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OH3AC NEWS
Lahden Radioamatöörikerho ry:n jäsenlehti 4/2009

KOKOUSKUTSU

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Lahden Radioamatöörikerho Ry:n sääntömääräinen vaalikokous
kerholla 23.11.2009 alkaen kello 18.30. Kokouksessa käsitellään
mm. 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 2010, sekä jäsen- ja
liittymismaksun suuruus
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2010
7. valitaan hallitukselle puheenjohtaja jota kutsutaan myös kerhon
puheenjohtajaksi
8. valitaan muut hallituksen jäsenet (vähintään viisi jäsentä)
9. valitaan tilintarkastaja(t) ja varatilintarkastaja(t)
10. muut asiat
- hallituksen esittämät asiat : jäsenkirjeen uudistus
- mahdolliset palkitsemiset : uudet kunniajäsenet
- muut säädetyssä ajassa hallituksen tietoon saatetut asiat
11. kokouksen päättäminen
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KERHOVUOROT 2009

OH3R VUOROT 2009

16.11. OH3TY
23.11. OH3HF (vaalikokous)
30.11. OH3QN
07.12. OH3MUQ
14.12. OH3HF (joulutauko alkaa)

15.11.
22.11.
29.11.
06.12.
13.12.
20.12.
27.12.

(e i vuoroa = tum m e nnettu te ks ti)

OH3WR
OH3MUQ
OH3XH
ITSENÄISYYSPÄIVÄ
OH3LV
OH3WE
OH3TY

Muut vuorot kerhon kotisivuilla. Tarkistathan oman vuorosi, TNX!

Taas kerran muutamia toivomuksia.
- Digimodeilla työskentelevät, PSE kusot myös paperilokiin.
- Merkitse päivystysvuorosi myös kodin seinäkalenteriin, jotta perheenjäsenet
voivat muistuttaa sinua vuorosta.
- Jos olet estynyt vuoron hoitamisesta, yritä ainakin hankkia joku tilallesi
vaikkapa vuoron vaidolla.
- Jos olet kertakaikkiaan kyrsääntynyt neljään kolmituntiseen talkootyöhön
vuodessa, kerro siitä vaikkapa kerhon sihteerille tai värvää tilallesi joku muu.
Ehkä jäsenistöstä löytyy joku tilallesi.
Hyvää syksyä ja parempia radiokelejä!
73 de Pena OH3TY

Aineisto bulletiiniin
TAPAHTUMAKALENTERI
22.11 Bulletiini
23.11 Vaalikokous kerholla
13.12 Bulletiini
14.12 Joulukahvit ja tutkaesitelmä
Tauko kerhoilloissa alkaa
--------------- 2010 -----------------10.01. Bulletiini
11.01. kerhoillat jatkuvat
25.01. Jäsenmaksut liikkeelle
31.01. Bulletiini

Bulletiineihin tarkoitettu aineisto toimitetaan Veijolle, OH3FMF sähköpostilla. Voit laittaa tekstin suoraan
viestiin tai jos laitat liitteeksi niin ei
mielellään Microsoftin .docx muotoisia
tiedostoja, TNX! Osoite on:
oh3fmf(ätt)sral.fi
73 de OH3FMF
MERKKIPÄIVIÄ
50v.
OH3MUQ (06.09)
70v.

OH3NOF (11.11)

75v.

OH3XH (27.08)
OH3TY (30.10, matkoilla)
Onnea!
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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.

BULLETIINIT
Kerhon bulletiinit luetaan 3685 kHz:llä ja Lahden
kahden metrin toistimella joka kolmas viikko. Vuorolistat
ja bulletiinit toimitetaan kerhon kotisivulle. Bulletiini
releoidaan mahdollisuuksien mukaan myös 70 cm:llä.
KILPAILUT
Leirien yhteydessä ja myös kerholta osallistutaan eri
kilpailuihin mm. tiistaisin järjestettäviin ns. NACtesteihin. 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.

Nuorisotoimintaan pyritään panostamaan enemmän.

KALUSTOHANKINNAT

Perustetaan juhlatoimikunta järjestelemään kerhon 80vuotis juhlia.

Hankitaan antennianalysaattori jota myös jäsenillä
mahdollisuus lainata.

KOULUTUS

PELASTUSPALVELU

Järjestetään koulutusta sitä haluaville
mahdollisuuksien mukaan.

Kehitetään ns. VAPEPA-toimintaa. Toivotaan jäsenten
aktiivisuutta. Jatketaan yhteistoimintaa SPR:n
paikallisosastojen kanssa. Pidetään mahdollisesti
VaPePa-viestikurssi. Asiasta lisää kotisivuilla ja
jäsenlehdessä.

PÄTEVYYSTUTKINNOT
Tutkintoja järjestetään tarvittaessa niihin halukkaiden
ja tutkintoja valvovien pätevyystutkijoiden keskinäisillä
sopimuksilla.
LEIRIT JA TAPAHTUMAT
Leiritapahtumat pyritään järjestämään mahdollisesti
jonkin toisen kerhon kanssa, mutta tarvittaessa myös
muut ajat ja paikat huomioidaan. Vapaaehtoiset
haluttuja perustamaan leirin työryhmä.
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.

TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Kerholehti toimitetaan neljä kertaa vuoden aikana.
Lehden toimittamisesta huolehtii erikseen nimettävä
toimituskunta. Ilmestymiskuukaudet ovat helmi-,
touko-, syys- ja marraskuu. Jäsenlehden julkaisussa ja
jakelussa siirrytään kokonaan sähköiseen muotoon.
Ulkopuolisille tehdään harrastetta tunnetuksi Radio- ja
TV Museon kautta, osallistumalla mm. koulujen
tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille sekä partiolaisten
leireille.
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.
MPK:n kanssa kehitetään yhteistyötä.

Talousarvio nähtävillä kokouspaikalla.
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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 2009
12 22.11. OH3FMF
13 13.12. OH3TY

Esa Rössi
varapuheenjohtaja

OH3MUQ @
040-414 7706

Veijo Saarinen
sihteeri

OH3FMF @
044-274 3911

Juha Niemi
hallituksen jäsen

OH3HPU @
050-522 2823

Jarmo Willman
hallituksen jäsen

OH3QN @
050-305 2059

Janne Linkosuonio
hallituksen jäsen

OH3LFQ @

Harri Taivalmäki
rahastonhoitaja

OH3UP @
0400-499 669

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

Internet kotisivu
http://www.sral.fi/oh3ac
Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:

OH3AC

OH3JMJ @
050-528 4442

AVUSTAJAT

Digipeater (APRS)
OH3RDH
144.800

01.02.2010

Pekka Mielonen
puheenjohtaja

Jouni Ståhl
VaPePa-manageri

OH2JIU @
050-301 9423

Veijo Saarinen
jäsenlehti

OH3FMF @
044-274 3911

Pentti Lareva
pätevyystutkija

OH3TY / OH0HEY @
040-5543923

@ = sral.fi omakutsu osoite voimassa
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