

Lähetyslupa Viestintävirastolta ei liene ongelma. Kolmen kuukauden 
lyhytaikaisen luvan saa helposti ja sopivan taajuuden löytämiseen on myös 
asiantuntijoita.

Kari, KKX; on alustavasti kysynyt Scandinavia Weekend Radion Matti 
Lehtimäeltä millaista on MW-radioaseman pyöritys. Tässä Matin kannustusta:
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”Jos kynnelle kykenette, laittakaa asema pystyyn, kyllä tänne radioasemia 
mahtuu. Hengessä ollaan aina mukana ja kannustusta annetaan.
Meidän MW-kuuluvuus on päivällä 100-150 km pinta-aaltoa. Parhaimmillaan 
NVIS-heijastumana koko Suomi ja tietty Ruotsia ja Venäjää. Kaukaisemmat 
MW-raportit on harvinaista herkkua. Kantoaaltoteho 150-200 W ja täysi 
1/4 vertikaali + maatasokenttä. Isoin ongelma on hämärästä pimeään, kun 
ionosfääri alkaa heijastaa kauempaakin. Meidän 1602 kHz:llä kuuluu useampi 
asema päällekkäin. 

Uskoisin, että yhteistyössä Radio- ja tv-museosäätiön kanssa Radiomäeltä 
löytyisi sopiva tila radioaseman pyörittämiseen. Tekniset laitteet eivät tänä 
päivänä enää ole ongelma ja ehkä radiomastojen väliinkin saisi sopivat langat?

Ohjelmapuolen pyöritys on tietenkin suurin haaste. Ohjelman tekijöitä 
tarvitaan paljon, siis monta, eli iso lauma. Löytyykö Lahden mediakouluista 
tarpeeksi innokasta porukkaa sitoutumaan vaikka ensimmäisen kolmen 
kuukauden periodiin?

Ajatuksia, mielipiteitä ym. Karille, KKX:
kari.kallio@phnet.fi

<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööritoiminnan esittelyä museolla ammattikoululaisille
Ti 20.11.2018 Radio- ja tv-museoon tutustui 40 oppilasta Salpauksesta, 
paikallisesta toisen asteen oppilaitoksesta. Mukana oli myös kerhon 
perusluokan kurssilla jo olevia opiskelijoita.

Museon auditoriossa Radio- ja tv-museosäätiön asiamies Hannu Hannula 
kertoi sähkömagneettisesta säteilystä. Tämän jälkeen oppilaat saivat lyhyen 
esittelyn radioamatööritoimintaan Jarilta, OH2BU. Puolet opiskelijoista 
tutustuivat Hannun kanssa museoon ja toinen puoli Arvo Hauvosen 
muistoasemaan OH3R. Ryhmät vaihtoivat paikkaa puolen tunnin jälkeen.

Radioamatööritoiminnan esittely painottui siihen, mitä hyötyä nuorelle 
tekniikan opiskelijalle olisi suorittaa radioamatööritutkinto. Esittelyssä tuli 
myös selkeästi esille asepalveluksen suorittaminen viestijoukoissa osana 
”putkea” sähkön tai viestinnän ammatteihin.

Salpauksen opettajat kiittivät esitelmän jälkeen:
”Kiitos kattavasta esitelmästä ja eritoten kannustavan koulutuksen- ja 
itsensä kehittämisen osiosta!

Tnx Harri Karttunen
<takaisin pääotsikoihin>

OI3MPK mukana itsenäisyyspäivän tapahtumissa
MPK:n Lahden koulutuspaikka osallistui itsenäisyyspäivänä 6.12.2018 
perinneradiotapahtumaan Lahden keskustasta OI3MPK-tunnuksella.

Mukana yhteyksiä pitämässä oli peräti seitsemän henkeä, joista kaksi oli 
saanut perusluokan tutkinnon läpi edellisenä tiistaina kerhon kurssilta. 
Suurin osa yhteyksistä tehtiin – milläs muualla – FT8-digimodella, mutta 
OI3MPK-asemaa kuultiin toki myös 80 m:n SSB-alueella.

Aseman sijainti Lahden keskustan tuntumassa on hyvin haasteellinen, sillä 
häiriötaso nousee korkealle heti hämärän tullessa.
<takaisin pääotsikoihin>
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