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OH3AC täyttää 80vuotta!

           Martta Kujala Kärkölän Kärpistä oli yksi museoaseman 
                vierailijoista JOTA tapahtuman aikana.
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Yläpuolella olevaan logoon törmää parhaiten 
kerhon kotisivuilla ja siellä olevaan omaan sivuun.

Lahden Radioamatöörikerho ry perustettiin 
vuonna 1930 nimellä Lahden kolmoset. 
Perustamisasiakirja ja 75-v. Historiikki löytyy 
kerhon kotisivuilta PDF muodossa. Historiikkia 
täydennetään ajoittain ja korjataan mahdollisia 
aiempia virheitä. Mikäli olet ottanut valokuvia 
viimeisen 5-vuoden aikana kerhon tapahtumissa 
niin ota yhteyttä kerhoon jotta saadaan valokuvia 
tulevaan historiikkiin.

Juhlavuoteen liittyy kaikenlaista tapahtumaa, 
myös juhla-awardi. Awardista lisää tämän lehden 
sivuilla.

KYMMENEN KYSYMYSTÄ!

Kymmenen kysymystä palstalla esitellään tuoreeltaan uusimmat 
kerhon kunniajäsenet, Kai OH2PR. (Sivu 2) ja 
Seppo OH2TO (sivu3)

OH3R

Lehden sisältöä:

- Kunniajäsenten esittelyä
- osto/myynti/vaihtopalsta
- asiaa 70mhz bandista
- vuosikokouskutsu
yms.

http://koti.phnet.fi/oh3ac/oh3ac80v.html


1. Kiinnostus heräsi jo hyvin nuorena ja 
keskikouluaikana kasailin kaikenlaisia 
sähkölaitteita ja mm. kidekoneen 
kuulokkeeseen. 16-vuotiaana menin Asa 
Radion tehtaalle töihin ja Auralan 
vapaaopistoon opettelemaan sähkötystä.

2. En. 

3. 12.05.1950. Yleisluokka. 

4. Ensi yritys omatekoisella lähettimellä ja 
tavallisella BC-vastaanottimella oli todella 
jännittävä. Vastaus tuli OH7-asemalta, ja 
muistan hyvin, että jostain syystä QSOa ei 
syntynyt. Eka virallinen QSO on SM-
hamssiin ja löytyy asemapäiväkirjasta. 

Kokemusta yhteyksien pidosta olin saanut jo 
aikaisemmin, sillä menin vapaaehtoisena 
Ilmavoimien Viestipataljoonaan 
asepalvelukseen. Ollessani komennuksella 
Ilmavoimien Esikunnassa, pääesikunta 
järjesti radioamatööritoimintaa vastaavan 
järjestelmän ja pidin jo silloin vajaa 
satakunta QSOa.

5. Kaikki ovat yhtä arvokkaita. Odotetuimmat 
olivat alkuaikojen kortit, jotka hain 
henkilökohtaisesti silloisen QSL-managerin, 
kuuluisan Tatu Kolehmaisen (OH2NT) 
kotieteisestä ! 

6.  70-luvun lopulla viikon peditio Brändöön 
juniorin (OH2PQ, ”Karkka”) kanssa oli hieno. 
OH0 oli vielä uusi ja harvinainen eikä 
asemamme levännyt koko aikana kuin 
muutaman tunnin! Olin myös pari kertaa 
mukana rakentamassa Karkan CQWW-
kilpailuasemaa (LX4B) Luxemburgissa.

7. Alkuaikojen aloittelijan jännitys. Myöhemmin 
hienot henkilötapaamiset ja tuttavuudet niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

8. En enää. 

9. Kaipaan 1950-luvun banditunnelmaa. 
Silloista amatöörihenkeä! 

10. Opetelkaa sähkötys. Antautukaa 
harrastukselle ja avustakaa toisianne. 
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10 kysymystä

Kai Aho, OH2PR
OH3AC kunniajäsen

1. Koska kiinnostuit radioista?

2. Kuuntelitko ensin BC-asemia
   vanhempien tai omasta
   radiosta?

3. Koska sait ensimmäisen
   radioamatööriluvan ja luokka?

4. Jännittikö ensimmäinen
   yhteys ja kenen kanssa se oli?

5. Mielestäsi ”arvokkain” (ei rahal-
   lisesti) QSL kortti?

6. Jos olet ollut peditioilla mukana, 
   mikä oli mieleenpainuvin?

7. Parasta harrastuksessa?

8. Toivoisitko jotain lisää harras-
    teeseen (bandeja, modeja, yms.)?

9. Mitä et vaihtaisi pois?

10. terveisesi uusille radioamatööreille 
     tai radioamatööriksi aikoiville?

OH3AC 80v. Juhla-awardi.

Kerhon täyttäessä taas juhlallisia lukemia on hallitus päättänyt julkaista juhla-awardin. Kyseinen awardi on 
vain sähköisessä muodossa (PDF) joten sen voi tulostaa itse jos haluaa. Kerhon jäseniltä toivotaan paljon 
aktiivisuutta bandeilla ja lokinpitoa yhteyksistä. QSL kortteja ei vaadita, mutta awardianomuksessa mainittuja 
yhteyksiä voidaan tarkistaa workituilta kerhon jäseniltä. 

Awardisäännöt julkaistaan kerhon kotisivuilla PDF muodossa ja ne on helposti tallennettavissa omalle 
koneelle.



1. Purettuani ensin monia teknisiä wimpaimia isä 
osti pojalle Ilmari Jäämaan Nuoren keksijän ja 
kokeilijan kirjan. Siitä sitten rakentelemaan 
kaikenlaista ja sähkömoottori - toimiva -oli hyvä 
lähtökohta. Langalla yhdistetyt tikkuaskit ja 
purkit toimivat viestivälineinä kunnes tuli eteen 
kideilmaisimen rakentaminen, jopa Lahdessa 
radiomäellä lähetteen kuuntelu tinapaperia 
korvalla pitäen jne. Alku lienee ollut noin sota-
ajan alussa.

2. Radio kotona oli ja sehän oli melkein pakko 
ollakin sota-aikana. Tiltuakin kuunneltiin ja 
ihmeteltiin - samoin Amerikan ääntä 
Luxemburgin kautta jne. Meksikossa kävin 
2BQL:n kanssa pilvenpiirtäjän katolla 
laittamassa Ruotsin lähetystölle uuden antennin 
(Lassen vanha dipoli). Yhteys alkoi pelata ilman 
vahvistintakin - jonka kanssa ei kunnon yhteyttä 
tehdasantennilla saatu. Suurlähettiläs, 
ystävällinen suomessa vapaaehtoisena ollut 
yksikätinen veteraani kiirehti autoon kadulle - 
mutta palasi pian sanoakseen meille: nyt minä 
muistin "kello kymmenen uutisten jälkeen 
päämaja tiedoittaa". Selvällä suomenkielellä.

3. Eka lupa taisi olla 1955/56 ja silloin oli vain yksi 
mahdollisuus. Yleisluokan koe Helsingissä ja 
aluksi pieni teho ja rajatut bandit jotka sitten 
aukesivat pidettyäni 300 QSO.a CW:llä. Sitten 
ajettiin ihan 50 W omatekoisella rigillä.

4. Eka yhteys oli oikeastaan jo vuonna 1952 
Pasilan Ilmalasta Kirkkonummella sijaitsevan 
lähettimen välityksellä Pariisin Meteoon josta 
tiedustelimme nailonsukkien hintaa. Osasin 

antaa - mutta en saanut mitään vastaan. Kaveri 
kirjoitti paperille tekstin ja kertoi sitten mitä 
vastattiin. Hiki tippui silloinkin kainaloista. 
Amatööriyhteys oli arvostamani oppi-isän 
OH1QB:n kanssa - siis ihan yksin kotona istuen 
ja perhosia oli vatsassa siinä sähkötellessä. Alku 
oli kuitenkin Kalen laitteilla pidetty yhteys - 
samalla systeemillä kuin tuo Meteohommakin. 
Kiitos, Kalevi.

5. Arvokkain korttini on jokainen niistä, jotka olen 
tallentanut tuhansien joukosta malliksi ja 
muistoksi itselleni. Muut olen antanut pois - 
viekää tekin lastentarhaan askartelukorteiksi. 
Kuoleman jälkeen perilliset vievät ne kuitenkin -
paperinkeräykseen.

6. Peditioita en ole varsinaiseti harrastanut. 
Ensimmäisen kuntakisan muutamat pisteiden 
annot eri kunnista voi ehkä niihin laskea.

7. Harrastuksessa? Ei radioamatööriys ole 
harrastus - se on tauti. Parantumaton ja aina 
arvokkaampi, mitä vähemmän muita yhteyksiä 
maailmaan on. Ajatelkaa sokeita jne.

8. Harrasteesta puuttuu sosiaalisuus. Toimitaan 
vain itsekkäästi kuten muussakin elämässä. 
Jäljet eivät ilahduta. Harrastusta pitää hoitaa 
kuin terveyttään.

9. Kaikki muu joutaa mennä - ja menee aikanaan, 
mutta OH2NZA:n toivoisin säilyvän loppuun asti. 
Tuula on aarre.

10.  Kun kiinnostaa tarpeeksi, soita niin kutsun 
käymään ja katsomaan puuhaa. En useinkaan 
pure. +358 400 713 545
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Seppo Murtomaa, 
OH2TO
OH3AC kunniajäsen

10 kysymystä
1. Koska kiinnostuit radioista?

2. Kuuntelitko ensin BC-asemia
   vanhempien tai omasta
   radiosta?

3. Koska sait ensimmäisen
   radioamatööriluvan ja luokka?

4. Jännittikö ensimmäinen
   yhteys ja kenen kanssa se oli?

5. Mielestäsi ”arvokkain” (ei rahal-
   lisesti) QSL kortti?

6. Jos olet ollut peditioilla mukana, 
   mikä oli mieleenpainuvin?

7. Parasta harrastuksessa?

8. Toivoisitko jotain lisää harras-
    teeseen (bandeja, modeja, yms.)?

9. Mitä et vaihtaisi pois?

10. terveisesi uusille radioamatööreille 
     tai radioamatööriksi aikoiville?
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OSTO / MYYNTI / VAIHTO PALSTA

Myydään:
Icom IC-735. Vanha sotaratsu joutaa myyntiin. Testattu että toimii vielä parin vuoden käyttämättömyyden jälkeen. Luukkukin 
tallessa. 500Hz CW-filtteri. Modattu kapea AM-filtteri toimimaan myös FM-modella sekä tehonsäätö kohinasalpapotikkaan 
(volumen juuressa), vastaavasti salpa tehonsäätöliu'ussa. Lähtee täydet 100W. Mukaan täysmittainen virtajohto 
banaanipistokkeilla sekä vakiomikki. Käyttöohjekirjakin pitäisi hyllystä löytymän, mutta en mene siitä valalle.. Laite 
toimitetaan toki alkuperäisessä tehdaspakkauksessa. Hinta auki niin kuin myyjäkin. Vaihdossa huolitaan 
radio/antenni/Citikkatavaraa, tarjota voit muutakin, esim. rahaa. Puhnot joista voi tavoitella 040-738 00 08 ilt, 0400-444 256 
päiv, vastaamassa OH3JGV Aki.

Ostetaan:
Yaesu (tai muu sovellettava) 455 kHz välitaajuuteen filttereitä: 2,4kHz SSB ja 500Hz CW tai sinnepäin. Sama mies ja 
numerot.

KOKOUSKUTSU

Lahden Radioamatöörikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerholla 
22.02.2010 kello 18.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja  päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,  sihteeri ja 2 pöytäkirjantarkastajaa,  
    jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina tarvittaessa.
4. Vahvistetaan esityslista
5. Vahvistetaan vuoden 2009 toimintakertomus
6. Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2009, sekä tilintarkastajien lausunto
7. Sääntömuutos: muutetaan kerhon säännöissä oleva §8 muodosta:
    Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajalle tammikuun 
kuluessa.
    Tilit ja hallinnon tarkastaa kaksi tilintarkastajaa, joiden on annettava hallitukselle  
    tilintarkastuskertomuksensa kahden viikon sisällä.
    Muotoon: Tilit ja hallinnon tarkastaa yksi tilintarkastaja...

   Toinen muutos sääntöjen kohdassa §11 jossa vaalikokouksessa valitaan kaksi 
tilintarkastajaa
   muutetaan muotoon: (vaalikokouksen asialistan kohta 5) valitaan tilintarkastaja ja hänen 
   varamiehensä
8. Muut asiat 
   - hallituksen muut mahdollisesti esittämät asiat
   - hallituksen tietoon säädetyssä ajassa  saatetut asiat
9. Kokouksen päättäminen
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VINKKIÄ PUKKAA...

Lisää uusi 70mhz bandi MixWin 
ohjelmaan helposti.

ÄLÄ avaa mixwin ohjelmaa vielä!!
Avaa resurssienhallinta tai muu 
vastaava kansio. Avaa program files 
kansio josta löytynee mixwin 
ohjelman kansio.

HUOM! Ennen kuin teet muuta ota 
kopio mixwin-kansiossa olevasta 
bands.ini tiedostosta toiseen 
paikkaan!!

Kaksoisklikkaa bands.ini tiedosto 
auki (avautunee tekstieditoriin) ja 
katso miten muut bandit on merkattu 
ja lisää 70mhz taajuudet vastaavalla 
tavalla. Sulje ja tallenna muutokset. 
Avaa mixwin ja uusi bandi näkyy 
listalla.

OH5SB tiedottaa:

Seuraava kesälomamatka Suomeen on tilattu ja 
vahvistettu. Jos kapteeni sanoo kyllä, 
OH5SB/mm on jälleen QRV 2m SSB:llä 
seuraavasti:
- Matka Travemündesta Helsinkiin 04.07.2010
  Paluumatka Helsingistä Travemündeen  
  30.07.2010
GPS vastaanotin näyttää suoraan lokaattoria.
QRV laivalla taajuudella 144,300 tai 144,288 
SSB:llä.
Kysyin viime noin 15 vuosina noin 30:ltä 
kapteenilta. Vain YKSI niistä sanoi ei!

Laivamatkojen välillä OH5SB on mökillä KP31MC 
Tuohikotissa HF:lla ja 6m:llä. Ja tietysti SRAL:n 
kesäleirillä 15.-18.07.2010

73, Gerd DL2SB OH5SB
(ex OH3ZAG, ex OH5NYI)
Lahden RA kerhon jäsen vuodesta 1976 lähtien.
(koska vaimoni Marja-Leena oli Lahtelainen)
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* VUOROLISTAT *

OH3R vuorot:

07.02. Klaus Hanfman OH3GE
14.02. Kalevi Jokivirta OH3LWM
21.02. Juha Nieminen OH3MHA
28.02. Ari Lehto OH3HZ
07.03. Kai Nilakari OH3WE
14.03. Reijo Lindevall OH3WK
21.03. Eero Kivisilta OH3XH
28.03. Pentti Lareva OH3TY
04.04. Esa Rössi OH3MUQ
11.04. Pääsiäispäivä
18.04. Jaakko Nieminen OH3LV
25.04. Pekka Mielonen OH3JMJ
02.05. Jarmo Willman OH3QN
09.05. Äitienpäivä
16.05. Veikko Mäkinen OH3WR
23.05. Veijo Saarinen OH3FMF
30.05. Klaus Hanfman OH3GE

KERHON KAHVIVUOROT:

15.02. OH3QN
22.02. OH3HF
01.03. OH3FMF
08.03. OH3JMJ
15.03. OH2JLJ
22.03. OH3MUQ
29.03. OH3HF
05.04. EI KERHOA
12.04. OH3TY
19.04. OH3LWM
26.04. OH3HF
03.05. OH3JMJ
10.05. OH3QN
17.05. OH3HF
24.05. OH3FMF

Ajankohtaiset vuorolistat myös kerhon 
kotisivuilla.

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 neljän kolmeituntisen talkootyöstä vuodessa, kerro siitä 
vaikkapa kerhon sihteerille 
   tai värvää tilallesi joku muu. Ehkä jäsenistöstä löytyy joku tilallesi.

Vuodelta 2009

Vuoden aikana asemalla on työskennelty 39 kertaa. Osa työskentelykerroista on muuta kuin 
päivystysvuoroja.
Vuorolistassa on 14 kerhon jäsentä, uusina Veijo OH3FMF ja Klaus OH3GE.
Yhteyksiä on paperilokin mukaan pidetty 155, joista 75 on Gerdin OH5SB.
 

73 de OH3TY



OH3AC Toimintakertomus 2009

Kerhon hallitus
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja
Pekka Mielonen OH3JMJ Esa Rössi (OH3MUQ)

Sihteeri
Veijo Saarinen (OH3FMF)

Muut jäsenet:
Jarmo Willman (OH3QN)
Juha Niemi (OH3HPU)
Janne Linkosuonio (OH3LFQ)

Avustajat
Rahastonhoitaja QSL-manageri
Harri Taivalmäki OH3UP Jukka Arvilommi OH3MBV

VaPePa-manageri
OH2JIU, Jouni Ståhl

Pätevyystutkijat
Pentti Lareva OH3TY
Reijo Lindevall OH3WK (lopettanut vuoden 2009 aikana)

Kokoukset ja jäsenet
Hallitus kokoontui 5 kertaa, useita epävirallisia kokoontumisia myös sähköpostin välityksellä. Jäseniä kerhon 
rekisterissä oli 120 henkilöä. 
Kerhon vuosikokous pidettiin 16.02  kerholla, jossa paikalla oli n. 20  jäsentä. Puhetta johti perinteiseen tapaan  Kai Aho 
OH2PR ja sihteerinä toimi Veijo Saarinen OH3FMF. Toimintakertomus ja tilit  hyväksyttiin hallituksen esityksen 
mukaisina.

Kerhon vaalikokous oli 23.11. Puheenjohtajana toimi Pekka OH3JMJ ja sihteerinä Veijo Saarinen OH3FMF. Jäsenistö 
valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Aki Airaksisen OH3JGV, muu hallitus koostui edellisen vuoden hallituksen jäsenistä. 

Talousarvioesityksestä ja toimintasuunnitelmasta  käytiin keskustelua positiivisessa ja rakentavassa  mielessä. 
Samassa yhteydessä ilmoitettiin vuoden 2010 alusta jäsenlehden postituksen ja painatuksen siirtyvän kokonaan 
sähköiseen (PDF) muotoon, eli paperinen versio jää pois.
Poistettiin liittymismaksu vanhentuneena, säilytettiin jäsenmaksut 17e ja 8,50e luokissa.
Julkistettiin hallituksen kutsumat 2 uutta kunniajäsentä, Kai Aho OH2PR ja Seppo Murtomaa OH2TO

Eronneet tai erotetut jäsenet: 1
Uusia jäseniä:  2
Uudet kunniajäsenet: 2
Silent key: 1 

Kerhoillat
Kerhoillat pidettiin maanantaisin klo 18 alkaen perinteisesti kahvin ja pullan sekä radioamatööriaiheisen keskustelun 
merkeissä. Osallistujamäärä yleensä noin 10-20 henkilöä. Myös kesäaikana pyrittiin pitämään epävirallisia kerhoiltoja. 
Kahvitus tapahtui ennalta laaditun vuorolistan mukaisesti paitsi kesäaikana, jolloin listaa ei ollut vaan ensiksi ehtinyt 
keitteli kahvit. Vuoden viimeisessä kerhoillassa joulukuussa Janne OH3LFQ piti esitelmän "Tutka: ennen, nyt ja 
tulevaisuudessa"

QSL-välitys
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien välityksen. Korttien viennin on hoitanut Janne  OH3LFQ työmatkansa 
ohessa. Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen, Hyvinkään ja Elimäen kautta kerhon maksaessa postikulut.

Radiotoiminta ja -kalusto
Kerho on ylläpitänyt HF- ja VHF/UHF-asemaa kerholaisten käytettäväksi kerhotiloissa. 
Kerhoaseman valvojana on toiminut OH3QN. 
Lisäksi on ylläpidetty 2m ja 70cm FM-toistinasemia (OH3RAC), joiden antennit sijaitsevat itäisessä 
radiomastossa. 70cm toistinasema liitettiin syksyllä RATS:n (Radioamatööritekniikan seura) ylläpitämään 
RNET-verkkoon käyttämällä kerhon ADSL-yhteyttä. Tämä lisäsi liikennettä muuten hiljaisella 70cm toistimella. 

OH3AC jäsenjulkaisu Nro 1 / 2010 sivu 7(9)



Toistinaseman OH3RAC valvojana on toiminut Kai OH3WE. Laitteiston ylläpidossa ja kehittämisessä ovat 
avustaneet Unto OH3UK ja Jorma OH3AZN, sekä Janne OH3LFQ. 

Kerho ylläpitää myös APRS-toistinasemaa OH3RDH, joka sijaitsee Hollolan kunnantalon katolla.

Kerhoasemalta oltiin mukana puolustusvoimien Viestiliikenneharjoituksessa, sekä osallistuttiin Lahden 
Hennalassa PV:n järjestämään viikonlopun mittaiseen viestiliikenneharjoitukseen.

Kerholta osallistuttiin myös Global EMCom harjoitukseen.

Kerhon asemilta on pidetty sekä tavanomaisia että digimode (mm. pactor) radioamatööri-yhteyksiä lähinnä 
kerhoiltoina. 

Osallistumisen kilpailutoimintaan kerholta hoiti lähinnä Jarmo OH3QN. 

OH3R:n toiminta 2009

Vuoden aikana asemalla on työskennelty 39 kertaa. Osa työskentelykerroista on muuta kuin päivystysvuoroja.
Vuorolistassa on 14 kerhon jäsentä, uusina Veijo OH3FMF ja Klaus OH3GE.
Yhteyksiä on paperilokin mukaan pidetty 155, joista 75 on Gerdin OH5SSB. 
Looppiantennin tukilankoja on uusittu ja vahvistettu. Pohjoisen puoleisen sivukiinnityksen nosto jäi ensi 
kevääseen.
Syöttöjohto nostettiin riittävän korkealle ja tuettiin. Koaksiaalin rikkoutunut kiinnitys uusittiin.
Yagiantennin korjaus jää kevääseen. Sen kustannuksista on sovittava museosäätiön kanssa.

Tiedotus
Kerholehti ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. Lehden taitosta vastasi Veijo, OH3FMF. Lehti on myös luettavissa 
sähköisenä (PDF) kerhon kotisivuilla. 
Kerhon bulletiinit  pyrittiin lukemaan  joka kolmas sunnuntai klo 09.30 SA 80m:llä ja kahdella metrillä mahdollisuuksien 
puitteissa, sekä julkaistiin myös Internet kotisivulle. 

Bulletiinien lukijoiksi ilmoittautui uutena Veijo OH3FMF. Bulletiiniaiheita ei  jäsenistöltä tuntunut enää löytyvän joten 
bulletiininikkari joutui etsimään aiheet lukuun ottamatta  kahvi- ja museovuoroja. Kerhon omaa kotisivua osoitteessa 
http://koti.phnet.fi/oh3ac kehitti ja ylläpiti Veijo OH3FMF. Lehden painatuksesta vastasi Kaitsu OH3WE. Kiitokset 
Kaille vuosien työstä lehden painattamisessa paperiseksi versioksi.

Hallitus päätti kokouksessaan että kerhosivut tulevat uudistumaan jossakin määrin. Esimerkkinä mainittakoon että 
kokouspöytäkirjat ym. materiaali  siirretään kokonaisuudessaan internettiin. 

Tapahtumia

Kerho otti osaa  Jota tapahtumaan Radiomuseolla

Kerholla vieraili pariin otteeseen ulkomaalaisia radioamatöörejä.
Jokavuotinen JOTA-tapahtuma järjestettiin tällä kertaa OH3R:n asemalla. Kerhon puolesta ne 25 mukana ollutta 
partiolaista hoiteli Pena OH3TY.

Kerhon jäsenistöä osallistui keväällä 2009 PV:n Päijät-Hämeessä järjestämään viikonlopun mittaiseen Myrsky 
2009 kertausharjoitukseen jossa kerhon jäsenet ylläpitivät kahta HF-asemaa Hennalassa ja Padasjoella. 
Mainittakoon että harjoituksen johtajalta tuli kiitokset erinomaisesta viestitoiminnasta.

Syksyllä kerhon jäsenistö esitteli Vapepa ja hamssitoimintaa Asikkalassa nuorisolle suunnatussa Selväpeli 
tapahtumassa. HF yhteyksiä pidettiin kerhon rigillä Vapepan viestivaunusta. Mukana olivat ainakin Esa 
OH3MUQ, Juha OH3HPU, Mika OH3FCT ja Jouni OH2JIU.

Asikkalan Vesivehmaalta osallistuttiin perinteiseen viikonlopun mittaiseen valtakunnalliseen HF-
viestiliikenneharjoitukseen. 
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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
repeaterilla145.775 Mhz
repeaterilla434.600 (ehkä)
Bulletiinit releoidaan mahdollisuuksien 
mukaan 2 metrin ja 70 sentin toistimille.

Bulletiinia myös mahdollisuus kuunnella 
internetin kautta livelähetteenä osoitteessa:
media.ham.fi

Digipeater (APRS)
OH3RDH 144.800

Internet kotisivu
http://www.sral.fi/oh3ac

Pankkiyhteys:
 Kysy sihteeriltä

Pekka Mielonen OH3JMJ @  
puheenjohtaja 050-528 4442

Esa Rössi          OH3MUQ @ 
varapuheenjohtaja 040-414 7706

Veijo Saarinen OH3FMF @       
sihteeri 044-274 3911

Juha Niemi OH3HPU @  
hallituksen jäsen 050-522 2823

Jarmo Willman OH3QN @    
hallituksen jäsen 050-305 2059

Janne Linkosuonio OH3LFQ @     
hallituksen jäsen

Aki Airaksinen          OH3JGV
hallituksen jäsen 

Harri Taivalmäki OH3UP @
rahastonhoitaja 0400-499 669

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

Juha Niemi OH3HPU @
VaPePa-manageri 050-522 2823

Veijo Saarinen OH3FMF @
jäsenlehti          044-274 3911
kotisivut

Pentti Lareva     OH3TY @ / OH0HEY 
pätevyystutkija 040-5543923

@ = sral.fi omakutsu osoite voimassa
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OH3AC HALLITUS 2010

AVUSTAJAT

Lahden Radioamatöörikerho Ry, PL 74, 15101 Lahti – oh3ac (ätt) sral.fi

Seuraavan 
jäsenlehden 

aineistopäivä on:

03.05.2010
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