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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa keskusteltiin mm. tulevista, 
ehkä jonkin verran merkittävistäkin tapahtumista. Yksi näistä on 
Puolustusvoimien kanssa toteutettava projekti , jossa kerhon jäsenet hoitavat 
lähetystekniikan koko herätysjuhlan tapahtuman ajan. Tästä projektista poiki 
myös ajatus, että kerhon tiloissa, ehkä näillä näkymin syksymmällä, alettaisiin 
VOIP tekniikan parissa askarteleminen. Tapahtumista voi jokainen kiinnostunut 
käydä lukemassa kerhon nettisivuilta.

Miltei jokavuotinen Joutsaaren leiri pyritään pitämään toivottavasti 
mahdollisimman runsaalla osanotolla.

Kerhon antennikaapelit tullaan uusimaan. Osassa kokseissa on ilmeisesti vettä 
joten uusiminen on senkin takia välttämätöntä. Myös ikävistä jatkoliitoksista 
päästään näin eroon. Mikäli mahdollista koksit joko nostetaan ylös maasta tai 
laitetaan suojaputkeen. Eli tähänkin tarvitaan kerholaisten aktiivisuutta ja 
ilokseni osa kerholaisista on jo tarjoutunut talkoisiin mukaan.

Jäsenmaksun yhteydessä oli jokaisen jäsenen mahdollista lahjoittaa kerholle 
harkitsemansa summa uuden rigin ostamista varten. Keräyksen tuotto jäi 
kuitenkin niin pieneksi , että näillä näkymin uutta rigiä ei kerholle saada. Rigin 
uusiminen on jossain vaiheessa kuitenkin tehtävä ja mielestäni se olisi hyvä 
tehdä ennen kuin vanha sanoo sopimuksensa irti, jolloin olisimme täysin ilman 
rigiä. Vaihtoehtona olisi uuden keräyksen järjestäminen tai jäsenmaksun 
korotus josta viimeksi mainittu vaihtoehto olisi huonoin mahdollinen. 

Eli kerhon tilinumero löytyy netistä kerhon jäsensivut alta ja toivon, että 
jokainen kerholainen lahjoittaisi vaikkapa tuon minisumman 15 euroa.

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille !

Esa OH3MUQ
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KERHOVUOROT

28.05 OH3LV
03.09 OH3HRK
10.09 OH2JLJ
17.09 OH3NIX

Muut vuorot päivitetty kotisivuille. 

OH3R PÄIVYSTYS

27.05 OH3WK
03.06 OH3JMJ
10.06 OH3LWM
17.06 OH3MHA
24.06 Juhannus, ei päivystystä
01.07 OH3HZ
08.07 OH3WR
17.07 OH3MUQ
22.07 OH3XH
29.07 OH3LV
05.08 OH3WE
12.08 OH3HRK
19.08 OH3TY
26.08 OH3QN 

OH3R:lle asennettu MixW-ohjelma 
on vihdoin saatu rekisteröidyksi. 
Workkimista helpottavat makrot pitää 
vielä tehdä, samoin yksinkertainen 
käyttöohje viimeisteltävä. Käyttäjien 
toivotaan tutustuvan uuteen 
ohjelmaan, jota voi hyvin käyttää 
harrasteen esittelyyn mahdollisille 
vierailijoille.

Aseman antenneista looppi toimii 
hyvin, myös osin muillakin kuin 80:n 
bandilla. Kannattaa kokeilla. Kunhan 
paikalle saadaan sopiva nosturi, 
tullaan järjestämään antennitalkoot 
jagin korjaamiseksi. Asiasta tiedote-
taan kerhoillassa ja kerhon 
kotisivuilla.

Näin kesäkautta odoteltaessa on 
hyvä miettiä, mikä on OH3R:n 
merkitys kerholle ja museolle ja mitä 
meidän kaikkien tulisi tehdä asian 
hyväksi.

Pena, OH3TY

MERKKIPÄIVIÄ

60v.
23.06 OH3BY
26.05 OH3UP
29.09 OH3WR

70v.
11.09 OH3VY

ASIAA JÄSENLEHDESTÄ

Paperisia jäsenlehtiä painetaan 
rajallinen määrä. Toivottavaa olisi, 
että ne jotka lukevat lehden PDF-
muodossa eivät enää ottaisi 
kerholta paperista versiota. Jos 
haluat lehden sähköisenä, laita 
tieto siitä Veijolle, OH3-911 
(oh3911(ät)mbnet.fi). Saat joko 
lehden sähköpostiisi tai linkin koti-
sivuilla olevaan PDF lehteen.

TNX de OH3-911



Kalle, OH2MFS pitää OH3R:n asemalta OH2A:n kanssa avausyhteyden 
26.04.1994 klo. 11.19 UTC. Pileup jatkui sen jälkeen jonkin aikaa...
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HALLITUKSEN UUTISIA 23.04-07

Ehdotettiin pölynimuria ostettavaksi, 
kannatettiin.

Keskusteltiin syysleirin järjestämisestä 
Joutsaaressa tai muussa mahdollisessa 
paikassa.

Selvitetään tukien haku mahdollisuutta 
kaupungilta.

Osallistutaan mahdollisesti partiolaisten 
leirille Evolla.

Valtakun. herättäjäjuhlaan heinäkuussa 
nimetty Esa Rössi, Jarmo Willman ja 
Mika Keijamaa edustamaan kerhoa ja 
huolehtimaan äänentoistosta.

Syksyllä Puolustusvoimien kanssa VOIP-
tekniikan virittelyä.

Uuden rigin hankkimiseksi kaivataan 
rahoitusta joko lahjoituksin tms.

Selvitetään ja mahdollisesti uusitaan 
kerhon antennijohdotusta. 

Kerhon tilinumero laitetaan kotisivuille.

BULLETIINIAINEISTO
Lähetä bulletiiniin tarkoitettu 
aineisto hyvissä ajoin vaikkapa 
Esalle, OH3MUQ tai muulle ilmoite-
tulle henkilölle. Näin varmistat asian 
perillepääsyn ajoissa.    de 911

MERKKIPÄIVÄKIELTO

Mikäli et halua merkkipäivääsi 
julkaistavan, laita siitä info kerhon 
sihteerille ja kotisivujen ylläpitä-
jälle. Kotisivuilla on jäsenluettelo 
jossa on jäsenten kutsu ja nimi 
mainittu. Muita tietoja ei anneta 
merkkipäivien lisäksi kotisivuilla.

Veijo Saarinen, OH3-911
oh3911(ät)mbnet.fi

P: 050-4090434
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** BONUS **
Kerhon kahvinkeittovuoroihin, bulletiinin lukuun ja OH3R 
päivystyksiin kaivataan lisää väkeä. Jos et ole vielä listoilla, mutta 
voisit muutaman kerran vuodessa olla jossakin näistä tai jopa 
kaikissa niin se olisi todella hienoa!

Mikäli haluat liittyä listoille niin ota yhteyttä kerhon sihteeriin ja 
ilmoita asiasta. Jussin, OH3GGM tavoittaa sähköpostilla: 
salinjus(ät)gmail.com osoitteesta.

Vuoden 2007 listat on tehty, mutta muutoksia voidaan toki tehdä 
myös niihin. Uusille 2008 listoille olisi kuitenkin hyvä saada lisää 
väkeä. Tällä hetkellä OH3R päivystäjiä on mukavasti ja oma vuoro 
sattuu vain 2-3 kertaa vuodessa. Kerhon kahvivuoroon kaivataan 
kipeästi lisää porukkaa, sillä paljon on sellaisia, jotka eivät töiden 
takia ehdi juuri kello 18 aikaan paikalle. Lisäksi moni pitkäaikainen 
vuorolainen on lopettanut oman osuutensa (TNX heille hienosta 
hommasta!) tänä vuonna. 

                                      de OH3-911 

MATERIAALI KOTISIVUILLE
Kotisivuille tarkoitetut kuvat olisi hyvä olla joko jpg tai png 
muodossa (ei raw kuvia digikamerasta, TNX) ja mielellään noin 
800x600 pikseliä tai alle.

Tekstiasiakirjat (jäsenlehden materiaali tai kotisivuille tulevat tekstit) 
mielellään RTF, TXT muodossa tai sitten suoraan sähköpostiin 
kirjoitettuna. Tämä siksi, että useimmat tekstinkäsittelyohjelmat 
osaavat avata rtf muodossa olevat riippumatta käyttöjärjestelmästä 
(Windows, Linux tai Mac). Itse linuxiin siirtyneenä voin kertoa, että 
uusin MS Office 2007 tekee oletuksena DOCX päätteisen 
tekstitiedoston, joka ei avaudu edes vanhemmilla MS office 
ohjelmilla. Helpoiten saat RTF muotoisen asiakirjan kun valitset 
”tallenna nimellä” ja siellä asiakirjan muodoksi RTF. Hyvää kesää!

de OH3-911
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Lahden Radioamatöörikerho Ry, PL 74, 15101 Lahti – oh3ac@sral.fi

Bulletiinit
Kerhon bulletiinit muutaman kerran 
kuukaudessa. Katso vuorolistaa netissä.
Muina aikoina taajuus on edelleen varattu 
kerholaisten mahdollisille tiedotteille.

Taajuudet: 3685 kHz + QRM (OH3RAC)
repeaterilla 145.775 MHz
repeaterilla 434.600 Mhz (ehkä)
Aika: su klo. 09.30 SA

Bulletiinit 2007
09 27.05. OH3LWM
10 02.09. OH3TY
11 23.09. OH3WK
12 14.10. OH3MUQ

Digipeater (APRS)
OH3RDH 144.800

Internet kotisivu (OH3-911)
http://koti.phnet.fi/oh3ac

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:
20.08.2007

OH3AC HALLITUS 2006
Esa Rössi OH3MUQ @
Puheenjohtaja 03-756 5016

Pekka Mielonen OH3JMJ @
Varapuheenjohtaja 050-528 4442

Jussi Salin OH3GGM
Sihteeri 044-012 1282

Arto Hatanpää OH3HRK @
Kalustonhoitaja 044-321 3044

Jarmo Willman OH3QN @
hallituksen jäsen 050-305 2059

Juha Niemi OH3HPU @
hallituksen jäsen 050-522 2823

AVUSTAJAT
Harri Taivalmäki OH3UP
rahastonhoitaja 0400-499 669

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

Jouni Ståhl OH2JIU @
VaPePa-manageri 050-301 9423

Veijo Saarinen OH3-911
websivut, jäsenlehti 050-409 0434

 veijo.saarinen(ät)suomi24.fi
PÄTEVYYSTUTKIJAT

Pentti Lareva OH3TY @
03-752 5034

 Reijo Lindevall OH3WK / OH0WK @ 
                                           03-787 2094
@-merkki kutsun perässä = kutsu(ät)sral.fi

käytössä, esim. oh3ac(ät)sral.fi
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POSTIMERKKI 
TÄHÄN
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