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KOKOUSKUTSU
Lahden Radioamatöörikerho ry:n sääntömääräinen vaalikokous
kerholla 27.11.2006 kello 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2007
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2007
6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja jota kutsutaan myös kerhon
puheenjohtajaksi
7. Valitaan muut hallituksen jäsenet
8. Valitaan tilintarkastajat sekä varatilintarkastajat
9. Muut asiat
- hallituksen huomionosoitukset jäsenille
- muut hallituksen tietoon säädetyssä ajassa saatetut asiat
10. Kokouksen päättäminen

Kerho tarjoaa kahvit.
TERVETULOA!
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kuluvaa vuotta taaksepäin muistellessani, tuli mieleeni pitämättä
jäänyt Joutsaaren ruskaleiri.
Oliko sitten kiinnostus niin vähäistä, ettei kukaan edes muistanut
asiaa, jolloin näin pääsi käymään, paljon mahdollista. Tällaisissa
tapauksissa juuri kerholaisten oma aktiviteetti pitäisi tulla esille.
Odotin myös jäsenistöltä ehdotuksia ja ideoita kerhotoiminnan
aktivoimiseksi. Jonkin verran niitä toki tuli, mutta enemmänkin olisi
mielestäni voinut tulla.
Kerhoilta on hyvä paikka, jossa voi tuoda uusia ideoita ja
mielipiteitä esille, muuten pienenä vaarana voi olla toiminnan
latistuminen, joten käyttäkää kerhon hallitusta hyväksenne ja
tuokaa mielestänne tärkeitä asioita esille.
Viimeisessä hallituksen kokouksessa kiinnitettiin huomiota
vähäisestä halukkuudesta mm. bulletiinin lukemiseen,
kahvinkeittämiseen etc. Yhä pienenevä joukko enää tekee näitä
niin sanottuja listavuoroja, ja pelkään että sekin vähäinen joukko
joka sitä tekee, väsyy aikanaan asiaan. Toivon, että
mahdollisimman moni kerholainen ottaisi osaa edes johonkin
tehtävään.
Tietääkseni Suomessa on vain yksi kerhoasema, joka sijaitsee
historiallisesti maineikkaan suuraseman tiloissa ja se on OH3AC
eli tästä kannattaa kaikkien kerholaisten olla ylpeä ja puhaltaa
yhteen hiileen.
Hyvää ja DX pitoista loppuvuotta kaikille.
Terveisin Esa OH3MUQ
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VUOROLISTAT
Kerhoisännät ja -emännät
06.11.2006 - 26.02. 2007

OH3R:n päivystykset
05.11.2006 - 25.02. 2007

13.11. OH3HF
20.11. OH3NIX
27.11. OH3XH
04.12. OH3TY
11.12. OH3LV
18.12. OH3HB
08.01.07 OH3JMJ
15.01. OH2JLJ
22.01. OH3HF
29.01. OH3XH
05.02. OH3TY
12.02. OH3MUQ
19.02. OH3LV
26.02. OH3HB

12.11. OH3LWM
19.11. OH3MHA
26.11. OH3HZ
03.12. OH3HRK
10.12. OH3WR
17.12. OH3MUQ
07.01.07 OH3XH
14.01. OH3WE
21.01. OH3TY
28.01. OH3QN
04.02. OH3LV
11.02. OH3WK
18.02. OH3JMJ
25.02. OH3LWM

Seuraavan listan laatii sitten kerhon sihteeri. Kiitokseni kaikille talkoohenkisille
listalla mukana oleville!
Pena OH3TY

MYYNTI- JA OSTOPALSTA

MYYN Yaesuun FT-101 ja vastaavaan sopiva mobile hakkurivirtalähde. Hakkaa
sähköä 12 voltista 230 volttia.
Rami / OH3DB
Myydään 20 m galvanoitua antennimastoa (5x4m). Mukana apumasto,
nostovaijeri, harukset, haruskiristimet 9 kpl, vähän vaurioitunut 3 BANDIN 3 EL
YAGI (TH 3 jr), 3EL 24 MH HOMEMADE YAGI, ym. Kaikki yhteensä 100 €.
Tavara haettavissa Heinolan Hirvisalosta.
Arvo OH3ZP, PUH. 0400-715147 tai arvo.ritmala@pp.inet.fi
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HUOM!
Vaalikokouksen asiakirjat, toimintasuunnitelma 2007 ja talousarvio 2007 ovat
nähtävillä vasta kokouspaikalla hallituksen kiireiden vuoksi.
Suunnitelma ja talousarvio julkaistaan jäsenlehdessä 1/07.
Hallitus pahoittelee asiaa.
Echolink-node on nyt toimintakunnossa
ja siinä on Aerialin tehdastekoinen
tuplavertikaali, joka on rakennuksen
katolla. Siihen pääsee käsikoneen
tehoilla kiinni abt 20 km päästäkin ja
edelleen netin kautta toiselle echlolinknodelle, vaikka Thaimaahan jollekin
ripiitterille. Tämä onnistuu kun tietää
kyseisen nodenumeron ja näppäilee
sen käsipuhelimen dtmf-näppiksestä.
Echolink käyttää Mastonetin WLANyhteyttä, mutta jos joku tietäisi kuka
voisi sponssata kerholle ADSL:n, niin
voisi ottaa yhteyttä. PHP Oyj:n Sata
Tekoa -kampanjaa on yritetty, mutta

eivät ole olleet kiinnostuneita..
Hitain/edullisin mahdollinen yhteys
riittäisi, kun olisi vain adsl. Tällöin
voitaisiin kytkeä ripiitterit Echolinkiin ja
toimintasäde kasvaisi.
Kerhon Echolink-nodella on käynyt jo
monia DX:iä ilmoittautumassa ja
kutsumassa CQ:ta, joten laitteet vain
kanavalle 433.575 ja päivystämään.
Muuta ei tarvitse kuin ruveta puhumaan
jonkun kutsuessa, max. vuoron aika 90
s. Nettiä ei tarvitse olla käytössä.
Kaitsu OH3WE

TAPAHTUMAKALENTERI
27.11.
10.12.
17.12.
18.12.
08.01.
22.01.

kerhon vaalikokous
vuoden -06 viimeinen bulletiini
vuoden -06 viimeinen OH3R päiv.
kerhon tarjoamat joulukahvit
ensimmäinen kerhoilta 2007
Lehden 1/07 aineistopäivä

MERKKIPÄIVIÄ
50v.

16.01. OH3HZ
19.01. OH3CK

65v.

19.01. OH3HF

75v.

14.01. OH3WK

HALLITUKSEN UUTISIA
Hallituksen kokous 9.10.2006
1. Oiva, OH2NSM esittää kurssia veneilijöille. Edellisellä kerralla kaikki meni
hyvin, joten hallitus päätti antaa avaimen tällekin kerralle.
2. Kati Rantala haluaa esitellä yhdistystä maakunnallisessa kulttuuriportaalissa,
OH3AC
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joka on Internet-sivusto Päijät-Hämeen liikunta- ja kulttuurialan toimijoista. Ei
maksa mitään, Esa tekee kerhosta esittelytekstin hänelle. Hyväksyttiin.
3. OH5CH, Jussi Kekki, haluaa liittyä jäseneksi. Hyväksyttiin.
4. Kerhon sihteeri ilmoitti tarkistavansa maksetut jäsenmaksut ennen seuraavaa
kokousta, ja lähettävänsä karhulaskut jäsenille jotka eivät ole vielä maksaneet
jäsenmaksuansa.
5. Päätettiin ettei ruskaleiriä pidetä tänä vuotena vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
6. Echolink-toistinasema kerholle. On tehty interface radion ja tietokoneen väliin.
Se voidaan myydä kerholle. Myös 70cm radio olisi katsottu valmiiksi. Ehdotetaan
että nämä, ja kerhon vanhempi Osborne-tietokone laitettaisiin echolink-käyttöön
kerhon kaappiin ja antenneihin, joissa ennen oli OH3RBC BBS. Jussi, OH3GGM,
lupasi siirtää/kopioida tästä koneesta kerhon uudempaan mustaan tietokoneeseen kaikki ohjelmat ja tiedostot, kuten hän viimeksi teki kerhon
tietokonetta päivitettäessä. (Logiohjelmat ym.) Tämän automaattiaseman lupa
maksaisi noin 16 euroa vuodessa. Päätettiin hyväksyä asematunnuksen osto, jos
järjestelmä tulee toimimaan hyvin ja odotetusti. Antenni on tällä hetkellä 70cm
yagi, mutta siihen on parempi ratkaisu kehitteillä. Toistinasema tulee toimimaan
simplexinä.
7. Esa laittaa SRAL:lle ehdotuksen, että lehteen laskettaisiin valmiiksi erilaisten
asematunnuksien hintoja, koska on siirrytty kaistanleveyspohjaiseen
veloitukseen.
8. Kahvinkeittovuorot, jotka ovat kerhon sivulla. Kerhon sihteeri, OH3GGM,
rupeaa ylläpitämään listaa tästä eteenpäin - kaikki yhteydenotot häneen tästä
eteenpäin.
9. Hallitus on huomioinut että bulletiinien lukijoita on enää vähän. Esa kysyy
Penalta, että voisi laittaa ilmoituksen lehteen tai muuten saada lisää
vapaaehtoisia bulletiinien lukijoita.
10. Kerhon jääkaappi. Sihteeri, OH3GGM, lupasi uutuutena ostaa
virvoitusjuomia kerhon jääkaappiin. Virvoitusjuomat hinnoitellaan uuteen
hinnastoon jääkaapin oveen, ja kerhon seinälle kahvinkeittimen lähelle.
Sivuhuomautuksena; jääkaappiin on kertynyt jättimäinen määrä jäätä
pakastelokeroon, ja se pitäisi sulattaa.
11. Antenni on edelleen toiminnassa, mutta sitä ei ole vielä nostettu ylös.
12. Uudet kalustohankinnat
OH3AC
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On ehdotettu, että kerholle ostettaisiin tehdasvalmisteinen windomi. 28, 14
viiksien pituus. 80-10m, 1kW tehonkesto. Hinta noin 100 euroa. Tämä olisi
helppo pystyttää erilaisilla leireillä, esim. ruskaleirillä.
Ehdotettiin myös automaattitunerin hankintaa, jolla saisi minkä tahansa langan
toimimaan eri paikoissa (esim. esittelyt ja leirit.) Tuneri maksaisi 300 euroa.
Ehdotettiin USB-porttin MIXW-sovitinta (toimisi myös muiden digiohjelmien
kanssa.) Kerhon nykyinen digikaapeli toimii melko heikosti, eikä kukaan ole
tehnyt parempaa. Sen voisi siirtää museolle, jos se toimisi siellä paremmin.
Esa lahjoittaa kerholle kannettavan, jonka saa todennäköisesti huollettua
digimode-käyttöön kerholle. MIXW:n rekisteröinti maksaisi 50€, USB-sovitin;
Expert Plus maksaisi 299€. SD-versio (hieman yksinkertaisempi mutta riittävä)
olisi 169€. Kaapeli maksaisi 45€, mutta Arto, OH3HRK, lupasi tehdä kaapelin
osien + postikulujen hinnalla. Saa käyttää laadukkaita liittimiä, kullattuja.
Satelliittikaluston osto siirtyy taas hinnan (tilttimoottori, ristiyagit, ym.) ja pienen
mielenkiinnon takia.
Päätettiin tilata windomi ja siihen tarvittava määrä koaksiaalikaapelia liittimineen.
Arto, OH3HRK, tekee kaapelin Rigexperttiin. Päätettiin ostaa myös RigExpert
SD. Automaattituneri päätettiin jättää ostamatta.
Kokous päätettiin kello 20:55. Seuraava kokous on vaalikokous 27.11.2006 kello
18:00.
Lahden Venekerhon standaarin
kiitokseksi kerhomme
antamasta tuesta kävi 30.10.
kerhoillassa luovuttamassa Oiva
OH2NSM. Tunnustuksen otti
vastaan kerhomme varapuheenjohtaja Pekka OH3JMJ. Oivan
viime syksynä kerhollamme
pitämän meri-VHF-kurssin
päätteeksi tutkinnon suoritti 18
veneilijää. Oiva pitää kerholla
uutta kurssia 1.11. alkaen
keskiviikkoisin lähes vuoden
loppuun.
(kuva: OH3GGM kännykällä)
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Eri bandeilla workkivia kerhomme jäseniä
muistutetaan hyvistä tavoista eli lähinnä
kielenkäytöstä.
Keskusteluamme mahdollisesti kuuntelevat
ei-amatöörit muodostavat käsityksensä juuri
kuullun perusteella. Tämä tarkoittaa
voimasanojen turhaa käyttöä ja varsinkin
niiden voimakkaimpien mitä ne nyt sitten
ovatkin.

Aaltoliikkeen esittäminen
QSL-kortissa
Löytyykö
korttikokoelmistanne
sellaista, jossa esitetään
aaltoliikettä? Jos löytyy, ota
yhteys Penaan OH3TY

VUOROT MYÖS KOTISIVUILLA!

PAPERINKERÄYS JATKUU!

Kerhon heti ensimmäisellä sivulla
netissä on vasemmalla nähtävissä
seuraavat vuorot ajankohtaista
kohdassa.
Muut vuorosi löydät edelleen
vuorolistat linkin alta. Muistathan
hoitaa sijaisen, mikäli et itse pääse
paikalle!

Nyt on hyvä aika viedä syksyn
mainokset Kuituselle! Muista ilmoittaa
tunnus ”Radioamatöörit” viedessäsi.
Näin kerho saa muutaman euron
toiminnan tukemiseksi

LINUX-OHJELMIA AMATÖÖREILLE
Käytätkö Linuxia ja kaipaat hamiohjelmia
itsellesi?
Käypä netissä osoitteessa:
http://radio.linux.org.au ja katso onko siellä
juuri sinulle sopivia ohjelmia. Ainakin RTTY ja
PSK ohjelmia on tarjolla ja taisipa olla jokin
lokiohjelmakin.

VUOROLISTOILLE VÄKEÄ!
Päivystyksiin ja bulletiinin lukuun tarvitaan
lisää väkeä! Vuorosi osuu sinulle n. 1-2
kertaa kevään aikana ja sama syksyllä - ei
hommat paljon paina. Siis mitä enemmän
väkeä listoilla, sitä harvemmin joudut
hommiin. Ilmoittaudu kerhon sihteerille NYT!

OH3AC

Salaperäiset numeroasemat
bandeilla.
Monia radioamatöörejäkin kiinnostaa mitkä ovat ne
salaperäiset numeroasemat
pitkin bandeja. Internetissä on
sivusto osoitteessa:
www.spynumbers.com
jossa asiaa puidaan eri
suunnista. Käy tutustumassa
jos olet kiinnostunut asiasta.
Sivuilta tosin ei käy ilmi, mitä
nämä asemat ovat
todellisuudessa – tietääkö sitä
kukaan – mutta mielenkiintoista
silti.
73 de OH3-911
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2
Lahden Radioamatöörikerho Ry, PL 74, 15101 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
(OH3RAC)
repeaterilla
145.775 MHz
repeaterilla
434.600 Mhz (ehkä)
Aika:
su klo. 09.30 SA
Bulletiinit 2006
17 12.11 OH3LWM
18 26.11 OH3TY
19 10.12 OH3WK
20 31.12 OH3MUQ
Bulletiinit 2007
01 21.01 OH3LWM
02 04.02 OH3TY
03 18.02 OH3WK

OH3AC HALLITUS 2006
Esa Rössi
Puheenjohtaja

OH3MUQ @
03-756 5016

Pekka Mielonen
Varapuheenjohtaja

OH3JMJ @
050-528 4442

Jussi Salin
Sihteeri

OH3GGM
044-012 1282

Arto Hatanpää
Kalustonhoitaja

OH3HRK @
044-321 3044

Jarmo Willman
hallituksen jäsen

OH3QN @
050-305 2059

Juha Niemi
hallituksen jäsen

OH3HPU @
050-522 2823

AVUSTAJAT
Harri Taivalmäki
rahastonhoitaja

OH3UP
0400-499 669

Jukka Arvilommi
QSL-manageri

OH3MBV/OH5MBV
03-751 1884

Jouni Ståhl
VaPePa-manageri

Digipeater (APRS)
OH3RDH
144.800

OH2JIU @
050-301 9423

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

Veijo Saarinen
OH3-911
kotisivut, jäsenlehti
050-409 0434
veijo.saarinen@suomi24.fi
PÄTEVYYSTUTKIJAT
Pentti Lareva
OH3TY @
03-752 5034

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:

Reijo Lindevall

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

22.01.2007

OH3AC

OH3WK / OH0WK @

03-787 2094
@-merkki kutsun perässä = kutsu@sral.fi
käytössä, esim. Oh3ac@sral.fi
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