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Moderaattori vai Netin Hyvä Haltija?
OH3AC:n Kerhokirjeen 2019/2 mielipiteeseen ”Arvon mekin ansaitsemme, 
saunassakin” oli tullut Kerholle viesti, jollaista jo odotinkin. Sain viestin 
tiedoksi. Koska kirjoitin ko. mielipiteen, vastaan myös osaltani asiassa.

Lähettäjä: pentti.gronlund@kolumbus.fi
Päiväys: 27. helmikuuta 2019 klo 18.31.04 UTC+2
Aihe: Poistakaa valheellinen väittämä

Terve,
Niinsanottu kerhokirjeenne väittää seuraavaa:
"Ps. Huomasitte varmaan, että Pena, OH3BK, joka olisi 
mielestäni pitänyt poistaa saunasta, sai moderaattorin paikan 
vaalien jälkeen. Palkinto "hyvästä työstä"?"

OH1TH ei ymmärrä, mistä kirjoittaa. Ham-saunalla ei ole 
moderaattoria. Vihjailujen tarkoitus on vain, ja vain, loanheitto.
-----------------------------------(poistettu, kokonaan toista asiaa).

Pena OH3BK

Se on ainakin varmaa, että Pena oli Liiton vaalien alla todella ”kunnostautu-
nut” Ham-saunassa, eikä sitä edellä kielletä. Tietenkään ei oteta mitään 
kantaa varsinaiseen asiaan eli törkykirjoituksiin. Jotta päällekirjoittaneen 
ymmärrys ja Penan uusi nettivirka saisivat oikeat puitteet, laitan oheen myös
asiaa koskevan ham-saunan viestin:

Tuomas OH3ERV<tuomas.tauriala@gmail.com> 19.11. klo 23.41
Vastausosoite: ham-sauna@groups.io
Vast.ott.: ham-sauna@groups.io

Ham-sauna-listan ylläpitäjänä toimii tästä hetkestä lähtien 
Pentti OH3BK. Tämän viestin jälkeen poistan itseltäni ylläpitäjän 
oikeudet ja poistun samalla koko listalta. Jatkossa en ota mitään 
kantaa listan ylläpidolliseen linjaan tai listalla mahdollisesti 
tapahtuviin käytäntömuutoksiin. Erik OH2LAK on poistunut listan
ylläpidosta jo aiemmin.

Lopuksi haluan muistuttaa että ham-sauna sekä fin-ham 
-sähköpostilistoilla ei ole edelleenkään mitään tekemistä 
Suomen Radioamatööriliiton kanssa. SRAL ei vastaa listojen 
ylläpidosta eikä ota mitään kantaa listojen ylläpitoon tai 
keskusteluun. Listoille ovat yhtä lailla tervetulleita kaikki 
radioamatöörit riippumatta siitä ovatko he SRAL:n jäseniä vai 
eivät.

Huhut kertovat, että em. luopuminen tapahtui sen jälkeen, kun 
sidonnaisuudesta oli huomautettu. Kuinkas muuten.

Oikaistaan siis: olikin kyse ylläpitäjästä! 

Enpä sattunut kirjoittaessani muistamaan tätä hienosti keksittyä nimeä! 
Muinaisina ham-saunan kultaisina alkuaikoina puhuttiin yleisen käytännön 
mukaan moderaattorista. Silloin moderaattori esimerkiksi poisti Ham-
saunasta Liiton hallitusta arvostelleita jäseniä. Jopa koko asiasta tai 
ulosheiton syystä asianomaiselle ilmoittamatta. Liitto ei silloinkaan ottanut 
vastatakseen näiden sivustojen kirjoittelusta eikä moderaattorin 
toimenpiteistä. Tässä hiukan lisää muistin virkistystä:
https://keskustelu.suomi24.fi/t/14801574/finham-suljettiin!

https://keskustelu.suomi24.fi/t/14801574/finham-suljettiin!


FINHAM suljettiin!
6.4.2017 12:21

Suomen Radioamatööriliitto ry:n tietokonepalvelimella ollut 
FINHAM-palsta, jonka hallitus kiisti olevan sen määräysvallassa 
moderoimisen osalta, on suljettu. Arvellaan, että hallitus pelkää 
kevään tilikokousta FINHAMissa käytyihin keskusteluihin 
nähden.

SRAL:ssa jäsenten reipas meno ja hallituksen riuskat otteet 
tuntuvat jatkuvan jo toista kymmentä vuotta: koskaan et 
muuttua saa.

6.4.2017 13:35
Tuntuu koville ottavan tuo sananvapaus radiossa puhuville 
radisteille.

Myöhemmin Liiton oli pakko tehdä kasvojen kohotus, jolloin keksittiin 
”privaatti” nettisivustot. On pidettävä kiitettävänä sitä, että yksityiset 
radioamatöörit OH2LAK ja OH3ERV (silloin Liiton varapuheenjohtaja) 
järjestivät sivustot ja ryhtyivät niiden ylläpitäjiksi. Tosin, kun tietää, miten 
sensuuri ja sananvapaus nykyisin Liitossa toimivat, voisi ylläpitäjää nimittää 
paremminkin altapitäjäksi. Samalla on syytä esittää moitteet Liitolle siitä, 
ettei se puolestaan ole halunnut koko aikana vastata Fin-ham ja Ham-sauna 
-sivustoista isommilla hartioilla. Täydellistä vastuun pakoilua.

Mielestäni on käytännön kannalta aivan sama, nimitämmekö sivustojen 
toimintaa ”ohjaavia” vaikkapa Netin Hyviksi Haltijoiksi. Miksi? Siksi, että 
sivustot ovat toimineet aivan samalla tavoin kuin aikaisemmin moderaattori 
(ylläpitäjä?) Antti Salmenlinnan aikana. Niinpä Ham-saunasta on sen 
uudessa privaatti tulemisessa heitetty ulos Liiton hallitusta ja sen toimintaa 
arvostelleita kirjoittajia aikaisempaan tapaan.

Tässä yhteydessä tulee mieleen mm. Ham-saunan kirjoitus viime 
marraskuulta: ”Onko Pena-Setä aina vasiten lakia ja sääntöjä vastaan?” On 
helppo syyttää toisia asioista, joissa itse pahiten lipsuu ja pyrkiä ohjaamaan 
keskustelu sivuraiteelle. Totuuden ydin näyttää toisenlaiselta, eli juuri 
sellaiselta, kuten siitä kommenttina kirjoitin. Onnittelut kuitenkin Penalle 
ylläpitäjän palkkio-vakanssista!

Timo Kiiski, OH1TH


