
Kun kokoa pienennetään 25 %, lehden sivumäärää pitäisi lisätä vastaavasti. 
Vaikka lehdessä oli nyt 64 sivua, suuremmasta fontista johtuen sivumäärä 
vastaa noin 32 sivun vanhaa lehteä. Toki, paksu lehti saa sen tuntemaan 
täydemmältä ja isommalta, kuin se oikeasti on.

Moni ihmetyttää, että kesken vuotta vaihdetaan formaattia. Yleensä 
formaatin vaihdos tehdään aina vuosikerran alusta. Mutta syy muutokseen 
lienee nyt vain säästöjen saaminen liiton talouteen. Sillä, että koko 
vuosikertaa ei saa samoihin kansiin, ei ole merkitystä. 

Lehdellä ei vieläkään päätoimittajaa
Lehden vastaavan toimittajan pääkirjoitus palauttaa arkeen. Lehdellä ei 
vieläkään eikä ole edes tulossa päätoimittajaa. Jorma, OH2KI; toimi 
nimellisesti lehden väliaikaisena päätoimittajana, mutta pesti loppui lyhyeen.

Päätoimittajaehdokkaita liiton hallituksella oli enemmän kuin yksi mutta 
vähemmän kuin viisi. Ehdokkailla oli yksi paha vika, he halusivat jonkinlaisen
korvauksen työstä. Hallitus taas edellytti, että päätoimittaja olisi tehnyt työn 
ilmaiseksi. Kun premissit ovat nämä, on vaikea löytää kompromissiratkaisua.

Kyllä, hallitukselle tuli myös enemmän päätoimittajaehdokkaita, jotka olisivat
olleet valmiit tekemään työn ilmaiseksi. Oman vapaa- ja workkimisaikansa 
uhraten. Ehdokkaat eivät kuitenkaan kelvanneet hallitukselle - median 
ammattilaisuudesta huolimatta - sillä heillä oli väärät ystävät.

Lehteä tehdään nyt ”toimitusneuvosto”-muotoisesti eli jokaisella tulevalla 
lehdellä on eri ”päätoimittaja” tai ”vastaava toimittaja”, kuten virkaa 
nimitetään. Saa nähdä, kuinka kauan jaettu vastuu toimii vain käykö taas 
niin, että järjestökoordinaattoriksi nimetty Ronja joutuu jatkossakin 
paikkaamaan. 

<takaisin pääotsikoihin>

Suomen paras putkiradiokorjaamo Lappeenrannassa
Kaipaatko korjaajaa tai huoltoa vanhalle
putkiradiolle? Rahiseeko vastaan-otin, käykö
se liian kuumana tai sammuuko se jonkin ajan
jälkeen? Ei huolta!

Paras putkiradiokorjaamo Suomenmaassa on
Lappeenrannassa sijaitseva Pulttikanava.
Firman nimi on ehkä hieman harhaanjohtava:
https://pulttikanava.fi/tuoteryhmat/elektroniikka-ja-huolto-osasto

Etelä-Saimaa lehti kertoi juuri sopivasti samaisesta ihmekorjaamosta:
”Reija-Liisa Lautalan liki 70-vuotias putkiradio kunnostettiin ja nyt se 
soi kuin lapsuudessa – Lappeenrannan Harapaisiin virtaa vanhoja 
radioita kunnostettavaksi ympäri Suomea, koska moni tuskastuu 
kehnoihin nykylaitteisiin

Lappeenrannan Pulttikanavan tv- ja radioasentajat tietävät, miksi 
uudet laitteet eivät kestä käyttöä. Mummolan aikaisia vekottimia voi 
kunnostaa lähes loputtomiin, mutta alan osaajista saattaa olla kohta 
pula.”

Etelä-Saimaan tilaajat voivat lukea koko artikkelin, me muut saamme tyytyä 
kuvaan ja otsikkoon:
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/c0e53694-79a2-4915-996b-e651533c1332

Tnx suosituksesta Kari, OH5YW; ja lehtilinkistä O-J, OH2OP 
<takaisin pääotsikoihin>
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