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OH3AC NEWSOH3AC NEWS

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Se on sitten taas kevät koittanut ja 
parhaimmat antenninrakennuskelit ohi ( Ei se 
antenninteko tietysti auringonpaisteessa 
kiellettyäkään ole)…

Kerholle on saatu OH1OU:n jäämistössä 
olevaa arvokasta historiallista lehtiaineistoa.
Sen arkistoinnissa tarvitsisimme vanhempien 
amatöörien asiantuntemusta.

Vaikka ”viralliset” kerhoillat loppuvatkin 
kesäksi, jatketaan niitä edelleen 
”epävirallisina” kesän ajan.

Hyvää ja QSO rikasta kesää kaikille

73 de Pekka OH3JMJ

Lahden Radioamatöörikerho ry:n jäsenlehti 2/2008
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70v.
28.05. OH3SP

Onnea!

Aineisto bulletiiniin
Jatkossa bulletiineihin tarkoitettu 
aineisto toimitetaan Veijolle, OH3-911 
sähköpostilla. Voit laittaa tekstin 
suoraan viestiin tai jos laitat liitteeksi 
niin ei Microsoftin .docx muotoisia 
tiedostoja, TNX! Osoite on:
oh3911(ätt)mbnet.fi

73 de OH3-911

* 1930 ** 1930 *

ONNITTELE!ONNITTELE!

Kerhon historiikin tietoja päivitetään. Sitä varten tarvittaisiin 
mm.ilmoitukset kaikilta sellaisilta jäseniltä, jotka ovat saaneet 
kerhon standaarin. Jakoaika ja/tai -peruste on suotava mutta ei 
välttämätön. Ilmoitukset Penalle OH3TY.
Mainittakoon, että kerholla pitäisi olla luettelo jo jaetuista, mutta 
todennäköisesti se on vuosien saatossa ja muuttojen melskeissä 
kadonnut.
 

73 de Pena -3TY
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KERHOVUOROT

19.05 OH3QN
26.05 OH3HRK
02.06 ???? turvailta-
mat, kahvittaja 
hakusessa...

OH3R VUOROT

Hoidathan oman vuorosi ajallaan!

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!

25.05 OH3WE
01.06 OH3HRK
08.06 OH3TY
15.06 OH3QN
22.06 Juhannus
29.06 OH3WK
06.07 OH3JMJ
13.07 OH3LWM
20.07 OH3MHA
27.07 OH3HZ
03.08 OH3WR
10.08 OH3MUQ
17.08 OH3XH

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, liikku-
mista alueella vaikeuttavia antenni-
vaurioita. 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!

TAPAHTUMAKALENTERI

01.06 Bulletiini
02.06 Turvailtamat kerhoiltana ja  
          tauko virallisissa kerho- 
          illoissa alkaa
10.08 syksyn 1. bulletiini
11.08 kerhoillat jatkuvat
06.09 Turva 2008 harjoitus.
Lisäinfoa: www.turva-2008.fi
Laita kalenteriisi!



OH3AC Jäsenkirje 2/2008 s. 3/6 

TURVAILTAMAT 02.06.

Turvailtamat kerholla 02.06. 
Kerholaiset pääsevät kokoontumaan 
kerhotalon isoon saliin, josta kiitos 
Radiomuseolle. Seppo Sisättö 
OH1VR on tulossa paikanpäälle 
kertomaan Turvasta ja tuolloin 
viimeistään yritetään saada miehitys 
kaikkiin kuntiin. Lisätietoa netissä:
www.jouni.net/turva2008

KUTSU

Veijo OH3-911 ja XYL Anita 
viettävät 20v. hääpäivää 
19.06.2008. 
Vastaanotto kotona Padasjoella 
osoitteessa Nyystöläntie 22 
(lokaattoriruutu KP21PI) alkaen 
kello 16.

Tervetuloa!

de OH3-911

VUOSIKOKOUS 2008

Vuosikokouksen 18.02.2008 tuloksia.

Kokouksessa käsiteltiin mm. muiden 
asioiden ohella toimintakertomus 
vuodelta 2007. Toimintakertomus 
hyväksyttiin.

Käsiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastajien 
lausunto. Hyväksyttiin tilinpäätös.

Muita kerhon hallituksen tietoon tulleita 
tai hallituksen omia asioita ei ollut. 
Enemmän tietoa kerhon kotisivuilla.

JÄSENMAKSUN MUUTOS

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).

SÄHKÖINEN LEHTI

TILAA SÄHKÖINEN JÄSENLEHTI!
Mikäli haluat jatkossa lukea jäsenlehteä 
sähköisessä muodossa lähetä sähkö-
postia 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 sähköpostiosoit-
teesi ajan tasalla!         de OH3-911

Oletko 
radioaktiivinen?

MUISTA QSL !



------------------  EXTRAA ------------------

Ohessa Jarmon OH3QN lähettämä skannattu ristikko vuosien takaa.
Vastaukset löytyvät kerhon kotisivuilta lehden 2/08 kohdalta.

OH3AC Jäsenkirje 2/2008 s. 4/6 



------------------  EXTRAA 2 ------------------

- Mitä tulee jos yhdistää asematunnelin ja säkillisen rahaa?
- Ryöstö.

- Kaksi ruotsalaista osti lintukoiran. Sitä päätettiin heti lähteä 
  kokeilemaan. Tunnin kuluttua toinen kaveruksista totesi:
- Ei siitä mihinkään ole. Meitä on juksattu! Viedään se takaisin.
- Joo, ei hyvältä näytä, totesi toinen. Koetetaan nyt sentään vielä pari 
  kertaa heittää se ilmaan. Ellei sittenkään ala lentää, palautetaan se.

- Blondi joutui sairaalaan ja sairaanhoitaja tuli kysymään onko sinulla 
  pyjama?
- Ei kun lääkäri sanoi sen olevan sappirakko.

- Mitkä asennot Ladan ilmastointilaitteessa on?
- Kylmä ja erittäin kylmä.

- Miksi Ladassa ei tarvita turvavöitä talvella?
- Penkkeihin jäätyy tiukasti kiinni.

- Minkälainen on ruotsalainen seuraleikki?
- Hankitaan pahvilaatikko ja pyydetään kaveri mukaan leikkiin.
  Toinen menee laatikkoon ja toinen koittaa arvata kumpi siellä on.

- Miksi Amerikassa luullaan, että Joulupukki on ruotsista?
- Talossa on ainakin kaksi ovea ja kahdeksan ikkunaa, mutta silti  
  Joulupukki tulee savupiipusta.

- Naamioitunut pankkirosvo ojentaa ase kädessä lapun kassalle. Kassa 
  lukee sen, ojentaa lapun takaisin ja sanoo:
- Olette väärässä liikkeessä. Lapussahan lukee: 2 tölkkiä maitoa, kilo 
  pottuja ja 500g nakkeja.

- Ryöstäjä ryöstää vanhemman naisen ja kysyy:
- eikö ole enempää?
- on vastasi nainen.
  Ryöstäjä tutkii käsin tunnustelemalla naista joka puolelta löytämättä 
  mitään.
- Älä lopeta sanoi nainen. Lähetän sinulle shekin postissa
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2
Lahden Radioamatöörikerho Ry, PL 74, 15101 Lahti - oh3ac(ät)sral.fi

Bulletiinit

Kerhon bulletiinit luetaan muutaman 
viikon välein sunnuntaisin klo. 0930 SA. 
Muina aikoina taajuus on edelleen varattu 
kerholaisten mahdollisille tiedotteille. 
Bulletiinit ovat luettavissa myös kerhon 
kotisivuilla PDF-muodossa.

Taajuudet:
3685 kHz + QRM
repeaterilla 145.775 Mhz
repeaterilla 434.600 (ehkä)
Bulletiinit releoidaan mahdollisuuksien 
mukaan 2 metrin ja 70 sentin toistimille.

Bulletiinit 2008
09 01.06. OH3TY (kesätauko alkaa)
10 10.08. OH3MUQ (kesätauko päättyy)

Digipeater (APRS)
OH3RDH 144.800

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

Pankkiyhteys:
 SAMPO 800025-5945005

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:

04.08.2008

OH3AC HALLITUS 2008
Pekka Mielonen OH3JMJ @  C
puheenjohtaja 050-528 4442

Esa Rössi OH3MUQ @ C
varapuheenjohtaja 040-414 7706

Tero Tuomainen OH3??         C
sihteeri 041-4943 222

Juha Niemi OH3HPU @  C
hallituksen jäsen 050-522 2823

Jarmo Willman OH3QN @    C
hallituksen jäsen 050-305 2059

Mika Keijamaa OH3FCT       C
hallituksen jäsen 046-8903 723

AVUSTAJAT

Harri Taivalmäki OH3UP @
rahastonhoitaja 0400-499 669

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

Jouni Ståhl OH2JIU @
VaPePa-manageri 050-301 9423

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

Pentti Lareva     OH3TY / OH0HEY @
pätevyystutkija 03-752 5034

Reijo Lindevall     OH3WK / OH0WK @
pätevyystutkija 03-787 2094

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


