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KOKOUSKUTSU
Lahden Radioamatöörikerho ry:n sääntömääräinen
vuosikokous kerholla 20.2.2006 kello 18.30 alkaen.
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla
ääntenlaskijoina.
4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. Vuoden 2005 toimintakertomus
6. Tilinpäätös 2005 ja tilintarkastajien lausunto
7. Muut asiat
- vuoden 2005 kerholainen
- muut mahdolliset hallituksen esittämät asiat
- muut hallituksen tietoon säädetyssä ajassa
saapuneet asiat
8. kokouksen päättäminen
Kerho tarjoaa kahvit.

TERVETULOA!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Hyvää alkanutta vuotta kaikille.
Uusi, vetreä hallitus kokoontui ensimmäisen kerran virallisesti kerholla
16.1.2006 . Kokouksessa päätettiin mm. OH3AC:n vuosikokouksen
ajankohdaksi 20.2.2006 klo: 18:30 .Tästä maininta vielä tulevassa RA:ssa.
Tiedotuspolitiikaksi valittiin koko vuoden kattava suunnitelma. Kerholehden
suhteen olivat kaikki jäsenet yhtä mieltä siitä, että paperiversiota tulisi
vähentää entisestään kustannuksien vähentämiseksi. Eli ne, kenellä on
sähköposti käytössään, ilmoitus Veijolle ettei tarvitse paperiversiota ja
homma hoituu.
Kerhon ylläpitämä APRS ja WLAN toistimet ovat edelleen QRT ja
korjausajankohta ei ole vielä tiedossa. Kokouspöytäkirjasta vielä mm.
kerhon kotisivulla tarkemmin.
Kerholla on jälleen toimiva hf yagi jonka asensivat Juha –OH3MHA ,
Kaitsu OH3WE ja Rami OH3DB.
Näin antenniongelma saatiin ratkaistua, kiitokset pojille ja erityisesti Juhalle
fb työstä.
Edelleen kerholle kaivataan sopivaa tietokonetta nettiyhteyksien
hoitamiseen, mikäli sinulta sellainen joutaisi annettavaksi ota yhteyttä
Jussiin OH3GGM:ään.
Eräs asia, josta olen todella huolestunut, on kuinka saada rekrytoitua uutta
nuorta verta harrasteeseen ja kerho-toimintaan mukaan. Nyt kun cw
pakkokin on poistunut ja erilaiset hienot digimodet ovat vallanneet alaa ja
” second operator” työskentely on mahdollista, on harrasteen aloituskynnyskin varmasti erilainen kuin aikanaan. Tässä on yksi pähkinä
nykyiselle hallitukselle kaiken muun toiminnan ohessa.
Pena OH3TY osui mielestäni naulankantaan mainitessaan aikanaan, että ”
kerhotoiminta on muutakin kuin pienen piirin puuhastelua ”.
Pitäkää huolta rigeistänne ja workkikaa myös kerholta.

73 de Esa OH3MUQ
HUOMIO!
Historiikin paperista versiota vielä saatavilla nopeimmille! Voit
hakea omasi 10e hintaan kerholta tai voit tilata sen postin kautta
jolloin hinta on 11,75 eur. Tilauksen voit tehdä myös kotisivujen
palautelomakkeella osoitteessa: http://koti.phnet.fi

2

OH3AC TOIMINTAKERTOMUS 2005
KERHON HALLITUS JA AVUSTAJAT
Hallitus
Puheenjohtaja
Pentti Lareva
Varapuheenjohtaja
Pekka Mielonen
Jäsen, sihteeri
Veijo Saarinen
Jäsen, kalustonhoitaja
Jussi Salin
Jäsen, kalustonhoitaja
Arto Hatanpää
Jäsen
Juha Niemi

OH3TY
OH3JMJ
OH3-911
OH3GGM
OH3HRK
OH3HPU

Avustajat
Rahastonhoitaja
QSL-manageri
VaPePa-manageri

Harri Taivalmäki
Jukka Arvilommi
Erkki Nordman

OH3UP
OH3MBV
OH3JLF

Pentti Lareva
Reijo Lindevall

OH3TY
OH3WK

Pätevyystutkijat:

KOKOUKSET
Hallitus kokoontui 9 kertaa.
Kerhon vuosikokous pidettiin 21.02. ja vaalikokous 28.11.
KERHOTOIMINTA
Jäseniä kerhon rekisterissä oli vuoden lopussa 117 henkilöä, joista jäsenmaksunsa
maksaneita 110.
Kerhoillat pidettiin maanantaisin klo 18 alkaen kahvin ja pullan sekä
radioamatööriaiheisen keskustelun merkeissä.
Osallistujia oli kerhoilloissa yleensä 10-20 henkilöä. Myös kesäaikana pidettiin
epävirallisia kerhoiltoja, jotka saavuttivat kohtuullisen suosion. Kahvituksesta
vastasivat laaditun listan mukaiset jäsenet.
Kerhotilat on kytketty museoalueen hälytysjärjestelmään. Virheellisestä toiminnasta
tai puutteellisesta käyttökokemuksesta johtuen aiheutui pariin otteeseen vartijan
hälytyskäynti, mikä johti toisessa tapauksessa ylimääräisiin kuluihin kerholle.
Hälytysjärjestelmästä on tehty muutosesitys museolle.
Kerhoon liittyi vuoden aikana 3, erosi 1, uusia jäseniä Lotta-Mari Ståhl OH2GZS,
Martin Hagfors OH2GRA ja Sami Karisalmi
Uusia kutsumerkkejä: Jaakko OH3GVC
Keijo OH2JLJ järjesti kerholle antennitalkoisiin kypäriä sekä muutamia Pentium
tasoisia tietokoneita, jotka tekivät hyvin kauppansa. Kiitokset Keijolle!
Kerhon pitkäaikainen jäsen Maija-Liisa Virtanen OH3ML poistui joukostamme.
Osanottomme omaisille!
LEIRIT JA RETKET
Tammikuussa vierailtiin Mustankalliomäen luolastossa kerhon jäsenen Matti
Riikosen OH3MZE opastuksella. Paikalla oli 17 kerholaista.
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Perinteistä ruskaleiriä ei järjestetty johtuen säästäväisyyssyistä ja juhlasyksyksi
suunnitelluista muista tapahtumista.
Lähinnä Pena OH3TY on aktivoinut Ahvenanmaata heinäkuussa viikon ajan.
TAPAHTUMAT
Kerholla avoimien ovien päivä 17. huhtikuuta kansainvälisen radioamatööripäivän
merkeissä.
Kerhon jäseniä osallistui 8.-10.6. puolustusvoimien järjestämään
radioliikenneharjoitukseen, johon kerho luovutti käyttöön tilojaan ja kalustoa.
Kerhon asema osallistui partiolaisten JOTA-tapahtumaan Kallen talolta
kutsumerkillä OH3SUF.
Toimintasuunnitelman mukaista SRAL:n syyspäivää ei järjestetty, koska
suoritetussa jäsenkyselyssä sille ei löytynyt kannatusta. Suuri osa ei edes
vaivautunut vastaamaan kyselyyn.
Vuoden tärkein tapahtuma oli kerhon 75-vuotisjuhla 11.12. Ensin puheenjohtaja
Pentti Lareva OH3TY esitteli kerhon vasta valmistuneen historiikin runsaslukuiselle
yleisölle Radio- ja TV-museon auditoriossa. Tilaisuus jatkui vanhan
asemarakennuksen juhlasalissa kevyen päiväpalan, seurustelun ja Jukka
Arvilommin OH3MBV järjestämän orkesterin musiikin säestyksellä.
QSL-VÄLITYS
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien välityksen. Korttien viennin on hoitanut
Retu OH3WK kokousmatkoillaan.
Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen, Hyvinkään ja Elimäen kautta kerhon
maksaessa postikulut.
RADIOTOIMINTA
Kerho on ylläpitänyt HF- eli lyhytaaltoaseman lisäksi 2m/70cm multi-mode
dualbander-asemaa kerholaisten käyttöön kerhotiloissa. Aseman valvojana on
toiminut OH3TY. Lisäksi on ylläpidetty kahden metrin ja 70 cm toistinasemia
ensisijaisesti mobilekäyttöön noin sadan kilometrin säteellä Lahden ympäristössä.
Toistinaseman OH3RAC valvojana on toiminut Kai OH3WE. Laitteiston ylläpidossa
ja kehittämisessä ovat avustaneet Unto OH3UK ja Jorma OH3AZN.
Kerhon ylläpitämä pakettiradiopostilaatikko lopetettiin. Sen tilalle avattiin
digitaalinen APRS-toistinasema. Kerholle saatu 20 kappaleen erä Ham-dr-laitteita
jaettiin nopeasti jäsenten käyttöön.
Kerhon asemilta on pidetty tavanomaisia radioamatööriyhteyksiä lähinnä kerhoiltoina. Digitaalisten yhteyksien, lähinnä PSK 31 ja Hell, määrä edelliseen vuoteen
verrattuna on vakiintunut.
HF-asemalta pidettyjen yhteyksien määrä putosi huomattavasti johtuen Fritzelin
jagin rikkoutumisesta syksyn myrskyssä. Murtunut puomi saatiin vaihdetuksi heti
kiitos Penan OH3TY lahjoituksen mutta antennin nosto takaisin mastoon tapahtui
vasta vuoden 2006 alussa.
Toimintasuunnitelmassa esitettyä satelliittityöskentelyvalmiutta ei voitu toteuttaa,
kun tarjolla ei ollut niukan budjetin edellyttämiä kohtuuhintaisia kääntölaitteita.
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KILPAILUTOIMINTA
Kerhoasema on osallistunut entiseen tapaan sekä kahden että kuuden metrin ja
pari kertaa myös 70 cm NAC-testeihin.
Kerhokisassa sijoitus on ollut kahdella metrillä ja kuudella metrillä.
Kerhon tunnuksella kilpailuyhteyksiä on pidetty näillä alueilla yhteensä 686.
Vähennystä edelliseltä vuodelta on n. 180. Kuuden metrin antenni oli usean
kuukauden ajan epäkunnossa.
Kuuden metrin kelit ovat tippumassa, kerhoaseman aktivointi kilpailuihin oli
pääasiassa yhden jäsenen varassa.
Kerhon jäsenten osallistuminen omilta asemiltaan em. alueiden kilpailuihin oli
kahdella metrillä runsasta, muilla enemmän tai vähemmän satunnaista.
VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU
Toiminta on saatu hyvin käyntiin. Toimintaryhmä on nimetty ja tiedotettu SRAL:n
VaPePa-ohjaajalle. Ryhmässä oli vuoden lopussa kuusi jäsentä. Lahden SPR:n
kanssa on ollut tiivistä yhteistoimintaa hälytys- ja etsintätilanteissa.
HISTORIIKKI
Olle Ekbergin OH3RD poismenon jälkeen pitkään keskeytyksissä ollut historiikin
kirjoittaminen jatkui kiireen merkeissä. Kerhoa kohtasi onnenpotku, kun uusi jäsen
Sami Karisalmi tarjoutui tekemään työn valmiiksi painokuntoon yhdessä Pentti
Larevan OH3TY kanssa. Sami Karisalmi hankki lisäksi edullisen
painatussopimuksen N-painon kanssa.
Vuoden loppuun mennessä myytyjen historiikkien tuotto ylitti jo painatus- ym. kulut.
Sadan kappaleen painoksesta on myyty tai annettu ilmaiskappaleina yli puolet.
HUOMIONOSOITUKSET
Vuoden aikana tasavuosia täyttivät ainakin (aakkosjärjestyksessä)OH3EV,
OH4JTS, OH3LR, OH3MZE, OH3NCM, OH3NG, OH3NPN, OH3NPO, OH3VS ja
OH3WE. Juhlakaluja on muistettu onnittelukortilla.
Vuoden Nuoren Kerholaisen tunnustuspalkinto myönnettiin Sami Karisalmelle
perusteluina esimerkillinen oma-aloitteisuus ja vapaaehtoisuus sekä merkittävä
rooli kerhon historiikin teossa..
Hallituksen esityksestä syyskokouksessa valittiin kerhon kolmanneksi
kunniapuheenjohtajaksi kautta aikojen Olli Virtanen OH3TE ja kunniajäseneksi
Leena Saikko OH3HF. Kerhon standaarin saivat OH3HF ja Jaakko Nieminen
OH3LV.
RADIO- JA TV MUSEO
Arvi Hauvosen Muistoasemalla OH3R on ollut 49 kerholaisten hoitamaa
sunnuntaipäivystystä klo 12-15 sekä lisäksi useita vieraskäyntejä. Yhteyksiä on
pidetty 153. Asema on osallistunut liikennekilpailuihin kerran. Museolla vieraileville
on esitelty asemaa sekä radioamatööritoimintaa yleensä.
Aseman HF yagin WARC-bandiosan syöttöjohto on edelleen irti, joten sitä ei ole
voitu käyttää. Korjaamiseen toivotaan löytyvän aktiviteettia vuoden 2006 keväällä.
Vaakaluuppi korjattiin loppusyksyllä. Se toimii hyvin 80:llä ja 40:llä metrillä ja
kohtuullisesti myös 17 ja 30 metrin alueilla. Yleinen häiriötaso asemalla on korkea.
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Asemalle ovat Jussi OH3GGM ja Arto OH3HRK asentaneet uudemman Pentium
tasoisen tietokoneen.

KOULUTUS
Kerholla annettiin opinto-ohjausta sekä esiteltiin radioamatööritoimintaa tutkintoon
valmistautuville. Moduleita on kerhon puitteissa suoritettu erittäin vähän.
Retu OH3WK osallistui kouluttajana koko syksyn SRAL:n järjestämään sähkötyksen
ja radioliikenteen koulutukseen 80 metrin alueella.
TIEDOTUS
Kerholehti ilmestyi neljä kertaa. Lehden taitosta vastasi Veijo, OH3-911 ja kahden
ensimmäisen lehden painattamisesta Kai OH3WE. Muut kolme lehteä on jouduttu
teettämään kalliisti Lahtikopiossa. Lehden sisällön tuottaminen on edelleen hyvin
harvojen asia, toivomuksista huolimatta.
Sähköpostin osuus lehden jakelussa on noin 49 prosenttia. Tällä säästettiin
merkittävästi postikuluja.
Kerhon bulletiinit luettiin joka toinen sunnuntai klo 09.30 SA kahdeksallakympillä ja
kahdella metrillä sekä toimitettiin myös Internet kotisivulle. Lukijoiden määrä oli
suuren osan vuotta vain kolme!
Kerhon omaa kotisivua osoitteessa http://koti.phnet.fi/oh3ac kehitti ja ylläpiti Veijo
OH3-911.
Uuden Lahden toimittaja Tiina Hotti kävi tekemässä jutun kerhosta. Haastateltavina
olivat Jussi OH3GGM ja Pena OH3TY.
TALOUS
Kerhoilloista, historiikin ja tarvikemyynnistä, jäsenmaksuista sekä yhdestä
lahjoituksesta saatu tuotto riitti kattamaan toiminnasta aiheutuneet kulut.
Kerholehden kulut lisääntyivät rajusti johtuen painatuksen ennakoimattomasta
siirtymisestä talkoopohjalta painotaloon. Hallitus esittää, että tilikauden tulos
jätetään tulostilille.
Tarkemmat taloustiedot saatavilla vuosikokouksessa.

PAPERINKERÄYS
JATKUU!
Vie vanhat paperit
Kuituselle ja muista
ilmoittaa tunnus
”radioamatöörit”
viedessäsi. Näin kerho
saa muutaman euron
toiminnan tukemiseksi.

MERKKIPÄIVIÄ
50v.
07.03 OH2MJY
60v.
16.03 OH3MIM
03.07 OH5ZJ
17.11 OH2BQO

70V
16.06 OH3UM
09.07 OH2MJG
16.09 OH3VL
75v.
19.07 OH3LWM

65v.
12.04 OH3HL
19.05 OH3JLF
09.10 OH3GE
08.12 OH3KHL
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LISTAT 1/06
Kerhoisännät ja -emännät
06.02. - 21.08. 2006
06.02.
OH3HB
13.02.
OH3JMJ
20.02.
OH2JLJ
27.02.
OH3HF
06.03.
OH3NIX
13.03.
OH3XH
20.03.
OH3TY
27.03.
OH3LV
03.04.
OH3HB
10.04.
OH3JMJ
24.04.
OH2JLJ
08.05.
OH3HF
15.05.
OH3NIX
22.05.
OH3XH
29.05.
OH3TY
21.8.
OH3LV
Kahvinkeittovuoro tulee listassa
mainituille suurin piirtein kerran
kahdessa kuukaudessa.
Homman osaavia ja kerholla käyviä
on kuitenkin enemmän. Toivottavasti
syksystä alkaen saamme heidät
rekrytoiduiksi tähän perinteikkääseen
talkootyöhön. Vilpitön
toivomuksemme myös on, että
listaan merkityt hoitavat vuoronsa ja
estyneinä ollessaan järjestävät
itselleen sijaisen tai vaihtavat vuoron.
Vuoron laiminlyöminen on
kavereiden pettämistä eikä anna
hyvää kuvaa asianomaisesta.

OH3R:n päivystykset
05.02. - 28.05. 2006
05.02.
OH3JMJ
12.02.
OH3MHA
19.02.
OH3LWM
26.02.
OH3HZ
05.03.
OH3WR
12.03.
OH3MUQ
19.03.
OH3TY
26.03.
OH3XH
02.04.
OH3WE
09.04.
OH3NIX
16.04.
Pääsiäispäivä
23.04.
OH3LV
30.04.
OH3WK
07.05.
OH3JMJ
14.05.
OH3MHA
21.05.
OH3LWM
28.05.
OH3HZ
Vaatimattomat radiokelit
päivystysaikaan ja vielä korjaamaton
WARC-yagi rajoittavat jossain
määrin workkimista päivystysvuoron
aikana. Vaakaluupista on kuitenkin
apua. Workkimisen lisäksi hyvä
vaihtoehto on esitellä harrastetta
museolla kävijöille, jos niitä on.
Siihen voi valmistautua perehtymällä
Lahden suuraseman historiaan ja
museon perustamiseen johtaneisiin
tapahtumiin. Samoin voi perehtyä
hieman keskimääräistä paremmin
OH3R:n kaikkiin laitteisiin.

Kokouskutsu
Suomen Radiohistoriallinen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 25.3.2006 klo 12 alkaen Lahden radio- ja tv-museossa,
Radiomäellä, perinteisten radiomastojen katveessa. Kokouksen jälkeen
ohjelmassa mm. SRHS:n 15-vuotinen historiikki diaesityksenä ja mahdollisesti
muuta ohjelmaa.
Virallisten asioiden, esitysten, kahvitauon ja vapaan sanan jälkeen
opastettu tutustumiskäynti radiomuseoon. Tutustumme juuri 75 vuotta
täyttäneen Lahden Radioamatöörikerho ry:n toimintaan ja Arvi Hauvosen
muistoasemaan, OH3R,
Tervetuloa joukolla!
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Lahden Radioamatöörikerho ry, PL 74, 15141 Lahti – oh3ac@sral.fi
Bulletiinit
Kerhon bulletiinit luetaan joka
toinen sunnuntai (ei kaksoispyhinä)
parittomina viikkoina.
Parillisina viikkoina taajuus on
edelleen varattu kerholaisten
mahdollisille tiedotteille.
Taajuudet: 3685 kHz + QRM
repeaterilla
145.775 MHz
repeaterilla
434.600 MHz (ehkä)
Aika:
su klo. 9.30 SA
Bulletiinit 2005
03 05.02 OH3TY
04 19.02 OH3WK
05 05.03 OH3LWM
06 19.03 OH3TY
07 02.04 OH3WK
08 20.04 OH3LWM
09 14.05 OH3TY
10 28.05 OH3WK
11 20.08 OH3LWM

OH3AC HALLITUS 2005
Esa Rössi
Puheenjohtaja

OH3MUQ @
03-7565 016

Pekka Mielonen
varapuheenjohtaja

OH3JMJ @
050-5284 442

Jussi Salin
kalustonhoitaja
sihteeri

OH3GGM
044-0121 282

Arto Hatanpää
kalustonhoitaja

OH3HRK @
044-3213 044

Jarmo Willman
hallituksen jäsen

OH3QN
050-3052 059

Juha Niemi

OH3HPU @
050-5222 823

Avustajat
Harri Taivalmäki
rahastonhoitaja
Jukka Arvilommi
QSL-manageri

OH3UP @
0400-499 669
OH3MBV / OH5MBV
03-7511 884

Digipeater (APRS )
OH3RDH
144.800 MHz
Puhetoistin
OH3RAC
145.775 ja
434.600 MHz
Internet kotisivu (OH3-911)
http://koti.phnet.fi/oh3ac

Jouni Ståhl
VaPePa-manageri

OH2JIU
050-3019 423

Veijo Saarinen
kotisivut, jäsenlehti

OH3-911
050-4090 434

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

Pentti Lareva
Reijo Lindevall

Pätevyystutkijat:
OH3TY @
OH3WK @

@-merkki kutsun perässä = kutsu@sral.fi
käytössä esim. oh3ac@sral.fi

8

