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Kokouskuulumiset

Kerhon toimihenkilöt 2015 kaudelle ovat:

Puheenjohtaja Vesa Kauppinen OH4EA
Varapuheenjohtaja Neil Stafford OH4FVB 
Hallituksen jäsen Harri Sundberg OH4BW
Hallituksen jäsen Jouni Tarvainen OH4KZM

Taloudenhoitaja (hallituksen ulkoistama) Juha Ruuskanen OH4FB 

QSL-manageri Markku Säämänen OH4RW (myös OH4/SRAL manageri)

Jäsenmaksu 2015

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksut pidetään ennallaan/seuraavasti:

Vuoden 2015 jäsenmaksuksi päätettiin  10 €, nuorisojäsen ja perheenjäsen 5€. 
Todettiin,  että nuorisojäsenen ikäraja on 18 vuotta.  Ikijäseneksi (=ainaisjäsen) 
pääsee maksamalla kertamaksuna 120€.  

Hallitus toivoo, että mahdollisimman moni maksaisi jäsenmaksun
pikaisesti kerhon tilille FI92 5340 0050 6155 23 
Tiedonantoihin "jäsenmaksu 2015" ja ra-kutsu jos sellainen on.

OH4AB/OG4W Ruskaleiri ja CQWW RTTY Kontesti 25. - 27.9.2015

Ruskaleiri järjestetään perinteitä kunnioittaen kaupungin kesäsiirtolassa. 
Leirikeskus sijaitsee n. 5 km Pieksämäen kaupungista Pieksäjärven rannalla 
Kukkaroniemessä, Kukkaroniementie 494, 76100 Pieksämäki. 

Teemana on tänä vuonna RTTY-kontestin workkiminen. Tarkoituksena on rakentaa 
multi-op/single tx (100 W) asema varustettuna kerroinasemalla. Tässä kulpailuluokassa 
kerroinaseman käyttö on sallittu vaikka kyse onkin single tx luokasta. Rytyn 
workkiminen on helppoa – tervetuloa kokeilemaan.

OH4AB opasteet Tahintieltä. Opastus myös OH4RAB  ja OH4RUB  toistimilla. 

OH4RAB: 145.675 Mhz / shift -600 kHz; aliääni 103,5 Hz
OH4RUB: 434,800 MHz / shift -2.0 MHz / R.Net; avaus 1750 Hz piippa

Pientä purtavaa ja kahvit pyritään järjestämään – muutoin omat eväät.  
Sauna lämpimänä haluttaessa koko leirin ajan. 

Mikäli haluat yöpyä leirillä niin ennakkoilmoittautumiset puhenjohtajalle 
OH4EA puh. 0500 - 553 009 - majoitustilaa on rajallisesti koska emme ole toistaiseksi 
vuokranneet majoitusrakennusta.



OH4RAB – 2 m Toistinasema

Olemme hankkineet kerholle uuden 2 m toistinaseman joka 
koostuu Yaesun Fusion toistinasemarigistä ja 5” Radialin valmistamista dupleksereista.
Laitteisto on edelleen koekäytössa puheenjontajan qth:ssa ja odottaa asennusta vesitorniin.

Yaesun toistimessa on normi FM:n lisäksi myös Yaesun C4FM digimode jota
on mahdollista käyttää toistimen sisäänmenoon – ulostulo aina analoginen (FM)
ainakin toistaiseksi. Toistin poikkeaa perinteisestä sillä ettei siinä ole 1750 Hz
avauspiippaa vaan 103,5 Hz aliääni (CTCSS) – aliääni on päällä myös toistimen ulostulossa
mikäli haluat käyttää aliäänisalpaa kohinasalvan sijaan. Pyrimme tulevaisuudessa
ottamaan käyttöön myös digimoden ja kytkemään toistimen Fusion verkkoon.

Facebook - OH4AB Pieksämäki Radio Amateurs

Kerholla on jonkin aikaa olut myös Facebook ryhmä jota käytetään myös 
tiedoittamiseen. Tervetuola mukaan.

Hyvää alkanutta syksyä toivottaa

OH4AB hallitus


