
aikana "final plenary" -tyyppisissä kokouksissa. Jokainen asialistallla oleva asia 
esitellään ja neuvottemalla saavutettu päätösesitys käsitellään. Jos kokous on 
toiminut hyvin, päätösesitys saatetaan jopa hyväksyä yksimielisesti. 

Jos kokouksen työryhmissä ei ole päästy kaikkia tyydyttävään esitykseen, 
asiasta joudutaan äänestämään. Äänestykset saattavat olla hyvinkin 
monimutkaisia ja aikaa vieviä. Joskus asiat on jo sovittu kokouksissa, mutta 
jotkut maat haluavat asiasta vielä äänestää voidakseen kotimaassaan näyttää, 
mitä mieltä on ollut.

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; jäsen on ollut kiinteästi seurannut  
kokouksen tapahtumia ja Suomen delegaation toimintaa sekä saanut lähes 
päivittäin tietoa kokouksen etenemisestä sekä toimittanut kokouksen 
osanottajille myös taustatietoa keskusteluihin.

50 MHz loppusuoralla
Ainoa selkeästi radioamatööriasia on mahdollisuus löytää uusi allokaatio 50–
54 MHz taajuusalueelta Region 2 alueella. Muualla maailmassa sellainen jo on.

Kokouksessa asiasta on päästy alustavasti yhteisymmärrykseen. Radio-
ohjesääntöön (RR) kirjataan CEPT:n ajama 50-52 MHz toissijaisin oikeuksin. Ne 
valtiot, joille tämä ei käy voivat kirjata suojausvaatimuksensa erilaisiin 
alaviitteisiin. Valitettavasti näihin valtioihin kuuluu myös Venäjä. Suomen on 
tarkoitus kirjautua alaviitteeseen, jossa suomalaiset saavat 50,0-50,5 MHz 
ensisijaisen amatööriallokaation. 

Käytännössä tämä ei muuta paljoa nykyistä tilannetta Suomessa. Hamit  
pääsevät edelleen työskentelemään 50 MHz:n alueella ja Venäjä – sekä ehkä 
myös Norja – vaatii edelleen suojausta lähellä rajaa olevilta lähetyksiltä.

OH3AC Kerhokirjeessä tullaan käsittelemään loppuraportti WRC-19 kokouksen 
päätyttyä.

<takaisin pääotsikoihin>

"Jaloviina Matkaaja" uusi kunnianosoitus Tapion, OH6UBZ/mm; seikkailulle
Altian "Viinimaa"-sivuilta on mielenkiintoinen uutuusjuoma:

"Tynnyrillinen Jaloviinaa lähti seilaamaan maailman ympäri
valtameripurjehtija Tapio Lehtisen mukana Golden Globe
Race -kilpailussa vuonna 2018. Jaloviina Matkaaja on
kunnianosoitus tuolle huikealle seikkailulle. Tämä pullo
kuuluu erikoiserään, jota on kypsytetty noin 300 päivää – eli
jotakuinkin yhtä kauan kuin yksinpurjehdus kesti. Vanhoissa
konjakkitynnyreissä tehty kypsytys on viimeistellyt tutun
reissukaverin omaleimaisen maun ainutkertaisella aromilla."

https://viinimaa.fi/juomat/maustetut-viinat/jaloviina-matkaaja-38-
50-cl?SkipToId=product-tile-927691&SkipNextSeed=true

Taas saa mennä kauppaan :)

Tnx Hannu, OH1HAQ
<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatöörien ikäpyramidi sama – ellei pahempi - kuin metsästäjillä!
OH3AC Kerhokirje on pariiin otteeseen kertonut Suomen Metsästäjäliiton 
innovatiivisistä keinoista saada nuoria mukaan metsästysharrastukseen. 
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2019-8_metsastysseuroilla_hyvia_keinoja.pdf
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www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2018-10_maksa_nuorten_jasenmaksu.pdf

”Metsästysseuratkin ovat havahtuneet ukkoutumiseen, ja tarttuneet toimiin 
nuorten houkuttelemiseksi harrastukseen: 
- nuorille on lahjoitettu metsästyskoiria,
- moni seura on helpottanut jäsenyysehtojaan nuorille, 
- nuoria on tuettu maksamalla metsästäjäkurssin tutkintomaksu, 
- mitä etelämmäksi mennään, sitä vaikeampi seuraan on päästä,
- pienillä kannustimilla annetaan mahdollisuus nuorille. 
- Metsästäjäliitto käynnisti 2018 "Nuoret seuraan"-kampanjan, jonka 
tarkoituksena on rohkaista seuroja ottamaan uusia nuoria jäseniä. 
- Metsästäjäliitto tukee mukaan lähteneitä seuroja nuorten liittymismaksujen
ja mahdollisten sääntömuutosten osalta.
https://yle.fi/uutiset/3-10913794 

Miksi Metsästäjäliitto on huolissaan nuorista?
Katso metsästäjien eli aseluvan haltijoiden
ikäpyramidiä! Eikö Sinuakin metsästäjänä
huolestuttaisi, jos keski-ikä on yli 60 vuotta?
Etkö metsästäjänä tekisi asialle jotakin?
Metsästäjäliitto on päättänyt toimia! Hyvä!

Radioamatöörien ikäpyramidi on vielä
huonompi. Tarkkaa tietoa ei ole, mutta
viimeisimpien tilastojen mukaan hamien keski-
ikä on noin 62-63 vuotta. Eikö Sinun
radioamatöörinä pitäisi tästä huolestua?
Ainakin Lahden Radioamatöörikerho ry.,
OH3AC; on huolestunut ja tekee kaikkensa,
että nuoria saadaan mukaan harrasteeseen.
Kerhon jäsenten keski-ikä onkin alle 50 vuotta!

www.oh3ac.fi/Aseluvat.png

<takaisin pääotsikoihin>

Kaikilla yhdistyksillä nyt Y-tunnus! Katso omasi yhdistysrekisterin palvelusta
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/uutiskirjeet/prhuutisia/prhn_uutisia_32019/
yhdistykset.html

Yhdistysrekisteri uudistui syyskuussa 2019 ja kaikilla noin 106 000 yhdistyksellä
on nyt Y-tunnus. Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon antama yksilöivä tunnus 
mutta ei tarkoita sitä, että yhdistys joutuisi tekemään veroilmoituksen.

Yhdistyksen Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta 
tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta. Y-tunnus korvaa yhdistyksillä aiemmin 
käytössä olleen rekisterinumeron. 

Uutuutena hallituksen tiedot yhdistysrekisterissä
Yhdistys voi ilmoittaa myös yhdistyksen hallituksen yhdistysrekisteriin. 
Aatteellisen yhdistyksen edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin ilmoitettuja 
hallituksen jäseniä.
 

Maksuttomia tietoja Yhdistysrekisterin tietopalvelusta ja ytj.fi-verkkosivustolta
Yhdistysrekisterin sähköisestä tietopalvelusta voi hakea tietoja yhdistyksistä. 
Saatavilla on laaja yhdistyshaku, jolla voit hakea esimerkiksi tiettynä päivänä 
rekisteröityjä yhdistyksiä tai vaikkapa oman kotikuntansa yhdistyksiä. 
Palvelussa voi myös seurata ilmoitusten käsittelyn etenemistä. Rekisteriotteet ja
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