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- HISTORIIKIN RAHOITUS - 
Kerhon loppusyksyyn mennessä valmistuvan historiikin painatus 
maksaa… 
Pieni alkupääoma löytyy, kiitos lahjoituksen mutta lisää tarvitaan. 
Yritämme tietysti eri tahoilta avustusta, mutta sen varaan ei kovin paljoa 
kannata asettaa. Pyytäjiä on paljon erityisesti tänä vuonna, kun Lahti 
täyttää 100 vuotta. 
Pienetkin mainokset ovat avuksi. Jos tiedätte jonkin "rahalähteen", 
kertokaa tai mieluusti toimikaa itse. Olemme kiitollisia pienestäkin. 
 

HALLITUS 
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Puheenjohtajan palsta 
 
Kevät etenee hyvää vauhtia. Valoisa aika on jo pidentynyt niin, että 
kerhoillasta kotiin mennessä aurinko paistaa, tietysti sään salliessa. Radion 
ääressä istumisen sijasta löytyy paljon muuta tekemistä.  
Kerhon asemien antennityöt on tarkoitus saada tehdyiksi ennen 
"kesälomia". Kerhon mastoon sijoitettujen lanka-antennien uusiminen 
voidaan tehdä kerhoillan yhteydessä. Se mahdollistaa entistä paremmin 
HF-aseman käytön, joka valitettavasti on ollut vähäistä. Miksi, sitä sopii 
kysyä. 
Meillä on hieno QSL-kortti, jota on mukava levittää ympäri maailmaa. 
Kymmenen vuotta sitten kerholehdessä muisteltiin järjestämiämme liiton 
talvipäiviä, mikä oli aikamoinen voimanponnistus. Nyt on tilaisuus osoittaa, 
että talkoohenkeä vielä löytyy järjestämällä liiton syyspäivä. Siihen 
voitaneen mainiosti yhdistää kerhon 75-vuotisjuhla. Näistä enemmän 
lehden sivuilla. Hallitus haastaa jäsenet talkoisiin. 
Tunnettu tosiasia on, että kerholaisilla on runsaasti kerhon eri tilaisuuksissa 
otettuja kuvia. Niistä vain pieni osa on saatu käyttöön historiikkia varten. 
Kun/jos ei raaski luopua kuvistaan, voi niitä ainakin lainata. Palautus on 
varma. Jotain tekstin poikasta tai muuta tietoa kuvan tapahtumasta ja 
henkilöistä toivotaan. 
Yhteenveto viime vuoden kahden metrin NAC-testeistä kertoi, että OH3AC 
oli hienosti kolmas ns. kerhokisassa. Upea saavutus!. Siitä kiitokset kaikille 
mukana olleille ja lokinsa lähettäneille! 
Kesäajan epäviralliset kerhoillat jatkuvat tänäkin kesänä. Tulkaa käymään. 
Hyvää kesää! 
Pena OH3TY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D2DX - Kesävieras kerholla? 
 
Tapasin Angolassa työskentelevän Jannen bandilla. Hän mainitsi 
tulevansa perheineen lomalle Lahden lähelle. Kutsuin hänet käymään 
kerhollamme. Hän ilmoittaa minulle saapumisestaan sähköpostilla. 
Vierailuajasta tiedotetaan kerhon kotisivulla, joten seuraa sitä. Pääset 
kuulemaan mielenkiintoisia asioita. 

Pena OH3TY 
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Tekijäänsä odottaa 
 
kasa kerholle saapuneita QSL:iä 
pitäisi järjestellä ja kirjata kerhon 
tietokonelokiin. Sitä voi tehdä 
vaikkapa kerhoillassa muutaman 
minuutin ajan ilman, että jää 
vaille kahvihuoneen juttuja. 

Historiikkiprojekti 
 
Yhdellä jos toisellakin on 
varmasti valokuvia kerhon 
tapahtumista, samoin 
museoaseman talkoista. 
Kuvia pyydetään lainaksi ja ne 
tietysti palautetaan ensi tilassa. 

 
 
 
SRAL:n syyspäivät Lahdessa - toteutuuko? 
 
Kerhon vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa mainitaan, että "syyspäivät 
2005 järjestetään Lahdessa liiton niitä tarjotessa." 
Käytettävissämme on ollut Marko Saarelan OH2LRD tekemä varsin 
perusteellinen kansio Riihimäellä v. 2004 järjestetyistä syyspäivistä. 
 
Esipuheessaan hän mainitsee mm, että 
 - "syyspäivän järjestely ei sinänsä vaadi paljoa työtä, mutta sitäkin 
enemmän  suunnitelmallista pikku-puurtamista ja toimivaa tilannejohtamista 
kerholaisten keskuudessa". "Meille Riihimäen Kolmosille se merkitsi 
uskomattoman hienoa aktivointia kerhon väessä, vanhat ja uudet 
radioamatöörit pääsivät talkoissa tutustumaan toisiinsa ja ohessa saatiin 
tehtyä myös hieman rahaa kerholle".   
 
Jotta liiton syyspäivien järjestelyt voitaisiin hoitaa mallikkaasti, tarvitaan 
väkeä ainakin seuraaviin tehtäviin v.2004 syyspäivien kokemusten 
perusteella: 
- järjestelyvastaava + apulainen 
- ilmoittautuminen + infopiste 
- kirpputorin valvoja 
- esityspaikkojen valvoja, kalustovalvonta 
- ennakkoäänten laskija 
- ääntenlaskija kokouksessa 
- opastusjärjestelyt 
 
Käyttöön saatavien tilojen järjestelyyn edellisenä päivänä ja tapahtuman 
jälkeisenä päivänä tarvitaan muutama talkoolainen. 
 
 

Paperinkeräys Kuituselle 
jatkuu yhä! Muista kertoa 
paperia viedessäsi tunnus: 
radioamatöörit 
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Syyspäivä ja vaalikokous on tarkoitus järjestää 19.11. Paikka on vielä 
avoin. Päivän päätteeksi järjestetään kerhon 75-vuotisillanvietto yhdessä 
liiton iltajuhlan kanssa. 
 
Radioamatööriliiton hallitus kokoontuu toukokuun loppupuolella. Liiton 
toimistosta on tullut toivomus, että kerhomme ilmoittaa, ottaako se 
hoitaakseen syyspäivän ja kokouksen järjestelyt. 
Siksi tämän kerholehden yhteydessä pyydämme ilmoitukset halukkuudesta 
osallistua järjestelyihin vastaamalla esitettäviin kysymyksiin viimeistään  
20.5 
Vastauksen voi antaa sähköpostilla, puhelimitse tai postitetun lehden 
mukana tulleella vastaus-kuorella ja lipukkeella. 
 
 
Kerhoisännät ja -emännät  
09.05. - 31.10.2005 
09.05. OH3XH 
16.05. OH3NIX 
23.05. OH3LV 
30.05. OH3TY 
15.08. OH3TY 
22.08. OH3HB 
29.08. OH3JMJ 
05.09. OH2JLJ 
12.09. OH3HF 
19.09. OH3NIX 
26.09. OH3XH 
03.10. OH3LV 
10.10. OH3TY 
17.10. OH3HB 
24.10. OH3JMJ 
31.10. OH2JLJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OH3R:n päivystykset  
15.05. -  02.10.2005  
15.05. OH3-911 
22.05. OH3MUQ 
29.05. OH3TY 
05.06. OH3XH 
12.06. OH3WE 
19.06. OH3WK 
26.06.  Ei päivystystä 
03.07. OH3LV 
10.07. OH3NIX 
17.07. OH3BY 
24.07. OH3JMJ 
31.07. OH3MHA 
07.08. OH3LWM 
14.08. OH3HZ 
21.08. OH3WR 
28.08. OH3MUQ 
04.09. OH3TY 
11.09. OH3XH 
18.09. OH3WE 
25.09. OH3LV 
02.10. OH3WK

Tarvitsetko ohjeita MDR-150 puhelimeen jonka hait 
kerholta? Käypäs OH3NE kotisivuilla osoitteessa: 
http://oh3ne.vip.fi/mdr150.htm 

Annetaan kaksi 15" 
monitoria. Unisys. Toisessa 
jotain vikaa. Toinen täysissä 
voimissa. Esim. laajentamaan 
työpöytää, jos näytönoh-
jaimesi tukee kahta näyttöä. 
 
Rami/OH3DB (omakutsu 
toimii) 
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LEIKKAA TÄMÄ SIVU IRTI JA LAITA VASTAUSKUOREEN! 
 
 
Kysely SRAL:n syyspäivän 19.11.05 järjestelytehtäviin. 
Vastaa viimeistään 20.5 mennessä! 
 
 
Olen halukas osallistumaan (ympyröi toinen)   
 
 Kyllä     En 
 
Myönteisessä tapauksessa nimeä haluamasi tehtävä  
(laita rasti tehtävän/tehtävien eteen johon voisit osallistua) 
 
__  -infopiste  
__  -kirpputori  
__  -vaalien ääntenlaskija (tarvitaan paljon!)  
__  -viitoitus  
__  -kalustovalvonta 
 
PSE vastaa heti.  Tuloksen perusteella kerho ilmoittaa SRAL:n 
hallitukselle, anotaanko syyspäivää Lahteen.  
 
Lue asiasta lisää kerholehdestä. 
 
 
 
NIMI / KUTSU _________________________________ 
 
 
Puhelinnumero: _______________________________ 
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(tämä sivu tarkoituksella tyhjä) 
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VUOSIKOKOUKSEN 2005 TALOUSTIEDOT 
 

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO RY 21.02.2005 
TASE AJALTA 
VASTAAVAA 01.01.2004 – 31.12.2004 01.01.2003- 31.12.2003 
Pysyvät vastaavat   
aineelliset hyödykkeet   
* koneet ja kalusto 2.392,15 3.189,53 
Vaihtuvat vastaavat   
* rahat ja pankkisaamiset 2.154,92 1.874,51 
VASTAAVAA 
YHTEENSÄ 

4.547,07 5.064,04 

 
VASTATTAVAA   
Oma pääoma   
* edellisten tilikausien 
voitto/ylijäämä 
(tappio/alijäämä) 

5.054,04 5.996,05 

TILIKAUDEN 
VOITTO/YLIJÄÄMÄ 
(TAPPIO/ALIJÄÄMÄ) 

-516,97 -932,01 

VASTATTAVAA 
YHTEENSÄ 

4.547,07 5.064,04 

 
 

TULOSLASKELMA AJALTA 
 1.1.2004 – 31.12.2004 1.1.2003 – 31.12.2003 
Varsinainen toiminta   
* tuotot 271,62 476,45 
Kulut   
* poistot -797,38 -1.063,18 
* muut kulut -1.637,31 -1.483,28 
Tuotto-/kulujäämä - 2.163,07 - 2.070,01 
Varainhankinta   
* tuotot 1.563,00 1.143,00 
Tuotto-/kulujäämä - 600,07 - 927,01 
Sijoitus- ja 
rahoitustoiminta 

  

* kulut - 16,90 - 5,00 
Tuotto-/kulujäämä - 616,97 -932,01 
Satunnaiset erät   
* yleisavustukset 100,00  
TILIKAUDEN TULOS - 516,97 - 932,01 
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Lahden Radioamatöörikerho ry, PL 74, 15141 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 
repeaterilla 145.775 MHz 
repeaterilla 434.600 MHz (ehkä) 
Aika: su klo. 9.30 SA 
 
Bulletiinit 2005  
10 15.05. OH3LWM 
11 29.05 OH3TY 
12 21.08. OH3WK 
13 04.09. OH3LWM 
14 18.09. OH3TY 
15 02.10. OH3WK 
 
Digipeater  (APRS ) 
OH3RDH 144.800 MHz 
Puhetoistin 
OH3RAC        145.775 ja  

434.600 MHz 
 

Internet kotisivu (OH3-911) 
http://koti.phnet.fi/oh3ac 
 
Pankkiyhteys: 
SAMPO:  800025-5945005 
 
 

 
OH3AC HALLITUS 2005 

 
Pentti Lareva OH3TY/OH0HEY @ 
puheenjohtaja       752 5034 / 040-554 3923 
Radiomuseon yhteyshenkilö 
 
Pekka Mielonen            OH3JMJ @ 
varapuheenjohtaja           050-528 4442 
 
Veijo Saarinen                 OH3-911 
sihteeri                             041-480 3295 
jäsenrekisteri ja –lehti, kotisivut 
 
Jussi Salin            OH3GGM 
kalustonhoitaja            050-570 4260 
 
Arto Hatanpää                 OH3HRK @ 
kalustonhoitaja                 044-321 3044 
 
Juha Niemi             OH3HPU @ 
            050-452 5689 
 

Avustajat 
 
Harri Taivalmäki             OH3UP @ 
rahastonhoitaja              0400-499 669 
 
Jukka Arvilommi        OH3MBV / OH5MBV 
QSL-manageri                751 1884 
 
Erkki Nordman               OH3JLF 
VaPePa-manageri          0400-172 556 
 
 

Pätevyystutkijat: 
 

Pentti Lareva          OH3TY @ 
Reijo Lindevall               OH3WK @ 
 
@-merkki kutsun perässä = kutsu@sral.fi 
käytössä esim. oh3ac@sral.fi

 

postimerkki 
tähän… 

Seuraava aineistopäivä: 
08.08.2005 ! 


