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OH3AC NEWS
Lahden Radioamatöörikerho ry:n jäsenlehti 4/2008

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Taas on vuosi niin pitkällä että voidaan alkaa suunnittelemaan jo tulevaa
vuotta. Siitä lisää toimintasuunnitelmaesityksessä, joka tulee jäsenistön
päätettäväksi vaalikokouksessa.
Toivottavasti mahdollisimman moni kerholainen pääsee paikalle esittämään
kannanottoja ja ehdotuksia,
sekä päättämään muistakin sääntömääräisistä asioista.

OH3AC

Hyvää loppuvuotta 73 DE Pekka OH3JMJ
KOKOUSKUTSU
Lahden Radioamatöörikerho Ry:n OH3AC sääntömääräinen vaalikokous
pidetään kerholla 24.11.2008 kello 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka
toimivat samalla äänten laskijoina tarvittaessa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
5. vahvistetaan talousarvio vuodelle 2009, sekä jäsen- ja liittymismaksun suuruus
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2009
7. valitaan hallitukselle puheenjohtaja jota kutsutaan myös kerhon puheenjohtajaksi
8. valitaan muut hallituksen jäsenet (vähintään viisi jäsentä)
9. valitaan tilintarkataja(t) ja varatilintarkastaja(t)
10. muut asiat
- hallituksen esittämät asiat
- mahdolliset palkitsemiset
- muut säädetyssä ajassa hallituksen tietoon saatetut asiat
11. kokouksen päättäminen
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Mietteitä
JOTA tuli ja meni. Vietin OH3R:n asemalla ja Kallentalolla viitisen tuntia yhdessä
nuorten partiolaisten kanssa. Kallentalon touhu eli JOTI oli vaikuttavaa. OH3R:llä
odottelin avuksi useampaakin kerholaista, huonolla menestyksellä. Tulin siihen
tulokseen, ettei ollut kiinnostusta, ei ehditty tai sitten informaatio ei kulkenut tai sitä
ei ollut ennakkoon tarpeeksi. Tämän vuoden toimintasuunnitelman maininta
"pyritään osallistumaan JOTA-tapahtumaan yhdessä Lahden seudun partiolaisten
kanssa" ei ollut tarpeeksi tenhoava.
Positiivista oli, että ne noin 25 partiolaista, jotka kävivät museolla, olivat
kiinnostuneita ja vastaanottavaisia. Pienellä lisäpanostuksella edellisen vuoden
malliin tulos olisi ollut vielä parempi. Tarkoitan sillä sitä, että radioamatööriaiheista
puuhastelua olisi pitänyt olla enemmän kuin vain seurata tai osallistua yhteyksien
pitämiseen. Nyt menetimme sen mahdollisuuden. Ehkä ensi vuonna on kaikki
paremmin.
Ajalla 1.1.-19.10 tänä vuonna on OH3R:n 39 päivystysvuorosta hoidettu kokonaista
27. 13 vuorolistalle merkitystä pääosa on ollut hyvin tunnollista, osa ei. Olen
vedonnut yleisellä tasolla jäsenistöön lisäaktiivien saamiseksi mukaan, huonolla
menestyksellä. Pitänee ruveta puhuttelemaan jokaista erikseen. Kenellä on riittävän
nuoria perheenjäseniä, heille löytyy museolla mukavaa askarreltavaa joten perhe
mukaan ja menoksi!
Yhteyksiä on pidetty 76! Suuren osan kesää oli 80 metrin luuppi pois käytöstä. 2.9.
alkaen se on toiminut hyvin tietysti kelistä riippuen. Yagiin verrattuna se on
erinomainen kuunteluantenni ja workkiikin yllättävän hyvin myös ainakin 40 sekä 17
metrillä. Valitettavasti WARC-bandien yagin syötön korjaus siirtynee kevääseen
lopullisen toteutuksen osalta. Yagin kääntömoottorin ohjauslaitteen oikuttelu on vielä
yksi sopiva valittamisen kohde. Hellävarainen läimäytys laitteen kummallekin
"poskelle" saa sen toimimaan.
Runsaalla puolella kerhon jäsenistä on sähköposti. Toimiiko tiedotus eri asioista
jäsenistölle tarpeeksi nopeasti? Välillä tuntuu, että ei. Siinäpä hallitukselle ja
sihteerille pohtimisen aihetta. Olisiko myös pidemmän ajan tapahtumakalenterin
laatiminen paikallaan. Kerhon toiminnan tiedottamisessa se antaa tukevat kehykset
ja vähentää pikatilanteita.
Kokemukseni mukaan kerhon hallitukseen ei ole kovasti pyrkyä. Sen sijaan
mielellään arvostellaan sen toimintaa tai toimimattomuutta. Tämän sijaan meidän
jäsenten tulisi olla aktiivisia ja tarjota apuamme, jos hallitus ei huomaa sitä pyytää.
Hyvät neuvot tai vinkit ovat aina arvossaan.
73 de Pena OH3TY
OH3AC

Jäsenkirje 4/2008

s. 2/8

TAPAHTUMAKALENTERI

10.11 Lehti 4/08 jakelussa
23.11 Bulletiini
24.11 Vaalikokous
14.12 Bulletiini jonka jälkeen
joulutauko

KERHOVUOROT

10.11. OH3HPU
17.11. OH3LV
24.11. OH3HF
01.12. OH3LWM
08.12. OH3JMJ
15.12. OH3MUQ (?)
Muut vuorot kotisivuilla

OH3R VUOROT

02.11. OH3WR
09.11. Isänpäivä
16.11. OH3MUQ
23.11. OH3XH
30.11. OH3LV
07.12. OH3WE
14.12. OH3TY
21.12. OH3HRK
28.12. OH3QN
Aineisto bulletiiniin
Bulletiineihin tarkoitettu aineisto toimitetaan Veijolle, OH3FMF sähköpostilla. Voit laittaa tekstin suoraan
viestiin tai jos laitat liitteeksi niin ei
Microsoftin .docx muotoisia tiedostoja,
TNX! Osoite on:
oh3fmf(ätt)sral.fi
73 de OH3FMF
MERKKIPÄIVIÄ
60v.
10.11. OH3JTJ
30.12. OH3QZ
21.02-09 OH5NYI
70v.
19.11. OH3GS
04.12. OH3JZ
17.01-09 OH3HX
Onnea!

ugly balun ohje...
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LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO R.Y.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009
KERHOTOIMINTA
Päämääränä on tarjota jäsenille mahdollisuus harrastaa radioamatööritoimintaa
kerhon tiloissa tai kerhon tarjoamin välinein kunkin pätevyysluokan ja
kiinnostuksen mukaisesti sekä tarjota mahdollisimman monipuolisia palveluja
käytettävissä olevien varojen mukaan.
Kerhoillat pidetään edelleen arkimaanantaisin klo 18 alkaen kahvin ja pullan
sekä radioamatööriaiheisen seurustelun merkeissä. Aiheista pyritään tekemään
kerholehdessä julkaistava luettelo jäsenistön ehdotusten perusteella.
Kahvinkeittovuorot hoidetaan laadittavan listan mukaisesti.
Vuosikokous pidetään helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa.
Teemailtoja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.
Pidetään kerhon tilat edustuskelpoisina.
Nuorisotoimintaan pyritään panostamaan enemmän.
KOULUTUS
Opinto-ohjausta annetaan halukkaille. T2-modulin suorittamiseen valmistava
kurssi pyritään järjestämään vuoden alussa mikäli halukkaita ilmoittautuu.
PÄTEVYYSTUTKINNOT
Tutkintoja järjestetään tarvittaessa niihin halukkaiden ja tutkintoja valvovien
pätevyystutkijoiden keskinäisillä sopimuksilla.
LEIRIT JA TAPAHTUMAT
Ruskaleiri pyritään järjestämään mahdollisesti jonkin kilpailun aikaan
Joutmajalla tai muussa erikseen sovittavassa paikassa - mahdollisesti jonkin
toisen kerhon kanssa, mutta tarvittaessa myös muut ajat ja paikat huomioidaan.
Leirin järjestäjiksi pyritään saamaan vapaaehtoisia kerholaisia.
Pyritään osallistumaan jokasyksyiseen JOTA-(Jamboree On The Air)
tapahtumaan yhdessä Lahden alueen partiolaisten kanssa. Mahdollisesti
osallistutaan myös partiolaisten leirille.
Annetaan kalustoapua kerhon jäsenten tekemille peditioille ja muuhun
vapaaehtoistoimintaan.
BULLETIINIT
Kerhon bulletiinit luetaan 3685 kHz:llä ja Lahden kahden metrin toistimella
muutaman kerran kuussa. Vuorolistat ja bulletiinit toimitetaan kerhon kotisivulle.
Ne releoidaan mahdollisuuksien mukaan myös 70 cm:llä.
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KILPAILUT
Kerholta osallistutaan eri kilpailuihin mm. tiistaisin järjestettäviin ns. NACtesteihin sekä pyritään tukemaan jäsenten osallistumista eri kilpailuihin.
TALKOOT
Talkoita järjestetään aina tarpeen mukaan. Museoasema OH3R:n toiminta ja
kehittäminen toteutetaan myös tarvittavin talkoovoimin.
Jätepaperin keräystä jatketaan. Yritetään ideoida vastaavia tapoja varojen
keräämiseksi.
PELASTUSPALVELU
Kehitetään ns. VAPEPA-toimintaa. Toivotaan jäsenten aktiivisuutta. Jatketaan
yhteistoimintaa SPR:n paikallisosastojen kanssa. Pidetään mahdollisesti
VaPePa-viestikurssi. Asiasta lisää kotisivuilla ja jäsenlehdessä.
TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Kerholehti toimitetaan neljä kertaa vuoden aikana. Lehden toimittamisesta
huolehtii erikseen nimettävä toimituskunta. Ilmestymiskuukaudet ovat helmi-,
touko-, syys- ja marraskuu. Lehden jakamisessa jäsenistölle pyritään edelleen
lisäämään sähköpostin osuutta.
Ulkopuolisille tehdään harrastetta tunnetuksi Radio- ja TV Museon kautta,
osallistumalla mm. koulujen tapahtumiin, näyttelyihin, messuille, partiolaisten
leireille ja muissa viestintäaiheisiin liittyvissä tapahtumissa.
Paikallisille tiedotusvälineille tarjotaan uutisaineistoa, haastatteluja yms.
Ylläpidetään omaa kotisivua Internetissä.
Omista tapahtumista toimitetaan tieto liiton välineisiin (bulletiinit, teksti-TV,
Internet ja lehti)
Lisätään yhteistoimintaa naapurikerhojen kanssa.

OH3AC
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TALOUSARVIO VUODELLE 2009
TUOTOT
Jäsenmaksut
70x 17€ normaali
20x 8,50€ opiskelija
5x 3€ liittymismaksu
Yhteensä

1 190,00 €
170,00 €
15,00 €
1 375,00 €

Muut
Kurssimaksut
Kahvi- ja leirikassa
Avustukset, mainostuotto
Materiaalin myynti
Yhteensä

414,00 €

Tuotot yhteensä

1 789,00 €

KULUT
Kerhotoiminta
Kerhotilan vuokra 12x 46,76€
Kerholehdet ja postitus
Leirit

561,00 €
279,00 €
200,00 €

ADSL kk-maksu 22 x 12
QSL-palvelu

264,00 €
60,00 €

Yhteensä
Hallituksen kulut
Kaluston korjaus, tarvikehankinnat
Vakuutukset
Lehdet
Postilokero
Esittelyt, tiedotus
Opintomateriaali
Lupamaksut
Palvelumaksut
Jäsenmaksut
Hallituksen harkintaan jäävät
Yhteensä

1 364,00 €

Kulut yhteensä

1 789,00 €

Yli/alijäämä
OH3AC

120,00 €
68,00 €
40,00 €
42,00 €
20,00 €
20,00 €
48,00 €
22,00 €
20,00 €
25,00 €
425,00 €

0,00 €
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Harkittavaa...
Olisiko kaikinpuolin helpompaa – ja tietysti taloudellisempaa – tehdä kerhon
jäsenlehteä vain sähköiseen (PDF) muotoon? Kaikilla ei valitettavasti ole
sähköpostia, joten kerholle voisi tulostaa muutaman kappaleen lukemista varten.
Edelleen menee paperista versiota (tai ainakin painetaan) n. 40-50 kappaletta 4
kertaa vuodessa. Tästä iso kiitos Kaitsulle, OH3WE siitä työstä ja sen
edullisuudesta. Postikulut kuitenkin ovat sitä luokkaa, että tätäkin vaihtoehtoa olisi
hyvä harkita. Ja valitettavasti ne postikulut tuppaavat nousemaan joka vuosi,
parhaina vuosina jopa kaksi kertaa.
Ne jotka kaipaavat ilmaista sähköpostia voivat sellaisen hankkia mm. Gmailista
(gmail.com), jossa tilaa riittää (tällä hetkellä) 7 gigaa. Luulisi tehokäyttäjällekin
riittävän ja samalla sinne voi varastoida omia tiedostojaan – tietyin rajoituksin.
Kerholle tulostettava muutama lehti olisi helposti luettavissa ja kerhon koneelle
(vaikka siihen joka on kahvipöydällä ja sisältää Kubuntu linuxin) voisi laittaa PDF
lehden joka olisi aina luettavissa.
Jatkossa myös kaikille jäsenille laitettaisiin sähköpostiin vain linkki lehteen, jonka
voi helposti ladata omalle koneelleen linkistä tai klikata linkkiä jotta voi lukea
lehden. Tämä johtuu mm. siitä, että monessa sähköpostilaatikossa on rajoitettu
listalle mahtuvien vastaanottajien määrä, joka lienee siinä 20 paikkeilla PHNetillä
(nykyään DNA). Eli kaikille 50 vastaanottajalle joutuu laittamaan useamman
kerran viestin, n. 15 kpl kerrallaan, yhteensä siis kolme kertaa.
Tällaista harkittavaa jäsenistölle. Toivottavasti kukaan ei ota tästä niin sanotusti
nokkiinsa, sillä ajat muuttuvat ja rahat kuluvat.
73 de Veijo, OH3FMF
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2
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.
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

Pekka Mielonen
puheenjohtaja

OH3JMJ @
050-528 4442

Esa Rössi
varapuheenjohtaja

OH3MUQ @
040-414 7706

Tero Tuomainen
sihteeri

OH3??
041-4943 222

Juha Niemi
hallituksen jäsen

OH3HPU @
050-522 2823

Jarmo Willman
hallituksen jäsen

OH3QN @
050-305 2059

Mika Keijamaa
hallituksen jäsen

OH3FCT
046-8903 723

AVUSTAJAT

15 23.11. OH3TY
16 14.12. OH3MUQ

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

OH2JIU @
050-301 9423

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

Veijo Saarinen
jäsenlehti
oh3fmf(ätt)gmail.com

OH3FMF @
044-274 3911

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:

26.01.2009

Pentti Lareva
pätevyystutkija

OH3TY / OH0HEY @
03-752 5034

Reijo Lindevall
pätevyystutkija

OH3WK / OH0WK @
03-787 2094

@ = sral.fi omakutsu osoite voimassa
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