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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Vuoden lopussa on jälleen mukava muistella mennyttä kerhotoimintaa. 
Antennit on HF puolelta saatu aika hyvään kuntoon mastolle menevää 
syöttöjohtoa lukuun ottamatta. VHF/UHF puolella taas on ensikesänä 
laittamista ja toivotaan että sekin puoli saadaan viimein kuntoon. 
Kerholle on myös viimein saatu pienikokoinen HF rigi FT-450, jotta 
harrastetoimintamme mainostaminenkin olisi helpompaa. Ensikasteen 
se sai JOTA-JOTI -tapahtumassa Upilassa, jossa noin 30 partionuorta 
kävi tutustumassa  radioamatööritoimintaan. Kerhomme muutamia 
jäseniä on ollut MPK:n järjestämillä kursseilla tutustumassa 
viestitoimintaan ja toivon, että yhteistoiminta kehittyy tällä saralla myös 
ensi vuonna. 

Jälleen kerran, niin kuin viime vuoden lopussakin, huomasin sen 
tosiasian, että ideat olivat vähissä nuorten kiinnostuksen herättämiseksi 
harrastettamme kohtaan. Jokaisen meistä kannattaa edelleen miettiä 
jatkossakin, kuinka saisimme harrastettamme mainostettua. Ideat 
kannattaa tuoda  rohkeasti esille. Pelkästään yhdistyksen hallitus ei saa 
eikä pidä olla se markkinoiva ja tapahtumia järjestävä elin vaikka 
valitettavasti näin on tapahtunut. Jäsenistöltä toivotaan enemmän 
aktiivisuutta ja toimeliaisuutta. 
 
Kerhossamme on erittäin osaavia ja kykeneviä henkilöitä sekä hiljaisia 
puurtajia, joiden kanssa on ollut ilo toimia ja viedä harrastettamme 
eteenpäin.

Hyvää syksyä ja loppuvuotta kaikille!

                                                                           Esa OH3MUQ
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VETOOMUS

Turva-2008 viestiliikenneharjoitus 
järjestetään 6. syyskuuta 2008.
Harjoitus rakentuu pelastus-
alueiden pohjalle kuten Turva 
2003.

Päijät-Hämeen alueella alue-
vastaava eli henkilö, joka huolehtii 
mm. siitä, että alueelta jokainen 
kunta saadaan aktivoiduksi on 
Jouni Ståhl, OH2JIU.

Tässä on haastetta kerhomme 
jäsenille!

Haluatko ottaa haasteen 
vastaan?

Kerholta löytyy  Turva 2003:n 
jäljiltä aineistoa, joka helpottaa 
toiminnan suunnittelua ja 
valmistelua. Edellisen harjoituksen 
kokemukset ovat käytettävissä. 
Aikaa on runsaasti. 

Jos kiinnostaa, kysy lisää 
edelliseltä aluevastaavalta, joka oli 
Pena OH3TY.

Hallitus
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Aineisto jäsenlehteen

Toimita aineisto jäsenlehteen 
viimeistään aineistopäivänä, joka on 
ilmoitettu edellisessä lehdessä ja 
kerhon kotisivuilla.

Paras tiedostomuoto on .txt, .rtf tai 
.doc. Älä muotoile tekstiä mitenkään 
lihavoinneilla, tms. muotoiluilla. 
Lehden tekijä joutuu kuitenkin 
tekemään uudelleen muotoilut.

Lähetä aineisto, jos mahdollista 
sähköpostilla lehden tekijälle.

Paperinkeräys jatkuu!

Iänikuinen paperinkeräys jatkuu 
edelleen. Vie keräyspaperit 
Kuituselle ja mainitse ”Radioama-
töörit” niin kerho saa itselleen hiukan 
tuloja.

Voisiko myös ajatella, että esim. 
metallinkeräystä tehtäisiin samalla 
menetelmällä? Ehkäpä seuraava 
hallitus ottaa siihen kantaa ja tekee 
oman ehdotuksensa asiassa.
Suorat lahjoitukset kerhon tilille 
kannattaa sopia kerhon hallituksen 
kanssa.                 

de OH3-911

OSALLISTU KERHON TOIMINTAAN!
Talkoot ja muut kerhon yhteiset tapahtumat vaativat järjestäjiä. Olisi hienoa jos 
useampikin pääsisi osallistumaan työn tekoon. Monella on kuitenkin työ, tms. este 
mutta jospa silti puhaltaisimme yhteen hiileen useamminkin.

de OH3-911



Lahden Radioamatöörikerho Ry:n 

sääntömääräinen vaalikokous 2007

kerholla 26.11.2007 kello 18.30 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla 
ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2008, sekä jäsen- ja 
liittymismaksun suuruus

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2008

6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja jota kutsutaan myös 
kerhon puheenjohtajaksi

7. Valitaan muut hallituksen jäsenet

8. Valitaan tilintarkastaja(t) sekä varatilintarkastaja(t)

9. Muut asiat
- Kerhon hallituksen esittämät mahdolliset palkitsemiset
- Kerhon hallituksen esittämät muut mahdolliset asiat
- Muut hallituksen tietoon säädetyssä ajassa saatetut asiat

10.  Kokouksen päättäminen

Kerho tarjoaa kahvit.

TERVETULOA !
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

KERHOTOIMINTA
Päämääränä on tarjota jäsenille mahdollisuus harrastaa 
radioamatööritoimintaa kerhon tiloissa tai kerhon tarjoamin välinein kunkin 
pätevyysluokan ja kiinnostuksen mukaisesti sekä tarjota mahdollisimman 
monipuolisia palveluja käytettävissä olevien varojen mukaan.
Kerhoillat pidetään edelleen arkimaanantaisin klo 18 alkaen kahvin ja pullan 
sekä radioamatööriaiheisen seurustelun merkeissä. Aiheista  pyritään 
tekemään kerholehdessä julkaistava luettelo jäsenistön ehdotusten 
perusteella.  Kahvinkeittovuorot hoidetaan laadittavan listan  mukaisesti.
Vuosikokous pidetään helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa.
Teemailtoja pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan.
Pidetään kerhon tilat edustuskelpoisina.
Nuorisotoimintaan pyritään panostamaan enemmän.

KOULUTUS
Opinto-ohjausta annetaan halukkaille. T2-modulin suorittamiseen valmistava 
kurssi pyritään järjestämään vuoden alussa mikäli halukkaita ilmoittautuu.

PÄTEVYYSTUTKINNOT
Tutkintoja järjestetään tarvittaessa niihin halukkaiden ja tutkintoja valvovien 
pätevyystutkijoiden keskinäisillä sopimuksilla.

LEIRIT JA TAPAHTUMAT
Ruskaleiri pyritään järjestämään mahdollisesti SAC:n tai jonkin muun suuren 
kilpailun aikaan Joutmajalla tai muussa erikseen sovittavassa paikassa - 
mahdollisesti  jonkin toisen kerhon kanssa, mutta tarvittaessa myös muut ajat 
ja paikat huomioidaan. Vapaaehtoiset haluttuja perustamaan leirin työryhmä.
Pyritään osallistumaan jokasyksyiseen JOTA-(Jamboree On The Air) 
tapahtumaan yhdessä Lahden alueen partiolaisten kanssa. Mahdollisesti 
osallistutaan myös partiolaisten leirille.
Annetaan kalustoapua kerhon jäsenten tekemille peditioille ja muuhun 
vapaaehtoistoimintaan.
  
BULLETIINIT
Kerhon bulletiinit luetaan 3685 kHz:llä ja Lahden kahden metrin toistimella 
muutaman kerran kuussa. Vuorolistat ja bulletiinit toimitetaan kerhon 
kotisivulle. Ne releoidaan mahdollisuuksien mukaan myös 70 cm:llä.

KILPAILUT
Leirien yhteydessä ja myös kerholta osallistutaan eri kilpailuihin mm. tiistaisin 
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järjestettäviin ns. NAC-testeihin. Pyritään tukemaan  jäsenten osallistumista 
eri kilpailuihin.

TALKOOT
Talkoita järjestetään aina tarpeen mukaan. Museoasema OH3R:n toiminta ja 
kehittäminen  toteutetaan myös tarvittavin talkoovoimin.
Jätepaperin keräystä jatketaan. Yritetään ideoida vastaavia tapoja varojen 
keräämiseksi.
Antennimasto pyritään saamaan kokonaiseen korkeuteensa, ja siihen 
vaihdetaan uusi kaapeli.

KALUSTOHANKINNAT
Täydennetään antennikalustoa satelliittityöskentelyn mahdollistamiseksi, 
mahdollisuuksien puitteissa.

PELASTUSPALVELU
Kehitetään ns. VAPEPA-toimintaa. Toivotaan jäsenten aktiivisuutta. Jatketaan 
yhteistoimintaa SPR:n paikallisosastojen kanssa. Pidetään mahdollisesti 
VaPePa-viestikurssi. Asiasta lisää kotisivuilla ja jäsenlehdessä. 
Kerho osallistuu Turva 2008 tapahtumaan.

TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA
Kerholehti toimitetaan neljä kertaa vuoden aikana. Lehden toimittamisesta 
huolehtii erikseen nimettävä toimituskunta. Ilmestymiskuukaudet ovat helmi-, 
touko-, syys- ja marraskuu. Lehden jakamisessa jäsenistölle pyritään edelleen 
lisäämään sähköpostin osuutta.
Ulkopuolisille tehdään harrastetta tunnetuksi Radio- ja TV Museon kautta, 
osallistumalla mm. koulujen tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille sekä 
partiolaisten leireille.
Paikallisille tiedotusvälineille tarjotaan uutisaineistoa, haastatteluja yms.
Ylläpidetään omaa kotisivua Internetissä.
Omista tapahtumista toimitetaan tieto liiton välineisiin (bulletiinit, teksti-TV, 
Internet ja lehti)
Lisätään yhteistoimintaa naapurikerhojen kanssa.
MPK:n kanssa kehitetään yhteistyötä.

OMAT EHDOTUKSET TOIMINTASUUNNITELMAAN:
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TALOUSARVIO VUODELLE 2008

 
TUOTOT

Jäsenmaksut
70x 17€ normaali 1 190,00 €
20x 8,50€ opiskelija    170,00 €
5x 3€ liittymismaksu      15,00 €
Yhteensä 1 375,00 €

Muut
Kurssimaksut
Kahvi- ja leirikassa
Avustukset, mainostuotto
Materiaalin myynti
Yhteensä    150,00 €

=========
Tuotot yhteensä 1 525,00 €

KULUT
Kerhotoiminta

Kerhotilan vuokra 12x 46,76€    561,00 €
Kerholehdet ja postitus    279,00 €
Leirit    200,00 €
QSL-palvelu      60,00 €

=========
Yhteensä 1 100,00 €

Hallituksen kulut
Kaluston korjaus, tarvikehankinnat    120,00 €
Vakuutukset      68,00 €
Lehdet      40,00 €
Postilokero      42,00 €
Esittelyt, tiedotus      20,00 €
Opintomateriaali      20,00 €
Lupamaksut      48,00 €
Palvelumaksut      22,00 €
Jäsenmaksut      20,00 €
Hallituksen harkintaan jäävät      25,00 €
Yhteensä    425,00 €

Kulut yhteensä 1 525,00 €
==========

Yli/alijäämä       0,00 €
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OH3R päivystykset
11.11.2007 – 02.03.2008

11.11. Isänpäivä (ei vuoroa)
18.11. OH3HRK Arto Hatanpää
25.11. OH3TY Pentti Lareva
02.12. OH3QN Jarmo Willman
09.12. OH3WK Reijo Lindevall
16.12. OH3LWM Kalevi jokivirta
23.12. OH3JMJ Pekka Mielonen
30.12. OH3MHA Juha Nieminen

2008:
06.01. OH3HZ Ari Lehto
13.01. OH3WR Veikko Mäkinen
20.01. OH3MUQ Esa Rössi
27.01. OH3XH Eero Kivisilta
03.02. OH3LV Jaakko Nieminen
10.02. OH3WE Kai Nilakari
17.02. OH3HRK Arto Hatanpää
24.02. OH3TY Pentti Lareva
02.03. OH3QN Jarmo Willman

HUOM!
Päivystämään menevän tulee 
kysyttäessä kyetä todistamaan 
henkilöllisyytensä. Museon vahti-
mestarilla on oheinen päivystyslista 
nimillä täydennettynä.

Kuvia kerholla

Eri kansioissa kerholla on paljon 
valokuvia, joista ei ole mitään selostusta. 
Ne ovat kuitenkin kerholaisten ottamia eri 
tilanteissa. On varmaa, että kuvien ottajat 
ja mukana ollett voisivat tunnistaa 
tilanteen ja ajan, milloin kuvat on otettu. 
Harras toivomus on, että jäsenet kävisivät 
tutustumassa kuviin ja tunnistaessaan 
tekisivät taustakartonkiin jonkin merkinnän 
ko. tilanteesta.

KERHOVUOROT
12.11.2007 – 03.03.2008

05.11. OH2JLJ
12.11. OH3TY
19.11. OH3HF
26.11. OH3MUQ
03.12. OH2LV
10.12. OH3HB
17.12. OH3HF

2008:
07.01. OH3HB
14.01. OH3LV
21.01. OH3HF
28.01. OH3FCT
04.02. OH3HPU
11.02. OH3QN
18.02. OH3HRK
25.02. OH3GGM

MERKKIPÄIVIÄ

50v. 28.12. Kirsi Lehto
70v. 24.11. OH2BHQ

2008:
60v. 03.03. OH2JLJ
75v. 16.01. OH3ZP

Onnittelut kaikille!

Harri Koponen tulee kerholle 
pitämään infoillan MPK Ry:stä 
sekä vuonna 2008 perustettavista 
maakuntajoukoista. Alustavaksi 
ajaksi on sovittu 19.11.2008 
klo.18.30 alkaen. Päivä saattaa 
ehkä muuttuua, joten seuraa 
kerhon kotisivuja. 

Kerho tarjoaa kahvit.

Tervetuloa 



BONUS vitsejä
(vain PDF lehdessä...)

SIKAMAINEN HOMMA
Töppösen veljekset olivat naapurin 
sikalasta pönäisseet itselleen 
herkullisen joulusian. Sikaa mentiin 
aitan taakse iltapimeässä likvidoimaan.
Vanhempi veljeksistä sanoi "pidä sitä 
päästä kiinni niin minä lyön". - KOPS! 
Ensimmäinen isku ja sika ei 
inahtanutkaan. "Pidä kunnolla kiinni 
niin lyön uudestaan". - KOPS! Toinen 
mojautus ja taaskaan sika ei edes 
vinkaissut. "Johan on kumma" ajatteli 
vanhempi veli ja virkkoi tas 
nuoremmalle: "pidä nyt  kunnolla kiinni 
niin lyön oikein olan takaa lujaa". 
Siihen nuorempi veli vastasikin: "jos 
lyöt vielä kolmannen kerran minua 
päähän niin sika pääsee karkuun"!
--------------------------------------------------- 
HUUMORIA:
Miksei kuussa ole käynyt yhtään 
naista? 
- Se ei ole vielä siivouksen tarpeessa. 

Vaimo huusi miehelleen kotiovella: 
- Tule pihalle auttamaan minua. Saat 
siirtää autotallin siihen 
paikkaan, mihin olen ajanut autoni. 

Miksi morsian pukeutuu valkoiseen? 
- Tiskikone, liesi ja jääkaappikin ovat 
valkoisia. 
---------------------------------------------------
Mitä kolmea sanaa et halua kuulla 
rakastellessasi? 
- Kulta, olen kotona! 
---------------------------------------------------
Miten korjaat naisen rannekellon ? 
- Ei tarvitse, hellassahan on kello. 

---------------------------------------------------
Nainen tilasi öljy-yhtiöltä polttoöljyä 
kotiinsa. Hän soitti tilauksen ja 
huomautti lopuksi, että hän haluaa 
sitten miehen jolla on pitkä letku. 
Puhelun lopetettuaan hän ajatteli, että 
olipa hän tökerö puheissaan ja päätti 
soittaa uudelleen ja selittää asiaa. 

Kun hän sai langanpäähän henkilön 
joka tilauksen oli vastaanottanut nainen 
sanoi: "Minun täytyy nyt selittää 
tarkemmin mitä tarkoitin. En minä 
muuten olisi tarvinnut pitkää letkua, 
mutta kun minulla on reikä niin 
korkealla". 
---------------------------------------------------
Nainen asteli keittiöön ja näki 
miehensä hipsivän siellä kärpäslätkä 
kädessä. "Mitä sinä teet" -nainen kysyi. 
"Tapan kärpäsiä" -mies vastasi. "Oletko 
saanut yhtään"? "Kyllä, kolme koirasta 
ja kaksi naarasta". Nainen kummasteli 
vastausta ja kysyi: "miten ihmeessä 
olet voinut erottaa ne toisistaan"? Mies 
vastasi: "kolme oli oluttölkillä ja kaksi 
puhelimessa".
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2

Lahden Radioamatöörikerho Ry, PL 74, 15101 Lahti – oh3ac(ät)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

13 04.11. OH3LWM
14 25.11. OH3TY
15 16.12. OH3WK

Bulletiinit 2008

01 06.01. OH3MUQ
02 27.01. OH3LWM
03 17.02. OH3TY

Digipeater (APRS)
OH3RDH 144.800

Internet kotisivu
http://koti.phnet.fi/oh3ac tai sral.fi/oh3ac

Pankkiyhteys:
SAMPO 800025-5945005

SEURAAVAN LEHDEN AINEISTOPÄIVÄ:
28.01.2008

OH3AC HALLITUS 2007
Esa Rössi OH3MUQ @
Puheenjohtaja 040-4147706

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
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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