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Hallituksen kokous 

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Toimielin: Hallituksen kokous
Aika: Ma 1.2.2016 klo 18:15-19:00
Paikka: Kerhon tilat Radiomäki, Lahti
Läsnä: Raimo Virtanen, OH3RV; puheenjohtaja

Harri Taivalmäki, OH3UP; hallituksen jäsen
Markku Ahonen, OH3MX/OH3EAU; hallituksen jäsen
Lauri Riikonen, OH3RL; hallituksen jäsen
Vesa Koskinen, OH3FYE; hallituksen jäsen
Jari Jussila, OH2BU; hallituksen jäsen ja sihteeri
Pentti Lareva, OH3TY; pätevyystutkija, museon yhdysmies

Poissa: Päivi Viholainen, OH3SL; jäsen
Pekka Mielonen, OH3JMJ; varapuheenjohtaja
Marko Niskanen, OH3MN

Kokous käytiin avoimena kokouksena kerhoillan yhteydessä. Kokouksessa oli paikalla 
tai vieraili lyhyemmän aikaa noin 15-20 kerhon jäsentä, jotka aktiivisesti tekivät 
keskusteluun esityksiä ja kertoivat omia näkemyksiään käsiteltävistä asioista antaen 
arvokkaan panoksen tehtyihiin päätöksiin.

Kokous kiitti Markkua, OH3MX; ja Maarit'tia, OH3EQS/äiti pullista, kääretortusta ja 
kahvinkeitosta, jotka loivat hyvää tunnelmaa kerhoiltaan.

1. Kokouksen avaaminen.
Kerhon puheenjohtaja Raimo, OH3RV; avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari, OH2BU.

3. Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin seuraavat toimihenkilöt:

-varapuheenjohtaja: Pekka, OH3JMJ; 
-rahastonhoitaja Harri, OH3UP;
-sihteeri Jari, OH2BU;
-kerhomestari Päivi, OH3SL; 
-QSL-vastaava: jätettiin auki. Todettiin korttien tulevan ja 
menevän tällä hetkellä hyvin ja joutuisasti vapaaehtoisesti.

4. Vuosikokous ja tilinpäätös
Kerhon vuosikokous eli ns. tilinpäätöskokous pidetään ma 8.3.2016 klo 
18:00. Jari, OH2BU; laatii toimintakertomuksen hallitukselle 
hyväksyttäväksi 
Käytiin läpi kerhon tilinpäätös 2015 ja tärkeimmät kulukohdat. 
Tilinpäätös annetaan toiminnantarkastajalle hyväksyttäväksi.



5. Taloudellinen tilanne
Kerhon rahastonhoitaja Harri, OH3UP; kertoi kerhon taloudellisesta 
tilanteesta. Jäsenmaksuja on hieman, ei kuitenkaan hälyttävästi, 
maksamatta. Motivoidaan jäsenmaksun maksamiseen. Vuokrat ja muut 
juoksevat menot ovat hallinnassa.

SRAL ei ole vieläkään maksanut syksyn messuille lupaamaansa 600 € 
avustusta. Maksua karhutaan.

6. Koulutus
Iltakurssi alkaa ti 2.2. klo 18:00 ja talvilomaviikon kurssi 29.2.-6.3.2016 
päivittäin 10:00- 16:00. Ilmoittautuneita näille kahdelle kurssille on nyt 
9, mutta lisää mahtuu. Kurssi-ilmoittelua lehdissä on supistettu niiden 
kalliuden takia. Etelä-Suomen Sanomat on kallis mutta toisaalta toimivin 
ja ilmoitukset on nyt laitettu vain järjestö-ilmoituksina. 

Yleisluokan preppauskurssille ei ole tullut ilmoittautumisia. 

Porissa ja Järvenpäässä toimivat hyvät CW-kurssit. Harkitaan sellaisen 
järjestämistä myös Lahdessa. Erityistä kiinnostusta on myös digikurssille. 

MPK:n kanssa on käyty neuvotteluita kerhon kurssien liittymisestä myös 
MPK:n koulutuskalenteriin.

Naisten maanpuolustusliitolle pidetään radioamatööritoiminnan 
esittelytilaisuus ja keskustellaan erityisestä naisten radiokurssista.

Kerhon koulutusryhmän laatima uusi edistyksellinen K-moduulin 
opetusmoniste on julkaistu tammikuun lopussa. Opetusmonisteessa on 
nyt, T1- moduulin tapaan, linkit tutkintokysymyskoosteisiin ja uutuutena 
myös selitykset, miksi joku väittämä on väärä.

Radioamatööri-lehti kieltäytyi julkaisemasta helmikuun numerossa tästä 
uudesta materiaalista tehtyä pientä juttua. Tämä on täysin 
käsittämätöntä. Seuraavasta linkistä voit lukea myös Radioamatööri-
lehden päätoimittajan vastauksen. www.oh3ac.fi/SRAL_iski_taas.pdf

7. OH3R-asema ja kerhon radiobulletiini
OH3R-aseman päivystykset ovat pyörineet hyvin mutta päivystyslistassa 
on edelleen aukkoja. Lista on nähtävissä kerhon keskustelupalstalla: 
http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=20&t=379

Keskusteltiin Vesan, OH3FYE; esityksestä ajatuksesta, että kerhon 
radiobulletiini siirrettäisiin annettavaksi OH3R-aseman päivystyksiin.

8. Kerhon toistinasemien OH3RAC tilanne ja toimenpiteet
Kerhon 70 cm:n toistin tällä tällä hetkellä paikallismoodissa eli yhteys 
R.Net:tiin ei toimi. Uuden aseman logiikka on pitkälti valmis, mutta 
lopullinen asennus tapahtuu vasta uuden laitekopin valmistuttua.

Raimo, OH3RV; käy tutustumassa uuteen laitekoppiin sekä sopimassa 
asennus- ja teknisistä järjestelyistä. R.Net'in edellyttämän Internet-
yhteyden järjestämisessä on useampia vaihtoehtoja. Laitekopissa 
toistinasemat päässevät myös turvattuun sähköön.

Pena, OH3TY; esitti ajatuksen toistinaseman tunnistuksesta - aina sen 
avauduttua - myös puheella

http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=20&t=379
http://www.oh3ac.fi/SRAL_iski_taas.pdf


9. Lahden kaupungin nuorisomessut
Lahden kaupunki järjestää to-pe 25.-26.8.2016 nuorisomessut, joille 
kaupungin kaikki ala- ja yläasteen koululuokat ovat velvoitettuja 
osallistumaan. Lisäksi paikalle tulevat lukioluokat sekä ammatillisten 
koulujen luokat. Kaupunki arvioi varovaisesti kävijöitä tulevan noin 
10.000.

Messupaikka on sinänsä ilmainen, mutta mikäli Lahden Messuilta 
halutaan ständejä tai vastaavaa, ne maksavat.

Keskusteltiin messuista ja niihin osallistumisesta:
- päätettiin osallistua näille messuille
- projektipäälliköksi nimettiin Vesa, OH3FYE
- Vesa kerää ryhmän, jossa tarkemmin mietitään, miten nuorille 
ja teineille esitellään toimintaa mahdollisimman hyvin. OH3R- 
koululaisesittelyiden opetuksia kerrataan ym.
- tutkitaan, jos messuille saataisiin käyttöön etäasema, jolloin 
paikallisista häiriöistä päästäisiin eroon.

10. Kotisivu
Kerhon kotisivun www.oh3ac.fi alusta alkaa olla jo vanhentunut eikä se 
tue kovinkaan hyvin esim. mobiilikäyttöä. Lisäksi sivut kaipaavat 
siivousta.

Tutkitaan mahdollisuutta siirtyä esim WorldPress -alustaan.

11. Kilpailukoulutus ym.
- Göran, OH1SIC/SM5SIC; ilmoitti olevansa pääsiäisenä 26.-27.3.2016 
äänessä WPX SSB-kilpailussa Filippeeneiltä harvinaisella tunnuksella 
4D1R. Göran on valmis järjestämää ”OH3AC-vastaanoton” erityisesti, 
mikäli kerhon asemille saadaan kontestimiehitys yhdellä tai kahdella 
asemalla.

- Kun kerhon antennitilanne on nyt parempi ja myös linukka kunnossa, 
Göran tarjoutuu tulemaan pitämään taas ”kontestikoulutuksen” 
kerholaisille tai muillekin.

- Göran tarjoaa myös esittelymatkaa majoituksineen Ruotsiin 
edistykselliselle kilpailuasemalle ja/tai osallistumista siellä johonkin 
kilpailuun.

- TR4W -kilpailuohjelma, on sinänsä on kooltaan pieni ja toimii 
vanhemmissakin koneissa, on aiheuttanut joskus virusvaroituksia tai jopa 
sen takia ohjelman lukkiintumisia. Virusvaroitukset ovat tässä 
tapauksessa turhia mutta Göran toimitti TR4W-ohjelman version, joka ei 
aiheuta virustorjuntaongelmia. Ohjelma ladataan kerhon kotisivulle.

12. Muut asiat
Viestintävirastolta on tullut OH3RDH-aseman lupamaksu. Koska asema ei 
liene käytössä tai edes olemassa, lupa peruuteettaneen.

13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen sekä kerhon jäseniä 
että hallitusta aktiivisesta keskustelusta. 

http://www.oh3ac.fi/

