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Hallituksen kokous 

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Toimielin: Hallituksen kokous
Aika: Ma 7.1.2019 klo 18:00 – 19:30
Läsnä: Tommi Mattila, OH2BFA; puheenjohtaja

Raimo Virtanen, OH3RV; varapuheenjohtaja
Harri Taivalmäki, OH3UP; hallituksen jäsen
Jari Jussila, OH2BU; hallituksen jäsen ja sihteeri
Päivi Viholainen, OH3SL; hallituksen jäsen
Saku Salminen, OH3BKL; hallituksen jäsen, nuorisojaoksen pj
Timo Kurkela, OH3BIU; hallituksen jäsen
Timo Parttimaa, OH3TMI; hallituksen jäsen
Jari-Pekka Leivo, OH3OQ; jäsen
Martti Uuttu, taloudenhoitaja

1. Kokouksen avaaminen.
Kerhon puheenjohtaja Tommi, OH2BFA; avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari, OH2BU; ja pöytäkirjantarkastajiksi
Jari-Pekka, OH3OQ; ja Timo, OH3TMI.

Valittiin kerhon varapuheenjohtajaksi Raimo, OH3RV; sihteeriksi Jari, 
OH2BU, taloudenhoitajaksi Martti Uuttu sekä nuorisojaoston 
puheenjohtajaksi Saku, OH3BKL.

3. Tilinkäyttöoikeudet
Taloudenhoitajan vaihtuessa siirretään vastaavasti kerhon tilien 
tilinkäyttöoikeudet uusille henkilöille.

4. Käsiteltyjä asioita
Ilkka, VE2KUO; lahjoitti kerholle keväällä mm. IC-706 -rigin. Päätettiin 
lahjoitustoivomuksen mukaisesti antaa laite tykötarpeineen lainaksi 
uusille radioamatööreille perinteisine ehtoineen. Tästä ilmoitus 
seuraavassa OH3AC Kerhokirjeessä. (OH2BU)

VHF-UHF-aseman antennit ovat vanhassa puumastossa, jonne 
kiipeäminen ei enää houkuta ketään. Masto on jo aiemmin päätetty 
uusia. Keskusteltiin puumaston korvaamisesta metallimastolla. Tästä on 
saatu myös yksi tarjous. Tutkitaan vielä asiaa ja haetaan vaihtoehtoja. 
Tehdään päätös keväämmällä viimeistään samoihin aikoihin kun routa on
sulanut ja pohjatyöt voidaan aloittaa. Tavoitteena on myös parantaa 
samalla VHF/UHF-antenneita. (OH2BFA/OH3RV/OH3OQ)

Tutkitaan kerhon pää-HF-rigin uusiminen. Saku, OH3BKL; selvittää 
vaihtoehdot samalla kun hän tutkii myös OH3R-aseman digitalisointia. 
Museon asemalla olisi hyvä esitellä ja workkia myös esim. FT8-modea.  
Myös kerhon VHF/UHF-aseman uusiminen otetaan harkintaan 
taloudellisen tilanteen niin salliessa. (OH3BKL)



Käytiin läpi kevään mahdollisia esitelmiä ja esitelmäaiheita. (OH2BU)

Kevään kurssit alkavat ti 5.2.2019 klo 18:00 (iltakurssi tiistaisin) ja ma 
25.2.2019 klo 10:00. (hiihtolomaviikon intensiivikurssi). Kurssien 
pituutta on toivomusten mukaisesti lisätty yhdellä illalla. (OH2BU)

Saku, OH3BKL; selvittää SDR/Kiwi aseman perustamisen edellytyksiä, 
mahdollisen uuden HF-rigin käyttöä etäasemana sekä 
antennianalysaattorin korjauttamista. (OH3BKL)

Itäisen radiomaston alle on rakennettu uusi laitekoppi, jossa mm. 
sähkönvarmistus. Kerhon toistinasemaa ei ole vielä siirretty uuteen 
laitekoppiin mm. sen takia, että koaksiaalikaapeli tulee joko vetää 
uudestaan tai pidentää vanhaa kaapeelia. Siirto vanhasta laitekopista 
uuteen laitekoppiin otetaan työn alle heti säiden lämmittyä. Samoin 
kerhon päämaston remonttiin valmistaudutaan keväällä ja museon 
antennin korjaamiseen. (OH2BFA/OH3RV)

Kansainvälinen esperanto-konferenssi pidetään Lahdessa 20.-27.7.2019. 
Esperanto-kieli elää edelleen voimakkaasti radioamatöörienkin 
keskuudessa, sillä mikä olisikaan mukavampaa kuin puhua kieltä bandilla
toisten harrastajien kanssa. Järjestäjien taholta on tiedusteltu voitaisiinko
radioamatöörien avulla kongressin aikana lähettää jokunen tervehdys 
maailmalle joinakin ilmoitettuina aikoina ja taajuuksilla. Kongressin kieli 
on esperanto ja vain esperanto, ja vaatii ”second operator”-järjestelyn. 
Todettiin, että kerhon ja museon asemia voidaan käyttää ao. tehtävään. 
Yhteyshenkilönä Vesa, OH3FYE.

(Esperanto on luonnollisiin kieliin perustuva keinotekoinen kansainvälinen apukieli ja 
perustuu sanastoltaan enimmäkseen romaanisiin kieliin. Kieliopissa on vahvoja vaikutteita
slaavilaisista kielistä. Sen tarkoitus on toimia helposti opittavana kielenä, joka helpottaa 
erikielisten ihmisten välistä kommunikointia. Sillä on kasvava, aktiivinen puhujayhteisö, 
joka on käyttänyt kieltä jatkuvasti sen julkaisemisen jälkeen. Sen puhujia on ympäri 
maailmaa, arviolta noin 120 maassa. Yli 1 000 000 henkilöä ymmärtää kirjoitettua 
esperantoa tyydyttävästi ja 10 000 000 henkilöä on joskus elämänsä aikana tutustunut 
esperanton alkeisiin)

Lahden kaupungin nuorisotoimi järjestää vuorovuosin Lasten ja nuorten 
harrastemessut. Ne ovat pakolliset käydä kaikille kaupungin 
peruskoululaisille ym. Tänä vuonna ne järjestetään 29.-30.8.2019. 
Messujen kasauspäivä on 28.8.2019. Lasten ja nuorten harrastemessuilla
on mukana kymmeniä toimijoita esittelemässä toiminnallisesti lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksia. Mukana ovat lahtelaiset 
nuorisoyhdistykset, liikunta- ja urheiluseurat, kulttuuriyhdistykset, 
kaupunki, seurakunta jne. Tapahtuma on ilmainen niin 
näytteilleasettajille, kuin asiakkaillekin. Harrastemessujen facebook-sivut
löytyvät täältä: https://www.facebook.com/lahden.harrastemessut/
Tommi, OH2BFA; osallistuu messu-infoon.

https://www.facebook.com/lahden.harrastemessut/

