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OH3AC NEWS

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Lahden Radioamatöörikerho ry:n jäsenlehti 1/2008

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

KOKOUSKUTSU

Hyvää alkanutta vuotta kaikille kerhon
jäsenille.
Kerhon uusi hallitus kokoontui
ensimmäisen kerran 14.01.2008
Paikalla oli koko hallitus. Päätettiin
vuosikokouksen ajankohdaksi maanantai
18.02.2008 kello 18.30. Päätettiin hankkia
kerholle pölynimuri ja mikroaaltouuni,
jotka jo ovatkin kerholla. Päätettiin myös
että kerhon tavaroiden enimmäislaina aika
on tästä lähtien 3 kuukautta.

Lahden Radioamatöörikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerholla
18.02.2008 klo. 18.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kerholehden sähköisen version toivotaan
yleistyvän entisestään. Myös uusia
bulletiinin lukiota kaivataan.
Hyviä radiokelejä.

73 de Pekka OH3JMJ

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa,
jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina
tarvittaessa.
4. Vahvistetaan esityslista
5. Vahvistetaan vuoden 2007 toimintakertomus
6. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2007,
sekä tilintarkastajien lausunto
7. Muut asiat
- hallituksen muut mahdollisesti
esittämät asiat
- hallituksen tietoon säädetyssä ajassa
saatetut asiat
8. Kokouksen päättäminen

HUOM!
Uutta henkilöä kaivataan bulletiiniaineiston kasaajaksi!
Esa OH3MUQ hoitaa vielä 31.03.2008 saakka. Ilmoittautumiset
Esalle tai kerhon sihteerille: tero.tuomainen(ätt)oh3ac.net
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KERHOVUOROT
18.02.
25.02.
03.03.
10.03.
17.03.
24.03.
31.03.
07.04.
14.04.
21.04.
28.04.
05.05.
12.05.
19.05.
26.05.

Hoidathan oman vuorosi ajallaan!

OH3HRK
OH3GGM
OH2JLJ
OH3TY
OH3HF
2. pääsiäispv.
OH3MUQ
OH3LV
OH3LWM
OH3JMJ
OH3FCT
OH3TY
OH3MUQ
OH3QN
OH3HRK

Mikäli et jostakin syystä pääse kerholle
omalla vuorollasi kysythän jonkun tilallesi
kahvin keittoon.
Ohjeita ensikertalaisille on kahvipaikan
seinällä tai voit kysyä lisää useammin
mukana olleilta. Kerhoillan päätteeksi
kannattaa tarkistaa jääkaapin sisältö ja
onko siellä mahdollisesti vanhenevia
tuotteita. Mikäli on hoidathan ne sieltä
ajoissa pois, ettei hajuhaitat yllätä
kerholaisia seuraavalla kerralla.
Kerhovuorot myös kerhon kotisivuilla!

OH3R VUOROT
17.02.
24.02.
02.03.
09.03.
16.03.
23.03.
30.03.
06.04.
13.04.
20.04.
27.04.
04.05.
11.05.
18.05.
25.05.

OH3HRK
OH3LV
OH3QN
OH3WK
OH3JMJ
1. pääsisäispv.
OH3LWM
OH3MHA
OH3HZ
OH3WR
OH3MUQ
OH3XH
Äitienpäivä
OH3LV
OH3WE

Päivystämään menevän tulee kysyttäessä
kyetä todistamaan henkilöllisyytensä.
Museon vahtimestarilla on oheinen
päivystyslista nimillä täydennettynä.
Muiden aseman avaimia pyytävien tulee
esittää radioamatöörilupansa.
Epäselvissä tai ongelmatilanteissa ota
yhteys Penaan OH3TY.
Tämä koskee myös mahdollisia, liikkumista alueella vaikeuttavia antennivaurioita. Ison luupin tukilangat alkavat
rapistua, joten ne tullaan uusimaan
lähiaikoina.
Aseman käyttäjä! Muista, että tärkeää on
myös radioamatööriharrasteen esittely
yhdessä workkimisen ja museon
"mainostamisen" kanssa!

Uusi vuosi – uudet kujeet!

MERKKIPÄIVIÄ

Kuten huomaatte niin kerholehden sähköinen versio on hiukan väritetympi kuin painettu versio. Jotta yhä useampi haluaisi
lukea sähköistä lehteä on panostettu
aiempaa enemmän väreihin. Toivottavasti
se miellyttää useimpia lukijoita.
ONNITTELE!
Mahdolliset ehdotukset ulkoasuun ja
virheilmoitukset toiminnasta lehden tekijälle,
mainittu takasivulla.
73 de OH3-911
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60v.
03.03. OH2JLJ
70v.
28.05. OH3SP
75v.
12.04. OH3MI
Onnea kaikille!
s. 2/8

CW KOULUTUSTA BANDILLA

JÄSENMAKSUN MUUTOS

Retu, OH3WK ei voi enää jatkaa
CW-koulutuksen antamista bandilla.
Retu haluaa kiittää kaikkia koulutukseen osallistuneita. Hän jatkaa
HandiHam-bulletiinin lukijana.
Bulletiini lähetetään joka toisena
lauantaina klo. 14.30 SRAL:n
bulletiinitaajuudella.

OH3AC vuosikokouksessa vahvistettiin
vuoden 2008 jäsenmaksuiksi seuraavat
summat:
* Normaalijäsen
17e
* Perhejäsen
8,50e
* Opiskelijajäsen
8,50e
* Työttömät
8,50e
Nykyisten kerhon maksamien kulujen
vuoksi jäsenmaksua jouduttiin
tarkistamaan. Viimeksi jäsenmaksua
tarkistettiin vuonna 2001 jolloin se
muutettiin 15 euroon (vuoden 2002
jäsenmaksu).

(lähde: SRAL)

TESTAA ITSE
MixWin maksullinen (n. 50USD)
ohjelma, jolla pysyt ajantasalla omasta
lokistasi. Monta modea käytössä,
esimerkiksi RTTY, PSK31, OLIVIA,
SSB, MT63, jne. Klikkaa ohjelman
sivulle: http://www.mixw.net ja tutustu!
OpenOffice.Org ohjelmisto. Vaihtoehto
maksulliselle Microsoft ohjelmistolle.
Ilmainen ja suomenkielinen. Ohjelman
löydät internetistä osoitteessa:
http://fi.openoffice.org.
de OH3-911

HAUSKUUTTA KERRAKSEEN

SÄHKÖINEN LEHTI
TILAA SÄHKÖINEN JÄSENLEHTI!
Mikäli haluat jatkossa lukea jäsenlehteä
sähköisessä muodossa lähetä sähköpostia jäsenlehden tekijälle. Sähköinen
versio julkaistaan PDF muodossa ja
sen lukemiseen tarvitset oman
ohjelman.
Voit saada lehden suoraan omaan
sähköpostiisi tai sitten sähköpostilla
linkin kotisivuilla olevaan lehteen.
Muistathan aina pitää sähköpostiosoitteesi ajan tasalla!
de OH3-911

Mikäli tykkäät lukea kaikenlaista
hauskaa on siihen tarjolla hyviä
mahdollisuuksia mm. seuraavilla
nettisivuilla:
http://www.salakuunneltua.fi
http://www.aasiakas.net
Salakuunneltua sivulla on junissa,
kaupoissa, linja-autoissa, ym. paikoissa
kuultuja hauskoja juttuja.
Aasiakas.net sivulla voimme lukea ehkä
omasta käyttäytymisestäsi jossakin
kaupassa tai muussa palvelupaikassa!
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Oletko
radioaktiivinen?

MUISTA QSL !
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TOIMINTAKERTOMUS 2007
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
OH2JIU, Jouni Ståhl
Pätevyystutkijat
Pentti Lareva OH3TY
Reijo Lindevall OH3WK
Kokoukset ja jäsenet
Hallitus kokoontui 6 kertaa. Jäseniä kerhon rekisterissä oli 120 henkilöä. Kerhon
vuosikokous pidettiin 19.02.2007 kerholla, jossa paikalla oli 14 jäsentä. Puhetta johti
perinteiseen tapaan Kai Aho OH2PR. Toimintakertomus ja tilit hyväksyttiin hallituksen
esityksen mukaisina. Tilit, taseet ja tarkempi rahankäyttö esitetään kerholehdessä
1/2008 .
Kerhon vaalikokous oli 26.11.2007. Puheenjohtajana toimi Kai OH2PR ja sihteerinä
kerhon sihteeri Jussi OH3GGM. Jäsenistö oli tyytyväinen valittuun hallitukseen ja
muihin toimihenkilöihin joten henkilövaihdoksia ei tapahtunut . Talousarvioesityksestä
ja toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua positiivisessa ja rakentavassa mielessä.
Kokouksessa ojennettiin vuoden kerholaisen pokaali ansioituneelle
sähkötyksenkouluttajalle Retulle -3WK :lle.
Eronneet tai erotetut jäsenet: Sami Karisalmi , Jouko Kytösaho
Uusia jäseniä: Harri Koponen , Tero Tuomainen , Jouko Mäkinen
Kerhoillat
Kerhoillat pidettiin maanantaisin klo 18 alkaen perinteisesti kahvin ja pullan sekä
radioamatööriaiheisen keskustelun merkeissä. Osallistujamäärä yleensä noin 10-20
henkilöä. Myös kesäaikana pyrittiin pitämään epävirallisia kerhoiltoja . Kahvitus tapahtui
ennalta laaditun vuorolistan mukaisesti.
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QSL-välitys
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien välityksen. Korttien viennin on hoitanut
Janne OH3LFQ työmatkansa ohessa . Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen,
Hyvinkään ja Elimäen kautta kerhon maksaessa postikulut.
Radiotoiminta ja -kalusto
Kerho on ylläpitänyt HF- aseman lisäksi 2m/70cm multi-mode dual-bander-asemaa
kerholaisten käyttöön kerhotiloissa. Kerho-aseman valvojana on toiminut OH3QN .
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 APRStoistinasemaa OH3RDH, joka sijaitsee Hollolan kunnantalon katolla.
Echolink asemalupa ja tunnus haettiin jotta virallisen asematunnuksen saatua sitä
voitaisiin mainostaa myös SRAL:n lehdessä.
Kerhon asemilta on pidetty tavanomaisia/digimode radioamatööriyhteyksiä lähinnä
kerhoiltoina. Kerholle ostettiin uusi windom-antenni, joka tulee olemaan helpompi
pystyttää erinäisille tapahtumille kuten leireille. Kerholle toimintakuntoon saatiin myös
Rig Expert digimode-sovitin, jonka avulla voi workkia digimodeja.
Myös uusi ja pienikokoinen HF-rigi FT-450 sekä siihen hakkuripoweri saatiin hankittua
kerholle ajatellen tulevia peditioita ym. vastaavia tapahtumia varten.
Muuta tapahtunutta
Kesällä heinäkuussa, osa kerhon jäsenistä avusti viikon mittaisen Lahden
herättäjäjuhlien radiointia.
Kalusto tuli pääosin puolustuvoimilta Parolasta. Juhlilla oli myös esittelymielessä
radioamatööriasema. Tapahtumasta tehtiin juttu vipuseen ja kerhon kotisivulle.
Osa kerholaisista otti osaa Santahaminassa MPK:n valtakunnalliseen
viestiharjoitukseen. Tapahtuma oli kolmen päivän kestoinen ja siitäkin julkaistiin juttu
Vipusessa.
Myös KS07:ään Hälvälässä kerholaiset olivat mukana omana ELSO ryhmänä.
Paikalla kerholaiset mainostivat tietysti ra-toimintaa joka sai paljon mielenkiintoa
osakseen. Kuvia kerhon kotisivuilla.
Marraskuussa Hennalasta alueupseeri Tommi Tenhu ja Harri Koponen kertoivat
kerholla Hämeeseen perustettavista maakuntajoukoista.
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Tiedotus
Kerholehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehden taitosta vastasi Veijo, OH3-911
Kerhon bulletiinit pyrittiin lukemaan joka toinen sunnuntai klo 09.30 SA 80m:llä ja
kahdella metrillä mahdollisuuksien puitteissa, sekä julkaistiin myös Internet kotisivulle.
Kaavailtuja digimodebulletiineja ei saatu käynnistettyä ja asia hautaantui ajan kuluessa.
Bulletiinien lukijoiksi ei tuntunut löytyvän jäsenistöltä riittävää kiinnostusta vieläkään,
joten vaarana on bulletiinien harveneminen entisestään. Myöskään bulletiiniaiheita ei
jäsenistöltä tuntunut enää löytyvän joten bulletiini nikkari joutui yksin keksimään aiheet
lukuun ottamatta kahvi ja museovuoroja. Kerhon omaa kotisivua osoitteessa
http://koti.phnet.fi/oh3ac kehitti ja ylläpiti Veijo OH3-911. Lehden painatuksesta vastasi
Kaitsu -3WE.Kiitokset molemmille aktiivisuudesta.
Hallitus päätti kokouksessaan että kerhosivut tulevat uudistumaan jossakin määrin.
Esimerkkinä mainittakoon että kokouspöytäkirjat ym. materiaali siirretään
kokonaisuudessaan internettiin ja hallituksen jäsenille tulee oikeus päivittää niitä
tarpeen mukaan.
Tapahtumia
Kerho otti osaa Jota tapahtumaan Hollolan Upilassa kutsulla OH5SUF , jossa samalla
viettivät lahtelaiset partiolaiset vuosijuhliaan ja pääsivät näin samalla tutustumaan
harrasteeseemme. Tapahtumasta julkaistiin juttu Vipusessa kuvan kera.
Ruskaleiri pidettiin perinteiseen tapaan Joutsaaressa voileivän, kahvin ja hernesopan
kera. Saunaakaan unohtamatta.
Antennitalkoot suoritettiin Kaitsun -3WE:n johdolla jolloin mastoon asennettiin releboksi
joka mahdollisti yhden syöttökoaksiaalin käytön. Näin kiinteistön takapiha saatiin myös
siistittyä ylimääräisistä kaapeleista. Kerhon 80m lanka-antenni vaihdettiin samalla Penalta
-3TY:ltä saatuun 160m windomiin. Samalla maston korkeutta lisättiin hieman.
-3WE hoiti mastoluvat piirustuksineen kuntoon.
18.04.2007 oli kansainvälinen radioamatööripäivä, kerholla oli avoimien ovien päivä.
OH3R vuonna 2007
Arvi Hauvosen muistoaseman aktiviteetti osoittaa hidasta laskua. Yhteyksiä pidettiin
lokikirjan mukaan 120. Päivystyksiä hoidettiin hoidettiin 33 kertaa ja jätettiin hoitamatta 14
kertaa. Muuten asemalta workittiin 10 kertaa. Päivystyksensä hoitaneille 13 kerholaiselle
kiitokset museon ja kerhon hyväksi tehdystä talkootyöstä!
Tukilankojen katkeamisen takia antenneja korjattiin kahdesti. Jagiantennien korjaus siirtyi
jälleen kerran, nyt ensi kevääseen. Vuoden alkupuolella aseman tietokoneelle asennettiin
periaatteessa kaikki digitaaliset lähetteet mahdollistava ohjelma. Käytössä ollut tietokone
osoittautui liian hitaaksi hyödyntämään uutta ohjelmaa täysitehoisesti. Tilanteen
korjaamiseksi Jarmo Willman OH3QN lahjoitti asemalle uudenveroisen tietokoneen. Esa
Rössi OH3MUQ antoi käyttöön litteän näytön. Jarmolle ja esalle suuret kiitokset!
Kerhon ja museon yhdyshenkilönä on edelleen toiminut Pentti Lareva OH3TY.
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TILINPÄÄTÖS 2007
TILINPÄÄTÖS ASIAKIRJAT NÄHTÄVISSÄ KOKOUSPAIKALLA.
Pahoittelen, että ne puuttuvat mutta lehden painoon mennessä ei
tilinpäätös ollut saatavilla.
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Lahden Radioamatöörikerho Ry, PL 74, 15101 Lahti - oh3ac(ät)sral.fi

OH3AC HALLITUS 2008

Bulletiinit
Kerhon bulletiinit luetaan muutaman
viikon välein sunnuntaisin klo. 0930 SA.
Muina aikoina taajuus on edelleen varattu
kerholaisten mahdollisille tiedotteille.
Taajuudet:
3685 kHz + QRM
repeaterilla
145.775 Mhz
repeaterilla
434.600 (ehkä)
Bulletiinit releoidaan mahdollisuuksien
mukaan 2 metrin ja 70 sentin toistimille.
Bulletiinit 2008
03 17.02. OH3MUQ
04 09.03. OH3WK
05 30.03. OH3TY
06 20.04. OH3LWM
07 11.05. OH3TY

Pekka Mielonen
puheenjohtaja

OH3JMJ @ C
050-528 4442

Esa Rössi
varapuheenjohtaja

OH3MUQ @ C
040-414 7706

Tero Tuomainen
sihteeri

OH3??
C
041-4943 222

Juha Niemi
hallituksen jäsen

OH3HPU @ C
050-522 2823

Jarmo Willman
hallituksen jäsen

OH3QN @ C
050-305 2059

Mika Keijamaa
hallituksen jäsen

OH3FCT
C
046-8903 723

AVUSTAJAT
Harri Taivalmäki
rahastonhoitaja

OH3UP @
0400-499 669

Digipeater (APRS)
OH3RDH
144.800

Jukka Arvilommi OH3MBV / OH5MBV
QSL-manageri
03-751 1884

Internet kotisivu
http://www.sral.fi/oh3ac

Jouni Ståhl
VaPePa-manageri

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

Veijo Saarinen
OH3-911
jäsenlehti
050-409 0434
veijo.saarinen(ät)suomi24.fi

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:

05.05.2008

OH2JIU @
050-301 9423

Pentti Lareva
pätevyystutkija

OH3TY / OH0HEY @
03-752 5034

Reijo Lindevall
pätevyystutkija

OH3WK / OH0WK @
03-787 2094

C = etunimi.sukunimi(ät)oh3ac.net
@ = sral.fi omakutsu osoite voimassa
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