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Lahden Kolmoset (kuva historiikin aineistosta)

APUA!
Kerho on liittymässä kaupungin ilmaiseen langattomaan
nettiin. Tarvitsisimme kerholle paremman tietokoneen
kyseiseen käyttöön ja miksei muutenkin. Jos nurkissasi on
pyörinyt vanha Pentium koneesi ja haluat lahjoittaa sen
kerholle, niin ota heti yhteyttä Penaan, OH3TY.
Ainoa edellytys on se, että siihen voidaan laittaa WLAN
yhteys nettiä varten.

2
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Lyhytkestoisen muistini mukaan taisi olla ensimmäinen kerta, kun
jäsenistölle esitettiin kaikkia koskeva kysely. Tarkoitan
halukkuutta järjestää liiton syyspäivä. Pettymyksemme oli suuri,
kun halukkaita eri tehtäviin löytyi vain kymmenen. Pettymys oli
myös, että vastausprosentti jäi alhaiseksi. Vain kaksikymmentä
vastasi, heistä noin puolet sellaisia, joille oli lähetetty postimerkillä
varustettu vastauskuori. Kuoria oli jaettu 46!
Syyspäivän todennäköisellä tuotolla olisi voitu rahoittaa kerhon
historiikkia ainakin osaksi. Nyt on keksittävä muita
rahoituslähteitä. Otamme vastaan ehdotuksia.
Nimeltä mainitsemattomat kerhon jäsenet ovat aikanaan
luvanneet kuvia ja/tai kirjoituksen kerhon historiikkiin. Aika alkaa
käydä vähiin, jos aiomme saada teoksen valmiiksi syksyn aikana.
Toivottavasti asianomaiset tuntevat piston sydämessään ja
aktivoituvat.
Syyskausi on alkanut, ainakin sään puolesta. Hallitus kokoontui ja
määritteli syyskauden toiminnan painopisteet eli mitä muuta
tehdään kuin workitaan ja kokoonnutaan kerholle maanantaiiltaisin juomaan kahvia ja rupattelemaan. Mielelläni muistutan,
että kerhotoiminta on muutakin kuin pienen piirin puuhastelua.
Allekirjoittaneelle tämä on toiseksi viimeinen kirjoitelma tämän
otsikon alla. On aika luopua.
Toivon, että kerhon toiminta jaksaa kiinnostaa jäsenistöä. Tulkaa
käymään kerholla, kuitatkaa bulletiinia, lukekaa kerhon kotisivuja,
tehkää kerhoamme tunnetuksi bandeilla.
Siihenkin syksy on omiaan. Hyvää syksyä!
73 de Pena OH3TY
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Kerhoisännät ja -emännät
15.08. - 19.12.2005
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.
19.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
21.11.
28.11.
05.12.
12.12.
19.12.

OH3TY
OH3HB
OH3JMJ
OH2JLJ
OH3HF
OH3NIX
OH3XH
OH3LV
OH3TY
OH3HB
OH3JMJ
OH2JLJ
OH3HF
OH3NIX
OH3XH
OH3LV
OH3TY
OH3HB
OH3JMJ

OH3R:n päivystykset
14.08. - 18.12.2005
14.08.
21.08.
28.08.
04.09.
11.09.
18.09.
25.09.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.
06.11.
13.11.

OH3HZ
OH3WR
OH3MUQ
OH3WK
OH3XH
OH3WE
OH3LV
OH3TY
OH3NIX
OH3BY
OH3JMJ
OH3MHA
OH3LWM
OH3HZ

20.11.
27.11.
04.12.
11.12.
18.12.

OH3WR
OH3MUQ
OH3TY
OH3XH
OH3WE

Museoaseman liepeiltä
Asemalle vaihdettiin uudempi
tietokone Windows-98
käyttöjärjestelmällä. Homman
teki Jussi OH3GGM. Kiitokset
Jussille.
Koneesta löytyy edelleen
OH1AA:n lokiohjelma, joka on
helppokäyttöinen ja pitää
sisällään lähes kaikki pidetyt
qsot.
Toivomus on, että jokainen
asemalla työskentelevä kirjoittaa
pitämänsä yhteydet kyseiseen
lokiin merkaten myös qsl:ien
kirjoittamisen.
OH3R:n antennit ovat hieman
rempallaan. Vain 10/15/20
metrin yagi toimii hyvin.
Tarkoitus onkin järjestää ennen
räntäsateiden
tuloa antennitalkoot. Siitä
ilmoitetaan bulletiinissa.
Päivystäjien määrä vähenee
pikku hiljaa. Halukkaita uusia
kuulutetaan. Kolmesta neljään
kertaa kolme tuntia vuodessa ei
ole paljon. Perheen voi ottaa
mukaan tutustumaan museon
monipuoliseen tarjontaan.
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Aiotko rakentaa Quadin?
Minulla on kaksi joutilasta hitsattua ristikkoa ns.
hämähäkkiquadia varten. Voin luopua niistä.
Pena OH3TY

Muistetaanko aktiiveja?

* * * * * * *
Kerhon 75-vuotispäivät lähestyvät. On hyvä
aika palkita ansioituneita jäseniämme.
Onko Sinusta kerhon jäsenissä joku, jota
voitaisiin muistaa esim. SRAL:n
kerhotoimintamerkillä?
Kerro siitä pj:lle tai sihteerille.

HUOMIO!
Kerhon historiikkia painetaan paperiversiona X-kappaletta. Mikäli
haluat oman kappaleesi paperisena versiona, ota HETI yhteyttä
Penaan, OH3TY. Hintahaarukka todennäköisesti n. 10-30 e/kpl.
Tarkempi hinta ei vielä tiedossa, lisää asiasta myöhemmin.
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SIHTEERI TIEDOTTAA !
Valitettavasti muuttoni toiselle paikkakunnalle aiheuttaa sen, että
seuraavassa vaalikokouksessa valitaan myös uusi sihteeri. Ehkä
pienenä kriteerinä voidaan pitää se, että käytössä on tietokone ja
nettiyhteys. Tämä sen takia, että sähköpostilla saa hoidettua
paljon asioita, eikä tarvitse maksaa kalliita postimaksuja.
Ja sitten; muutamia jäsenmaksuja on edelleen saamatta.
Toivottavasti seuraavaksi saapuva punainen lappu ei häviä niin
helposti… Kerho tarvitsee joka maksun voidakseen toimia ja
palvella jäseniä eri tavoilla. Hoidetaan siis velvollisuutemme,
joohan?

PAPERINKERÄYS JATKUU!
Vie vanhat paperit Kuituselle ja muista ilmoittaa
tunnus ”radioamatöörit” viedessäsi. Näin kerho saa
muutaman euron toiminnan tukemiseksi.
JOTA 2005
Alustavasti on sovittu, että kerhomme aktivoituu Kallentalolla
partiolaisten tiloissa 15. -16. 10. Samalla meillä on tilaisuus
esitellä toimintaamme paikalla oleville partionjohtajille, joilla
on kurssi käynnissä. Toivottavasti saamme kokoon riittävän
määrän operaattoreita. On mahdollista, että saamme
tapahtuman ajaksi erikoiskutsumerkin. Asiasta enemmän
kotisivulla ja bulletiineissa lähempänä tapahtumaa.
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Vanha kerhon kortti Salpausselän kisojen aikaan.
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Mitä kuuluu historiikille?
Hyvää sikäli, että alkuosa on saatettu lähes
kirjapainokuntoon, kiitos Sami Karisalmen.
Kirjoittajia ja/tai kuvien lahjoittajia ovat mm: OH3RD(sk),
OH3TE, OH2PR, OH3VS, OH3WK, OH3UK, OH3HF,
OH3WE, OH3XH, OH3TY, OH3UP, OH3VL, OH3MBV,
OH3-911 ja OH2HK/SRAL.
Vähemmän hyvää sikäli, että loppuosa kaipaa muutakin
kuin kerhon toimihenkilölistoja ja kerholehdistä poimittuja.
Kaikilla entisillä puheenjohtajilla ja hallituksen jäsenillä voisi
löytyä jotain mielenkiintoista muisteltavaa. Tämänhetkinen
kirjoitettu osa ilmestynee lähiaikoina kerhon kotisivulle.
Kannattaa käydä katsomassa.
Myös tutustuminen kerholla olevaan leikekirjaan saattaisi
verestää muistia.
Hakuammuntaa eli löytyykö muistista:
- muistoja Naumin leireiltä
- muistoja ja kuvia kerhon leireiltä Hälvälässä (ei SRAL:n
leiri)
- muistoja ja kuvia Luhtainmaan leiriltä
- vierailu partioleirillä Nastolassa kesällä -95 (Rami -3DB,
onko kuvia?)
- juttua Lahden kaupungin 90-vuotisjuhlan
kesätapahtumasta Pikku-Vesijärven rannalla
- mitä tahansa muistoja kunhan ne liittyvät kerhon puitteissa
tapahtuneeseen toimintaan. Kirjoitusapua annetaan
tarvittaessa. Kuvia skannataan.
Ehdoton takaraja 15.9.2005!!
Yhteyshenkilöt: Veijo OH3-911 ja Pena OH3TY
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postimerkki
tähän…

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
12 21.08.
OH3WK
13 04.09.
OH3LWM
14 18.09.
OH3TY
15 02.10.
OH3WK
16 16.10
OH3LWM
17 30.10
OH3TY
18 13.11
OH3WK
19 27.11
OH3LWM
20 11.12
OH3TY
Digipeater (APRS )
OH3RDH
144.800 MHz
Puhetoistin
OH3RAC
145.775 ja
434.600 MHz
Internet kotisivu (OH3-911)
http://koti.phnet.fi/oh3ac
Pankkiyhteys:
SAMPO: 800025-5945005
Seuraava aineistopäivä:
31.10.2005 !

OH3AC HALLITUS 2005
Pentti Lareva
OH3TY/OH0HEY @
puheenjohtaja
752 5034 / 040-554 3923
Radiomuseon yhteyshenkilö
Pekka Mielonen
varapuheenjohtaja

OH3JMJ @
050-528 4442

Veijo Saarinen
OH3-911
sihteeri
041-480 3295
jäsenrekisteri ja –lehti, kotisivut
Jussi Salin
kalustonhoitaja

OH3GGM
050-570 4260

Arto Hatanpää
kalustonhoitaja

OH3HRK @
044-321 3044

Juha Niemi

OH3HPU @
050-522 2823

Avustajat
Harri Taivalmäki
rahastonhoitaja
Jukka Arvilommi
QSL-manageri
Erkki Nordman
VaPePa-manageri

OH3UP @
0400-499 669
OH3MBV / OH5MBV
751 1884
OH3JLF
0400-172 556

Pätevyystutkijat:
Pentti Lareva
Reijo Lindevall

OH3TY @
OH3WK @

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

