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Tästä sopii lähteä - Henrik Ibseniä mukaillen: 

 
”Kukin tääll’ on oma itse ihan riivatun lailla; 

oma itse, eikä niin mikään muu; - 

Kukin itseys-pönttöönsä sulkeutuu,  

siell’ ui sen umpeinta pohjaviivaa... - 

Ei toisen tuskille kyynele vuoda; 

ei toisen aatteille kuuloa suoda... 
Oma itse on kaikki, mitä mieli ties, 

oma itse ihan hyppyrin viime laitaan.” 

 

Hyveellisten ja vielä paremmiksi pyrkivien harrastajien SRAL on julistautunut 

arvomaailman kannattajaksi. Tosin arvojen määritys on katsottu tarpeelliseksi 
jäsenten erottamisprosessia varten. Kerrotaan, että ko. arvot on kopioitu 

RSGB:n vastaavista. Ei ihan vastaavista, kun RSGB:llä on tiettävästi tarkoitus 
houkutella toiminnallaan lisää jäseniä.  

 
Olisihan noita arvoja ollut tarjolla muillakin tahoilla, kuten mm. ARRL:lla. Ne 

tuli luetuksi ARRL:n julkaisuista jo ammoisina aikoina, mutta niitä pidettiin 
silloin itsestään selvyyksinä ilman suurempaa meteliä. Mikä idea on siinä, ettei 

arvoja voi käyttää pelkästään myönteisenä huoneentauluna kuten muualla? 
Kun Liitolle nyt oikein virallisesti on määritetty arvot, onko Liiton hallitus itse 

noudattanut niitä?  
 

Äskettäin (kun tätä kirjoitan) asetettiin ehdolle uusia hallituksen jäseniä. Sitä 
edelsi vaaliväittely, kuranheitto tai eräissä jyrkimmissä arviossa ”sonnan levitys 

tuulettimen avulla”. Revohka keskittyi ham-saunaan. Puheenjohtaja Memman, 

OH1EG mielestä Liitolla ei ole mitään tekemistä ko. nettisivuston kanssa. Liitto 
kyllä käyttää esim. fin-hamia tiedottamiseensa. Moderaattorina oli Liiton varapj 

OH3ERV, mutta Liitolla ei siitä huolimatta ole mitään tekemistä sivuston 
kanssa. Eikä Liitolla ollut puheenjohtajansa mielestä aikaisemminkaan mitään 

tekemistä vastaavien sivustojen kanssa, kun satuin kerran kysymään asiaa.     
 

En voi luonnollisesti ottaa tähän törkytekstejä, joihin jäljempänä viitataan. 
Ham-saunassa oli vaalien alla luettavissa mm. seuraavaa: 

 
...tätä ruskean substanssin proliferointia on taas kerran ollut huvittavaa 

seurata. Monet tahot ovat taas paljastaneet pikkusieluisuutensa, 
idioottimaisuutensa, katkeruutensa ja tyhmyytensä.  

 
Miten pikkusieluisuuteen ja (erityisesti radioamatöörien) vanhakantaiseen 

katkeruuteen = mallia ”menneisyyden vangit” - suhtautuisi? Se panee 

ajattelemaan monenlaista, kuten seuraavassa mielipiteessä: 

 



Kyllä tämä kaikki näyttää hurjalta yhdistystoiminnalta. Ei kyllä näytä siltä että 

radioamatööri harrastus olisi kovinkaan tärkeää tälle yhdistykselle. 

Seuratessani keskustelua/väittelyä/mustamaalaamista jne. Ihmettelen 
suuresti kuinka tämä yhdistys voisi edes toimia tehokkaasti ja asianmukaisesti. 

Surkuhupaista toimintaa... en kyllä tunne vetoa tähän riita liittoon jossa 
jaksetaan riidellä vuodesta toiseen. Turha syyttää ketään erikseen, molemmat 

osapuolet ovat syyllisiä näissä riita asioissa. Ottakaa vihdoin järki käteen ja 
keskittäkää kaikki tuo energia liiton asioiden hoitoon ja harrastuksen eteenpäin 

viemiseen.  
 

Riidellään? Mustamaalataan? Surkuhupaisaa toimintaa? Johdetaanko Liiton 
asioita huonosti? Onhan meillä tarkoin valitut luottamushenkilöt, joiden 

pätevyyteen ja kyvykkyyteen olisi syytä vakaasti uskoa. Kuinkahan monet ovat 
uskonsa ja luottamuksensa hallitukseen menettäneet? Ainakin sieltä löytyi 

yksi, ja hänen näkökohtansa on huolestuttava: 

 

Varovainen aloitus (nyt kun taas saa kirjoittaa), eli ensivuoden 

talousarvioon on sitten varattu tätä terska vai turska rahaa? 
Tuleekohan kokous striiminä mistään suorana (ilman sensurointia?) 
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PERJANTAIN SÄHKÖINEN VERSIO 
* Syyskokousmateriaalissa painovirhe * 

Viimeisimmän Radioamatööri-lehden (09/18) mukana jaettiin 
Toimintasuunnitelma 2019-liite. Liitteessä oleva talousarvio (s.9) on 

virheellinen, sillä arviossa on viime vuoden luvut. Oikea materiaali 
 jaetaan syyskokouksessa… 

 
Liiton talousarvio on sen verran tärkeä yleisen kokouksen yksityiskohta, ettei 

sen kanssa sovi tyriä. Muuten voi tulla turskarahan maksua. Tosin ham-
saunassa on esitetty sellainen mielipide, että toisia radioamatöörejä oikeuteen 

haastava on ”luihu olmi”. Tuo lienee äärisofistinen käsitys siitä, miten 

radioamatöörin tulee kääntää toinenkin poski?  
 

On se niin surullista nähdä aikuisia miehiä menneisyyden vankeina levittää 
vanhoja juoruja vuosia tapahtumien jälkeen, jotka erimielisyyksien takia on 

puitu jopa kahdessa oikeusasteessa... Onko tämä merkki oman elämän sisällön 
puutteesta, heikentyneestä arviointikyvystä vaiko moraalisesta 

rappeutumisesta? 
 

No, ei tainnut olla kyse kenenkään ”elämästä”, vaan elämöimisestä oman 
mielipiteen puolesta. Tapa ja tyyli olivat vain joillakin vääriä, jos huomioidaan 

ns. ham-spirit ja Liiton arvot.  
 

Lukija, jolla ei ole pääsyä ham-saunaan varmaan ihmettelee, mitä siellä 
saunassa on oikein tapahtunut? Onko käytetty liian suurta löylykauhaa, vai 

onko joku peräti pudotettu lauteilta? Löylyjen kipakkuutta voidaan vähentää 

löylyn heittäjiä vähentämällä. On kuitenkin näyttänyt siltä, että saunasta ulos 



on heitetty alalauteiden kärvistelijöitä. Siis niitä väärällä puolella saunaa 

istuneita, eikä näitä löylymaakareita. 

 
Toinen maailmansota alkoi koska muisteltiin menneitä. Samoin ensimmäinen. 

Samoin Puunilaissodat. Oikeastaan lähes kaikki sodat. Ei kannata katsoa liikaa 
taaksepäin, se on kaikin puolin vaarallista. 

 
Joku väitti että jos ei katso taaksepäin on historian vanki. Se on 

juuri päinvastoin. 
 

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Sitä  
suuremmalla syyllä ajovalot ovat tärkeämmät kuin peruutuspeili. 

 
Kaikki ihmiset tuppaavat jämähtämään siihen maailmaan jossa eli n.  

40-vuotiaana. Toinen termi tälle on "kaunasetä". 

 

Kaunasetä nimitys on aivan oikea, kun historiaa käytetään yksipuolisesti omien 

tarkoitusperien ajamiseen ja väittelyn lyömäaseena. Ottamatta tässä kantaa 
”oikeaan tai väärään”.    

 
Ruotsissa osataan käyttäytyä paremmin. Ei sikäläisissä 

radioamatööripiireissä tälläisia ylilyöntejä esiinny. Ruotsalaisessa 
ajattelussa "lagom" on tärkeä käsite. Lagom tarkoittaa sopivasti, ei liian 

paljon eikä liian vähän. Asioiden pitää olla tasapainossa, mopo ei saa 
karata käsistä. Aikansa kutakin, mutta joskus on lopetettava. 

 
Aivan hiljattain ruotsalaiset radioamatöörit kokivat takaiskun, kun yleinen 

sallittu lähetysteho laskettiin 200 wattin. Ruotsin radioamatööriliitto SSA 
ei onnistunut estämään tämän päätöksen läpiviemistä. Tästä lähtien pitää 

anoa maksullinen lupa saada käyttää korkeampaa tehoa kuin 200 wattia. Jos 
tyytyy 200 watin rajoitukseen, ei tarvitse tehdä mitään, ja silloin lupa 

jatkossakin on ilmainen. 

 
Ruotsalaiset hamssit kokivat siis takaiskun, mutta pysyivät rauhallisina. 

Kaikki käsittivät, että ei mennyt ihan niin kuin piti, mutta myrskyä ei 
syntynyt. SSA oli tehnyt parhaansa mutta se ei riittänyt. Tällaista on 

elämä, ei aina voi voittaa. Eikä syntipukkia etsitty vaan rauha säilyi. Ne 
hamssit, jotka tahtoivat käyttää enemmän tehoa, anoivat ja saivat 

tarvittavan lisäluvan. Ei mitään itkua ja hampaiden kiristelyä, vaan 
rakentavaa sopeutumista uuteen tilanteeseen vähin äänin.  
 

Tämäkin ”lagom” meni joidenkin vastineissa suoraan sylttytehtaalle, ei tullut 
hyväksyntää.  

 
Katsotaanpa hetki ajovalojen suuntaan, koska em. viestien taustalla oli Liiton 

hallinto ja sen tekijät. Järjestöllinen peli käy kovemmaksi, eripura kukoistaa, ja 
energiaa kulutetaan Liiton toiminnan kannalta epäolennaisiin asioihin. Tai 

puuhastellaan jonkin yksittäisen ”ongelman” parissa, kun sitä ei osata 
hallinnollisin keinoin ratkaista. Tärkeintä ei ole, miltä toiminta näyttää 

hallituksen kannalta, vaan miten jäsenkunta sen kokee. 



 

Yhdistyksen kivirekeä vetäneet tietävät, että kiitosta harvemmin tulee. Mutta 

jos työ on tehty huonosti tai ei ollenkaan, voiko siitä odottaa mitään kiitosta? 

 

Voidaanko sellaista kehitystä pitää hyväksyttävänä, että esimerkiksi ra-lehdellä 
ja ham-saunalla on täysin erilaiset standardit sille, mitä voi kirjoittaa ja missä 

määrin tölviä muita henkilökohtaisesti? En pidä reiluna sitä, että vastuita 
ulkoistetaan ja itsekästä vaikutusdominoa pelataan nurkan takana. Jokainen 

arvioikoon itse, mitä tuo tarkoittaa. Se tarkoittaa aika monia asioita, joiden 
toivoisi olevan toisin.  

 
 

 
 

 
 

 

 
  


