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KOKOUSKUTSU
Lahden Radioamatöörikerho ry:n sääntömääräinen
vuosikokous kerholla 19.2.2007 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 2006 toimintakertomus
6. Tilinpäätös 2006 ja tilintarkastajien lausunto
7. Muut asiat
- vuoden 2006 kerholainen
- muut mahdolliset hallituksen esittämät asiat
- muut hallituksen tietoon säädetyssä ajassa
saapuneet asiat
8. kokouksen päättäminen
Kerho tarjoaa kahvit.

TERVETULOA!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Mielestäni viime vuonna olimme mukavasti esillä eri tapahtumissa ja
siinä sivussa tuli myös radioamatööritoimintaa esitetyksi eri tavoin.
Myös ne työt, jotka suunniteltiin tehtäväksi, saatiin aika hyvin
päätökseen. Kiitos siitä kuuluu monelle aktiiviselle puuhamiehelle,
joita vielä kerhossamme riittää. Näinä aikoina, kun tuntuu, että aika
on aina kortilla, ovat aktiiviset jäsenet monella tapaa tärkeitä.
Tänä vuonnakin on tapahtumia jonkin verran tiedossa ja muutamat
niistä on mielestäni aika merkittäviä. Siitä enemmän tulevaisuudessa
kerhon kotisivuilla.
Hallitus päätti harkita viime kokouksessa uuden hf-rigin ostamista
kerholle. IC-736 alkaa olla jo suhtkoht iäkäs, mutta esim. peditioreissuihin vielä aivan kelpo rigi. Uuden rigin rahoitus tapahtuisi
pääsääntöisesti joko jäsenmaksun yhteydessä tai erillisellä
keräyksellä jäsenistön keskuudesta. Tietysti ulkopuolinenkin
varainlahjoitus olisi suotavaa. Rigifirman mainos kerhon
kotisivuillakaan ei olisi huono ajatus. Toivottavasti hanke onnistuu !
Jonkin verran on myös muutoksia tulossa bulletiinin. Sen kokoajan ja ehkä
lähetysaikojen suhteenkin. Siitäkin enemmän kotisivuilla.

Viime kokouksessa päätettiin myös että –3R:lla 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. Tämän suuntainen esitys tuli aikoinaan museohenkilökunnalta ja sovin, että saisimme jonkinlaisen ratkaisun
asiaan. Jos jollakulla on parempia ehdotuksia niin kääntyköön
puoleeni. Päivystykset on hoidettu hienosti, secondoperaattoreitakaan unohtamatta.
Hiihtokelejä ja pilkkumaksimeja odotellessa !
Esa OH3MUQ
Maanpuolustuskoulutus ry toivoo Lahden herättäjäjuhlille 6. - 8.7.2007
perustettavaan ULA-radioaseman operointiin ja sen perustamiseen
kerholaistemme teknistä apua ja tukea. Asiasta kiinnostuneet voivat
ilmoittautua Esalle vaikkapa sähköpostitse oh3muq(ät)sral.fi
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OH3AC Toimintakertomus 2006
Kerhon hallitus
Puheenjohtaja Esa Rössi (OH3MUQ), Kalustonhoitaja Arto Hatanpää
(OH3HRK), Sihteeri Jussi Salin (OH3GGM), Varapuheenjohtaja Pekka
Mielonen (OH3JMJ).
Muut jäsenet: Jarmo Willman (OH3QN), Juha Niemi (OH3HPU)
Avustajat
Rahastonhoitaja Harri Taivalmäki OH3UP, QSL-manageri Jukka Arvilommi
OH3MBV, VaPePa-manageri Erkki Nordman OH3JLF
Pätevyystutkijat
Pentti Lareva OH3TY, Reijo Lindevall OH3WK
Kokoukset ja jäsenet
Hallitus kokoontui 6 kertaa. Kerhon vuosikokous pidettiin 20.2.2006.
Jäseniä kerhon rekisterissä oli 115 henkilöä. Kerhon vuosikokous pidettiin
20.2. kerholla, jossa paikalla oli 14 jäsentä. Puhetta johti Seppo OH2TO.
Toimintakertomus hyväksyttiin pienin lisäyksin ja tilit hallituksen esityksen
mukaisina. Tilit, taseet ja tarkempi rahankäyttö esitettiin kerholehdessä
2/06. Penalle OH3TY luovutettiin SRAL:n kerhotoimintamerkki.
Radio- ja Tv-museolla pidetyn suomen radiohistoriallisen seuran
vuosikokouksen yli 60 osanottajista suurin osa oli radioamatöörejä.
Kerhoamme edustivat historiikkiesitelmän pitäneen Penan OH3TY, häntä
avustaneen Samin OH3FBG ja puheenjohtajan Esan OH3MUQ lisäksi
ainakin OH3QN, OH3HRK, OH3GGM, OH3WR ja Leena OH3HF, joka
huolehti tilaisuuden tarjoiluista. Tilaisuudessa Esa luovutti juhlavasti
Samille hänelle myönnetyn kunniakirjan.
Vaalikokousiltana 27.11. kerholla oli runsaasti väkeä, joista suuri osa
osallistui myös itse kokoukseen. Puheenjohtajana toimi Kai OH2PR ja
sihteerinä kerhon sihteeri Jussi OH3GGM. Osallistujat tuntuivat olevan
tyytyväisiä nykyiseen hallitukseen ja muihin toimihenkilöihin eikä ketään
vaihdettu. Talousarvioesityksestä ja toimintasuunnitelmasta käytiin lyhyt
keskustelu ilman suurempaa dramatiikkaa. Pikku evästyksiä sentään
hallitukselle jaeltiin.
Eronneet tai erotetut jäsenet: OH3AVS, OH3OQ
Uusia jäseniä: OH5CH Jussi Kekki, OH3FCT Mika Keijamaa, Jatu
Tuominen, OH1-5885 Haajanen Ari, OH3KPL Sundqvist Jukka.
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Kerhoillat
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. Kahvitus sujui suurimmilta osin
laaditun listan mukaisesti.
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 ja -kalusto
Kerho on ylläpitänyt HF- eli lyhytaaltoaseman lisäksi 2m/70cm multi-mode
dual-bander-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. Kerho ylläpitää myös APRS-toistinasemaa
OH3RDH, joka sijaitsee Hollolan kunnantalon katolla.
Kerhon uusi Echolink-toistinasema saatiin vihdoin toimintakuntoon, ja sille
rekisteröidään ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu uuden toistinaseman
asematunnus. Tätä edisti kerholle lahjoituksina saatu uusi tietokone, UPS
(kiitos OH3FCT ja Lahden Verkkopalvelu) ja WLAN-kortti. Echolinksovittimen teki Janne OH3LFQ, kiitokset myös Kaitsulle OH3WE ja kaikille
muille projektia edistäneille.
Kerhon asemilta on pidetty tavanomaisia radioamatööriyhteyksiä lähinnä
kerhoiltoina. Kaitsu OH3WE, Rami OH3DB, Retu OH3WK ja Juha
OH3MHA korjasivat kerhon katkenneen HF-yagin. Erityiskiitokset
OH3MHA:lle nostoauton tuonnista paikalle. Kerholle ostettiin uusi windomantenni, joka tulee olemaan helpompi pystyttää erinäisille tapahtumille
kuten leireille. Tilattiin myös Rig Expert digimode-sovitin, jonka avulla voi
workkia digimodeja myös kerhon uusilta tietokoneilta. Kerhon 80m lankaantenni vaihdettiin 160m windomiin.
Muuta tapahtunutta
Oivan OH2NSM pitämä meri-VHF-kurssi kerholla päättyi. Tunnustus
kurssilaisille, jotka joka kerta jättivät kerhon erinomaiseen kuntoon.
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Sami Karisalmi on saanut kutsumerkin OH3FBG suoritetuaan K- ja T1modulit heti vuoden alussa. Onnittelut!
Unto Kokkarisen OH3UK pitämän T2-kurssin päätteeksi järjestettiin
kerholla radioamatööritutkinnot. Yleiskuokan pätevyystodistukseen
oikeuttavan moduulin suorittivat hyväksytysti Antti Tiihonen OH2JCW,
Heikki Moisio OH3KCC, Jukka Virtanen OH5GOW ja Mika Keijamaa
OH3FCT.
Vellamon vinkkien Kuukauden yhdistys -sivun tekijät kävivät haastattelemassa Penaa OH3TY ja Artoa OH3HRK. Kerhomme on kesäkuun
"Kuukauden yhdistys".
Heinä-elokuun vaihteessa kerhomme iskujoukko puheenjohtajan johdolla
esitteli harrastettamme Lammin Evolla partiolaisten Mahti-2006-leirillä
tunnuksella OH3SUF. Suosio oli melkoinen. Kuvia löytyy kerhon kotisivulta.
Kaitsu OH3WE esitteli rakentamaansa laadukasta 20/80 m QRPtransceiveriä kerhoillassa.
Radioamatööriaseman OH3R päivystysvuorolistan mukaisista vuoroista
(48) hoidettiin 38. Päivystystalkoissa kävi vuoden mittaan 14 kerholaista.
OH3R:n asemapäiväkirjan mukaan yhteyksiä pidettiin 176 kappaletta.
Museoaseman HF-yagin WARC-bandiosan korjaus siirtyi vuodelle 2007.
Juuri joulun edellä todettiin yagin kääntömoottorin olevan epäkunnossa.
Korjaus siirtynee kevääseen. 80 metrin luuppiantennin kiinnitystä korjailtiin
heinäkuussa ja joulukuussa tukilankojen katkettua. Osa tukilangoista
joudutaan uusimaan heikon materiaalin takia.
Tiedotus
Kerholehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehden taitosta vastasi
Veijo, OH3-911 ja kahden Kerhon bulletiinit luettiin joka toinen sunnuntai
klo 09.30 SA 80m:llä ja kahdella metrillä, sekä toimitettiin myös Internet
kotisivulle. Lisää bulletiinien lukijoita kaivattaisiin, vapaaehtoiset ottakaa
yhteyttä. Kerhon omaa kotisivua osoitteessa http://koti.phnet.fi/oh3ac kehitti
ja ylläpiti Veijo OH3-911. Kiitokset OH3WE:lle lehden painamisesta.
Tapahtumia
IOTA-päivä 21.10.2006, jonne vietiin HF-asema lanka-antennilla, jota
päivystettiin partiolaisille esittelyä varten. Kansainvälinen
radioamatööripäivä 12.4.2006, jolloin Pentti Lareva päivysti museoasemaa
OH3R.
OH3AC TILINPÄÄTÖS
Tilitiedot ovat nähtävissä vasta kokouksessa kiireiden takia.
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OH3R vuonna 2007
Workkimista asemalla pyritään
lisäämään. Tällä hetkellä WARCbandien yagin syöttöjohto on poikki
ja kääntömoottori epäkunnossa.
Keväällä, ehkä huhtikuussa, säiden
salliessa ja vapaaehtoisia löytyy ja
käytettävissä on nosturi, tullaan
syöttö ja kääntömoottori
korjaamaan.
Päivystyslista laaditaan
sunnuntaivuoroa varten. Vuoroa
ei ole merkitty seuraaville
sunnuntaille: 8.4. Pääsiäispäivä;
13.5. Äitienpäivä; 24.6.
Juhannus-päivä; 11.11.
Isänpäivä.

kunnes yagi on korjattu.
OH3R:n päivystykset
04.02. - 01.07. 2007
04.02. OH3LV
11.02. OH3WK
18.02. OH3JMJ
25.02. OH3LWM
04.03. OH3MHA
11.03. OH3HZ
18.03. OH3WR
25.03. OH3MUQ
01.04. OH3XH
08.04. Ei päivystystä
15.04. OH3LV
22.04. OH3WE
29.04. OH3HRK
06.05. OH3TY
13.05. Ei päivystystä
20.05. OH3QN
27.05. OH3WK
03.06. OH3JMJ
10.06. OH3LWM
17.06. OH3MHA
24.06. Juhannus
01.07. OH3HZ

Mikään ei tietysti estä menemästä asemalle workkimaan.
Sama koskee kaikkia muitakin
päiviä, jolloin museo on auki.
Asemalla on nyt erilaisten
digitaalilähetteiden käyttömahdollisuus. Ohjeet pyritään
saamaan valmiiksi ensi tilassa.
80:n looppiantennia voi hyvin
käyttää muillakin bandeilla

Kerhoisännät ja -emännät 05.3.2007-28.5.2007:
09.04. Ei kerhoa
16.04. OH3TY
23.04. OH3HB
30.04. OH3HF
07.05. OH3JMJ
14.05. OH2JLJ
21.05. OH3MUQ
28.05. OH3HF

12.02. OH3MUQ
19.02. OH3LV
26.02. OH3HB
05.03. OH3HF
12.03. OH3HRK
19.03. OH2JLJ
26.03. OH3NIX
02.04. OH3HF
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JÄSENKIRJE SÄHKÖISESTI
Tällä hetkellä n. 40% kerhon
jäsenistä saa jäsenlehden
sähköisesti joko suoraan sähköpostiin tai linkin kotisivuilla
olevaan lehteen. Jotta voisimme
säästää kerhon vähiä varoja olisi
hyvä kaikkien niiden joilla on
sähköposti saada lehti sähköisessä (PDF) muodossa. Se on
helppo kotona itse tulostaa tai
säilyttää vain sähköisessä
muodossa. Mikäli haluat lehden
sähköisenä ilmoita sähköpostiosoitteesi Veijolle:
oh3911(ät)mbnet.fi ja kerhon
sihteerille Jussille:
oh3ggm(ät)gmail.com. TNX!

MERKKIPÄIVIÄ
50 vuotta
19.02. OH3CK
09.03. OH2MFS
60 vuotta
12.03. OH3MWN
26.05. OH3UP
23.06. OH3BY
65 vuotta
14.03. OH3LVF
16.04. OH3UK
75 vuotta
12.05. OH2TO

E-mailin linkitys.

OH3-911 TIEDOTTAA
Vaihdoin lokiohjelmani MixWin
nimiseen ja hakutulosten kanssa
leikittely johti huomioon, että
minulta puuttuu yli 2000 OH
korttia! Joukossa on myös kerhon
jäseniä. Puutteet pääset tarkistamaan omilta kotisivuiltani:
sral.fi/oh3-911. Käytä selaimen
hakutoimintoa etsiessäsi omaa
kutsuasi. Kiitos etukäteen
korteista, joita tarvitsen OHAawardeihin. Seuraava etappi on
73 de 911
OHA-1500.

Tässä lehdessä on e-mailit
linkitetty (ät) merkillä, koska
hakukoneet listaavat myös
PDF julkaisussa olevat maili
osoitteet. Näin säästytään taas
hieman paremmin spämmiltä!
Kerhon sivujen palaute.

Kerhon sivuilta on poistettu
palautelomake spämmin takia.
Lomakkeella lähetettiin kerhon
boxiin kaikkea spämmiä.
Palautetta voi antaa edelleen
sähköpostilla tai kirjeellä kuten
ennenkin.
Tarkistathan, että olet ilmoittanut viimeisimmän osoitteesi / sähköpostiosoitteesi niitä tarvitseville! Silloin tällöin tulee jäsenlehtiä palautuksena niin
TNX etukäteen!
postin kautta kuin sähköpostinkin kautta.
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2
Lahden Radioamatöörikerho ry, PL 74, 15141 Lahti – oh3ac(ät)sral.fi
Bulletiinit
Kerhon bulletiinit luetaan joka
toinen sunnuntai (ei kaksoispyhinä)
parittomina viikkoina.
Parillisina viikkoina taajuus on
edelleen varattu kerholaisten
mahdollisille tiedotteille.

OH3AC HALLITUS 2005

Taajuudet: 3685 kHz + QRM
repeaterilla
145.775 MHz
repeaterilla
434.600 MHz (ehkä)
Aika:
su klo. 9.30 SA
Bulletiinit 2007
02 04.02. OH3TY
03 18.02. OH3WK
04 04.03. OH3MUQ
05 18.03. OH3LWM
06 01.04. OH3TY
07 29.04. OH3WK
08 13.05. OH3MUQ
09 27.05 OH3LWM

Pekka Mielonen
varapuheenjohtaja

OH3JMJ @
050-5284 442

Jussi Salin
kalustonhoitaja

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

Harri Taivalmäki
rahastonhoitaja
Jukka Arvilommi
QSL-manageri

Puhetoistin
145.775 ja
434.600 MHz

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

Jouni Ståhl
VaPePa-manageri

OH2JIU @
050-3019 423

Veijo Saarinen
kotisivut, jäsenlehti

OH3-911
050-4090 434

Pätevyystutkijat:

Internet kotisivu (OH3-911)
http://koti.phnet.fi/oh3ac

Pentti Lareva
Reijo Lindevall

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005
Seur. lehden aineistopäivä: 07.05.2007 !

OH3MUQ @
03-7565 016

Avustajat

Digipeater (APRS )
OH3RDH
144.800 MHz
OH3RAC

Esa Rössi
Puheenjohtaja

OH3TY @
OH3WK @

@-merkki kutsun perässä = kutsu@sral.fi
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