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* 1930 *

Hyvää kesänloppua kaikille.

Moni kerhon sivuilla vieraillut on varmaan huomannut, että etusivulle on 
ilmestynyt kaupallinen mainos, Jarmon -3QN ja Mika Keijamaan toimesta. Ko. 
yrityksen mainoksen johdosta saimme kerholle ajanmukaisen mikron. Tämä 
on yksi hyvä keino saada sponsoritukea kerholle. Mainos ei tietenkään tule 
roikkumaan sivuilla vuodesta toiseen vaan sopimuksen mukaan.

Myös Veijo on tehnyt kerhon kotisivuille uutta hienoa ilmettä.

Tätä kirjoittaessani on takana  kolmen  päivän  todella antoisa Mahti 2006 
partiolaisten leiri Lammin Evolla. Mukana leirillä oli Juha -3HPU, Jarmo -3QN 
ja allekirjoittanut harmoonisensa kanssa. Qso:ja pidettiin kutsulla OH3SUF  
upeassa ympäristössä lammen rannalla. Palvelut toimivat loistavasti  
partiolaisten toimittaessa asemallemme mm. telttakatoksen, sähköt  ja 
tarvittavat kalusteet rigejä varten sekä hienon viitoituksen leiriasemalle. Myös 
ruokapuoli oli todella hienosti hoidettu.
Lauantaina 29.07. oli partiolaisten vanhempien vierailupäivä alueella ja myös   
leiriasema oli usean perheen kiinnostuksen kohteena. Toivottavasti se pieni 
kipinä harrastustamme kohtaan syttyi vierailijoille ja partiolaisille. 
Tapahtumasta tulee aikanaan kerhon kotisivulle kuvia.

Suuri kiitos hienosta järjestelystä leirinjohtaja Jari Nisulalle. Lähtiessämme 
meidät toivotettiin tervetulleeksi myös seuraaville leireille. Kiitos vielä Juhalle 
-3HPU:lle, jonka ansiosta saimme olla mukana leirillä. Mahtileiri löytyy netistä 
sivuilta: www.mahti2006.net

Ei muuta kuin hyvää loppukesää kaikille.

73 de Esa -3MUQ



VUOROLISTAT
KERHOISÄNNÄT JA -EMÄNNÄT
21.08 – 18.12.2006

21.08. OH3LV
28.08. OH3HB
04.09. OH3JMJ
11.09. OH2JLJ
18.09. OH3HF
25.09. OH3NIX
02.10. OH3XH
09.10. OH3TY
16.10. OH3LV
23.10. OH3HB
30.10. OH3JMJ
06.11. OH2JLJ
13.11. OH3HF
20.11. OH3NIX
27.11. OH3XH
04.12. OH3TY
11.12. OH3LV
18.12. OH3HB

BULLETIINIT 11-20/2006

11 20.08. OH3LWM
12 03.09. OH3TY
13 17.09. OH3WK
14 01.10. OH3LWM
15 15.10. OH3TY
16 29.10. OH3WK
17 12.11. OH3LWM
18 26.11. OH3TY
19 10.12. OH3WK

OH3R PÄIVYSTYKSET
20.08 - 17.12.2006

20.08. OH3MHA
27.08. OH3HZ
03.09. OH3WR
10.09. OH3MUQ
17.09. OH3XH
24.09. OH3WE
01.10. OH3TY
08.10. OH3QN
15.10. OH3NIX
22.10. OH3LV
29.10. OH3WK
05.11. OH3JMJ
12.11. OH3LWM
19.11. OH3MHA
26.11. OH3HZ
03.12. OH3HRK
10.12. OH3WR
17.12. OH3MUQ
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VUOROT MYÖS KOTISIVUILLA!

Kerhon heti ensimmäisellä sivulla 
netissä on vasemmalla nähtävissä 
seuraavat vuorot ajankohtaista 
kohdassa.
Muut vuorosi löydät edelleen 
vuorolistat linkin alta. Muistathan 
hoitaa sijaisen, mikäli et itse pääse 
paikalle!

PAPERINKERÄYS JATKUU!

Nyt  on hyvä aika viedä kesän 
mainokset Kuituselle! Muista ilmoittaa 
tunnus ”Radioamatöörit” viedessäsi. 
Näin kerho saa muutaman euron 
toiminnan tukemiseksi

MERKKIPÄIVIÄ

60v. 17.11. OH2BQO
65v. 09.10. OH3GE
       08.12. OH3KHL
70v. 16.09. OH3VL



MYYNTI- JA OSTOPALSTA

OH3AC Jäsenlehti 3/2006 sivu 3/5

----------------------------------------------------------------------------------------------------
* MYYDÄÄN:
Jorma, OH3AZN myy useita kappaleita Zodiac/Starhunter PA-2099 käsi-
VHF puhelimia. Hamitaajuudet saa ohjelmoitua. Käy myös meri-VHF 
puhelimeksi. Yhteydenotot: jorma.tuomi@phnet.fi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisää henkilöitä kaivataan!
Kerhon hälytyslistassa on vain muutama nimi. Mikäli olet kiinnostunut 
auttamaan vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa niin ota yhteyttä Jouniin, 
OH2JIU (@sral.fi) ja ilmoittaudu mukaan!
Lisätietoja vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta saat VAPEPA:n 
kotisivuilta: www.vapepa.fi

TAPAHTUMAKALENTERI
 30.10. lehden 4/06 aineistopäivä
 13.11. lehti 4/06 jakelussa kerholla
 27.11. kerhon vaalikokous
 10.12. vuoden -06 viimeinen bulletiini
 17.12. vuoden -06 viimeinen OH3R päiv.
 18.12. kerhon tarjoamat joulukahvit
 08.01. ensimmäinen kerhoilta 2007

LINUX-OHJELMIA AMATÖÖREILLE

Käytätkö Linuxia ja kaipaat hamiohjelmia 
itsellesi? 
Käypä netissä osoitteessa:
http://radio.linux.org.au ja katso onko siellä 
juuri sinulle sopivia ohjelmia. Ainakin RTTY 
ja PSK ohjelmia on tarjolla ja taisipa olla 
jokin lokiohjelmakin.

Eri bandeilla workkivia kerhomme jäseniä muistutetaan 
hyvistä tavoista eli lähinnä kielenkäytöstä.
Keskusteluamme mahdollisesti kuuntelevat ei-
amatöörit muodostavat käsityksensä juuri kuullun 
perusteella. Tämä tarkoittaa voimasanojen turhaa 
käyttöä ja varsinkin niiden voimakkaimpien mitä ne nyt 
sitten ovatkin.

Aaltoliikkeen esittäminen 
QSL-kortissa

Löytyykö korttikokoelmistanne 
sellaista, jossa esitetään 

aaltoliikettä? Jos löytyy, ota 
yhteys Penaan OH3TY

mailto:jorma.tuomi@phnet.fi
http://radio.linux.org.au/


BONUS – VAIN PDF LEHDESSÄ!!

ANTENNIN KÄÄNTÖ

 Juuri suuren kisan alla piti tarkistaa antennien toimivuus.
DX-hai pyrähti ulos suurissa kumisaappaissaan ja törähti saman tien turvalleen niin 
sanottuun orgaaniseen jätteeseen, eli lehmänpaskaan. Aikansa kiroiltuaan ja 
pahimmat kurat vedellä huuhdottuaan DX-hai jatkoi huolto hommia. Joopa joo, oli 
männävuoden myrskyt hieman antennia runnelleet, mutta siellä se killui edelleen 
maston nokassa. Haruksia tosin voisi hieman kiristellä ja niinpä DX-hai haki hanskat 
käteensä. Reteenä miehenä runttasi rukkaset ranteisiin ja hetken tunnusteltuaan 
tempaisi käden ulos hanskasta. Kissa pirulainen oli raahannut linnunraadon jämät 
hanskaan piiloon parempia aikoja odottelemaan. DX-hai nakkasi rukkaset mäkeen ja 
päätti pärjätä paljain kourin.

 Ensimmäinen purjehdusköydestä tehty harusnaru kiristyi hyvin, eikä toinenkaan 
tuottanut ongelmia. Mutta apropoo, annas olla kun kolmatta löysättiin. Kahden 
aiemman narun kiristäminen oli aiheuttanut sen, että köysi oli tiukentunut ja näin ollen 
melko kireällä. Kun solmut sitten avattiin, niin eikös köyden pirulainen luiskahtanut 
DX-hain kädestä. Hetken kuului suhinaa kun köysi juoksi sormien lomitse. Kiljaistuaan 
kiimaisen karhun lailla DX-hai laski irti köydestä, mutta muisti samassa mitä oli 
tekemässä ja tarrasi uudestaan kiinni köyteen. Viisaana miehenä oli kuitenkin astunut 
samaan aikaan narun päälle, joten kädet eivät palaneet enempää. Äkkiä köysi 
kireälle, solmut kohdalleen ja sisään taloon. Juuri ennen rappusia DX-hai vetäisi 
jälleen turvalleen. Joopa joo, juuri siihen samaan paskaläjään, kuin ulos tullessaankin. 
Onneksi ei ollut anoppi kuulemassa, kas kun hän ei sietänyt voimasanoja. DX-hai 
lasketteli siihen malliin mahtisanoja, että taisi tulla muutama uusikin joukkoon. Vihdoin 
sisälle päästyään, yltä päältä tuoksuvassa mössössä DX-hai pyrähti äkkiä pesulle. 
Äkkiä suihkuun ja vartin jälkeen henkinen – ja tietysti ruumiillinen - vilvoittelu.

 Kilpailu lähestyi ja DX-hai testaili laitteitaan. Hyvin toimii ja pelittää. DX-hai länttäsi 
kouransa cw-avaimen päälle ja karjaisi saman tien pari ärräpäätä tuskasta mylvien 
kuin kiimainen sonni. Taisi unohtua workkija-paralta äskeinen köyden polttama grey-
line kämmenen pohjassa. Tähtien katselun jälkeen (tuskin näkyi Marsiin asti tai kuka 
sitä tietää...) DX-hain oli tehtävä ikävä johtopäätös. Kisasta ei tule mitään, sillä cw-
avainta paineleva käsi oli palanut ja bugi oli rikki. Ja tietysti  se toinen käsi ei 
sähkötystä hallinnut.

 Hetken tuumattuaan pääsi DX-hai selville bugin hajottajan syyllisyydestäkin. Kissa 
perhana. Häivähtipä mielessä seuraavan kauden rapusyötti asiakin, mutta eihän sitä 
raaskinut emännän suosikkikollia lahdata. DX-hai sammutti vihaisena radiot, 
parkkeerasi istumaan sohvalle ja avasi television. Kun sieltä ei muutakaan tullut, oli 
pakko katsoa emännän vieressä Kauniita ja Rohkeita. Pah tuumasi DX-hai, vilkaisi 
ulos ja päätti aloittaa seuraavan kerran antennihommat aikaisemmin. Taisi olla 
suorastaan paska homma?

de OH3-911
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Bulletiinit
Kerhon bulletiinit luetaan joka toinen 
sunnuntai (ei kaksoispyhinä) parittomina 
viikkoina.
Parillisina viikkoina 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 2006
11 20.08. OH3LWM
12 03.09. OH3TY
13 17.09. OH3WK
14 01.10. OH3LWM
15 15.10. OH3TY
16 29.10. OH3WK
17 12.11. OH3LWM
18 26.11. OH3TY
19 10.12. OH3WK

Digipeater (APRS)
OH3RDH 144.800

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

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:
30.10.2006

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@suomi24.fi
PÄTEVYYSTUTKIJAT

Pentti Lareva OH3TY @
03-752 5034

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

käytössä, esim. Oh3ac@sral.fi
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POST IMERKKI 
T ÄHÄN
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