
 

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

 

      ___                OH3AC BULLETIINI_____________                        
 
NUMERO:     LUKIJA:     PVM: 
6/2010     Pena, OH3TY   26.9.2010 
 
 
 
 
 1. Tänään viettää nimipäiväänsä Kuisma. Tätä harvinaista etunimeä on annettu 363 

suomalaiselle, joukossa muutama nainenkin. Sukunimenä Kuisma on kuitenkin yleisempi, 
sillä 2.850 henkilöllä on tämä sukunimi.   

 
 Kerho onnittelee kaikkia tänään sekä etunimi- että sukunimi-Kuismia! 
 
 
Radioamatööritoiminnan esittelytilaisuus tänään klo 14:00 Radio- ja TV-museolla 
 

2. Tänään sunnuntaina klo 14:00 järjestetään Radio- ja TV-museolla radioamatööri-
toiminnan esittelytilaisuus. Tapahtuma on saanut hyvin julkisuutta, sillä sekä Yleisradion 
Radio Lahti että paikallinen Radio Voima ovat tuoneet tapahtumaa esiin ohjelmissaan. 
Myös sanomalehtien tapahtumapalstat ovat huomioineet tapahtuman. 
 
Tilaisuus alkaa klo 14:00, mutta oman väen toivotaan olevan paikalla jo klo 13:00, koska 
ensimmäiset vieraat tulevat varmaan jo hyvissä ajoin paikalle. Samalla voimme sopia 
työnjaosta. 
 
Arviomme on, että noin 50 henkeä saapuu kuulemaan tänään sanomaamme. Mitä 
enemmän saamme omaa väkeä paikalle, sen paremmin pystymme palvelemaan 
harrasteestamme kiinnostuneita ja toimimaan ”Elmereinä” 
 
Tapahtuman päätavoite on julkisuuden lisäksi tarjota kurssia niille, jotka ovat 
radioamatööritoiminnasta kiinnostuneet. Tähän mennessä kurssille on jo seitsemän 
henkilöä ilmoittautunut, lisää tulee varmaan tänään iltapäivällä. 
 
Olemme äänessä kahdella asemalla lähes koko iltapäivän. Toinen on 80 metrillä jakson 
3.685 kHz tuntumassa ja toinen hakee vasta-asemia 20 metriltä. Tule siis antamaan kuso 
mutta muista, että mikissä saattaa olla vasta-alkaja, joka pitää juuri hikikusoaan. 
 
Tilaisuuden ohjelma ja muuta asiaan liittyvää löytyy kotisivulta www.koti.phnet.fi/oh3ac 
 
 

Radioamatöörikurssi alkaa tiistaina 28.9.2010 klo 18:00 
 

3. Tiistaina, 28.9. klo 18:00 aloitamme siis radioamatöörikurssin perusluokkaan aikoville. 
Kurssi-iltoja pidetään samana aikana kerran viikossa aina joulukuun alkuun saakka. 
 
Opintosuunnitelma ja kurssimonisteet eli K-moduulin ja T1-moduulin kalvot löytyvät myös 
kotisivulta. Kurssilla käydään ensin läpi liikenteeseen ja määräyksiin liittyvät asiat, sen 
jälkeen keskitytään tekniikkaan. K- ja T1-moduulin tentit pidetään joustavasti oppilaiden 
edistymisen myötä. 
 
Kurssille voi ilmoittautua paitsi tänään Radio- ja TV-museon tilaisuudessa, myös suoraan 
tiistaina tulemalla kurssille. Myös sähköpostilla osoitteella oh3aclahti@gmail.com tai 
soittamalla Seppo Murtomaa, OH2TO, puh. 0400 713 545 voi varata itselleen paikan 
kurssilla.  Jos siis tiedät lähipiirissäsi jonkun, joka voisi olla kurssista kiinnostunut, pyydä 
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häntä tulostamaan – tai tulosta itse – kurssiesite ja opinto-ohjelma kotisivulta.  
 

Osanottajamäärästä riippuen kurssi pidetään joko kerholla tai vanhan museorakennuksen 
yläkerran tiloissa. 

 
 
Lahden koululaisten vierailut Radio- ja TV-museolle 
 

4. Lahden kaupungin koulutoimi on tehnyt päätöksen, että kaikkien neljäsluokkalaisten eli 
10-11 -vuotiaiden tulee vierailla Radio- ja TV-museolla. Tämä antaa meille kerhona 
ainutlaatuisen mahdollisuuden esitellä toimintaamme näille nuorille museon asemalla 
OH3R. 
 
Vierailut alkavat jo tiistaina 28.9. aamusta ja jatkuvat kuuden viikon aikana aina marraskuun 
alkuun saakka pois lukien koulujen syyslomaviikkoa lokakuun lopussa. Vierailuita on 
yhteensä 25 kappaletta 19 eri päivänä. Kaikkiaan koululaisia käy museolla noin 800-900. 

 
Kerhon jäseniltä ja paikallisilta radioamatööreiltä tarvitaan nyt apua koululaisten 
opastamiseen. Kotisivulta löydät päivämäärät ja kellonajat vierailuille. Parasta olisi, jos 
jokaiselle aamulle saisimme kaksi henkilöä esittelyyn; toinen pitäisi näyteyhteyksiä ja toinen 
selostaisi ja kertoisi radioamatööritoiminnasta. 
 
Kunkin luokan opettajasta paljolti riippuu, kuinka esittely saadaan organisoitua. Mutta jos 
tunnet tarvetta tarjota apuasi, ota yhteyttä bulletiininlukijaan tai Seppoon, OH2TO tai lähetä 
postia kerhon sähköpostiosoitteeseen. 

 
Maanantain kerhoillassa keskustelemme lisää esittelyiden järjestämisestä ja sovimme 
yksityiskohdista. Ollos siis tervetullut kerhoiltaan. 

 
 
Onnistunut vierailu Kymijärven voimalaitokselle 
  
 5. Eilen lauantaina Kymijärven voimalaan järjestettyyn vierailuun osallistui 13 henkilöä. 

Saimme hyvän kuvan tästä voimalasta, tutustuimme prosessiin ja pääsimme vierailemaan 
valvomoon, joka lähes muistuttaa ydinvoimalan valvomoa. Myös biojätteen käsittely sai 
esittelyssä hyvän huomion. 

 
 Voimalasta toiminnasta löydät lisää tietoa sekä syyskuun kerholehdestä että kotisivulta. 
 
 Kiitos voimalan Ismo Nopaselle ja Esa Niemiselle, OH3MWN, hyvistä järjestelyistä ja 

vieraanvaraisuudesta. 
  
  
Jäsenlehti 
 

6. Syksyn ensimmäinen jäsenlehti ilmestyi syyskuun alussa ja mikäli et saanut siitä 
kertovaa sähköpostia tai kirjettä kotiin, käy lataamassa se kerhon kotisivulta.  

 
 
Kerhoiltojen isännät ja emännät ja OH3R päivystys 
 
 7. Huomenna maanantaina kerhoisäntänä on allekirjoittanut bulletiinin lukija Pena, OH3TY, 

4.10. emännöi Leena, OH3HF ja seuraavana maanantaina 11.10. isännöi Harri, OH3UP. 
 

Tänään aloittaa museon radioaseman päivystäjänä Kalevi, OH3LWM, ja veikkaanpa että 
asiakkaita on loppuajasta melkoinen määrä. Viikon päästä on vuorossa Juha, OH3MHA ja 
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10.10. allekirjoittanut Pena, OH3TY. 
Jamboree-On-The-Air  
 

8. Tämä lähinnä partiolaisille suunnattu tapahtuma järjestetään tänä vuonna lauantaina ja 
sunnuntaina 16.-17.10. Lähes kaikille Lahden, Hollolan, Nastolan ym. partiojohtajille on 
lähetetty ilmoitus tapahtumasta ja kutsu tulla joko museon tai kerhon asemalle pitämään 
yhteyttä muihin lippukuntiin.  

 
 
Sähkötysharjoittelua bandilla 
 

9. Kerhon kunniajäsen, Retu, OH3WK, on jo vuosien ajan pitänyt CW-harjoituksia 80 metrin 
alueella. Retu jatkaa taas CW-harjoituksia bandilla. Jos siis haluat CW-harjoittelua, laita 
Retulle joko sähköpostia osoitteella oh3wk (ätt) sral.fi tai soita numeroon 0405-218275, niin 
saat tarkat kellonajat ja taajuudet. 

 
 
Esitelmä talvisodan radiotiedustelusta 
 

10. Älä toki unohda myöskään 30.10 klo 14:00 museolla järjestettävää esitelmää 
Radiotiedustelusta talvisodassa. 

 
 
Seuraava bulletiini 
 
   11. Seuraava bulletiini luetaan tällä samalla jaksolla 3685 kHz tähän samaan aikaan  
   09:30 SA samaan aikaan 17.10. Lukijana Retu, OH3WK. 
  
 Jos Sinulla on kerrottavaa tai tiedotettavaa bulletiiniin, laita viestiä kerhon 
 sähköpostiosoitteeseen viimeistään muutama päivä ennen seuraavaa bulletiinia. 
 
 
Lopetus 
 
 12. Kiitokset ja kuittaukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


