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Hallituksen avoin kokous 
– hallituksen ja jäsenistön kohtaaminen

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Toimielin: Hallituksen kokous
Aika: Ma 7.9.2015 klo 18:15-20:00
Paikka: Yhdistyksen tilat Radiomäki, Lahti
Läsnä: Raimo Virtanen, OH3RV; puheenjohtaja

Harri Taivalmäki, OH3UP; jäsen
Henry Raiski, OH3EGL; jäsen
Timo Vuori, OH3FVW; jäsen
Päivi Viholainen, OH3SL; jäsen
Vesa Koskinen, OH3FYE; jäsen
Jari Jussila, OH2BU; jäsen, kerhon ja kokouksen sihteeri
Pentti Lareva, OH3TY; pätevyystutkija, museon yhdysmies

Poissa: Ismo Vilkas, OH2IV; jäsen
Pekka Mielonen, OH3JMJ; varapuheenjohtaja

Kokous käytiin avoimena kokouksena kerhoillan yhteydessä. Kokouksessa oli täten 
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 Raunoa, OH2FZ; ja Pasia, OH2EIC; makoisista pullista, kääretortusta ja 
kahvinkeitosta, jotka loivat hyvää tunnelmaa kerhoiltaan.

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

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Valittiin kokouksen sihteeriksi kerhon sihteeri Jari, OH2BU.

3. Vuosikokous ja pikkujoulu
Päätettiin pitää kerhon vuosikokous eli vaalikokous ma 7.12.2015 klo 
18:00. Kokouksen jälkeen pidetään perinteisen tavan mukaan kerhon 
pikkujoulujuhla.

4. 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.

5. Koulutus ja kevään radioamatöörikurssit
Peruskurssi alkaa ti 29.9. klo 18:00, ilmoittautuneita on jo mutta lisää 
mahtuu. Keskusteltiin kurssi-ilmoittelusta: Etelä-Suomen Sanomat 
on kallis mutta toisaalta toimivin. Vaihtoehtoina ovat saman konsernin 
Uusi Lahti-lehti, Alueneloset sekä internetmainonta.

 



Päätettiin pitää yleisluokan preppauskurssi keväällä. Ilmoittautuneita 
ja kiinnostuneita on jo kolme.

6. Syksyn kuukausiesitelmät ja muu 85-juhlavuoden ohjelma. 
Keskusteltiin alustavasti loppuvuoden ohjelmasta ja mahdollisista 
esitelmistä. Sihteeri ottaa vastaan ehdotuksia ja toivomuksia.

7. OH3R-aseman uudelleenaktivointi.
Arvi Hauvosen muistoasemalle on osoitettu uudet tilat – museon 
ollessa vielä suljettuna ensi kevääseen - Vanhalta Radioasemalta ns. 
antenninvirityshuoneesta. Asema on kiitos, Penan, OH3TY; ja monen 
muun nyt työskentelykunnossa. Asemalla on oma 80 metrin 
vaakaluuppi ja pystyy helposti lainaamaan kerhon HF/VHF/UHF- 
antenneita. 

Aseman säännöllinen toiminta ja päivystykset alkavat sunnuntaina 
13.9.2015 niin, että kerhon bulletiini annetaan asemalta klo 09:30 SA 
ja 1. vakiopäivystysvuoro on klo 12:00-15:00. Päivystys on ainakin 
alussa aina sunnuntaisin klo 12-15:00. Pena, OH3TY; (oh3ty@oh3ac.fi) 
pitää päivystyslistaa ja hänelle voi ilmoittautua päivystäjäksi.

Paitsi jo vuonna 1992 aloitetun päivystyksen jatkaminen tavoitteena on 
myös esitellä radioamatööritoimintaa yleisölle, kertoa Radio- ja tv-
museosta sekä antaa kerhon monilukuiselle jäsenistölle ja vierailijoille 
mahdollisuus työskennellä vapaa-aikana vaikkapa peruskisaa. 
Avainjärjestelyt sovitaan kunkin päivystäjän kanssa erikseen.

8. Kerhotilojen siivous, maalaus tai muu kunnostaminen
Ismo, OH2IV; on saanut valmiiksi radiohuoneen uuden pyöreän pöydän 
ja tuo sen kerholle Ruskaleiriviikonloppuna. Kerhon tiloista viedään 
kaikki turha tavara Ruskaleirille ja myymättä jäänyt viedään 
paluumatkalla Kolavalle.

Leirin jälkeen tilat siivotaan ja järjestellään uudestaan.

9. Kerhon toistinasemien OH3RAC tilanne ja toimenpiteet
Kerhon 70 cm:n toistin tällä tällä hetkellä paikallismoodissa eli yhteys 
R.Net:tiin ei toimi. Asiasta ei ole tullut yhtään valitusta. Uuden aseman 
logiikka on pitkälti työn alla mutta lopullinen asennus tapahtunee vasta 
lokakuussa uuden laitekopin valmistuttua. Päätettiin ainakin toistaiseksi 
olla investoimatta Yaesun Fusion-toistinsemaan.

Marko, OH3MN; nimetään uuden toistimen valvojaksi. Pasi, OH2EIC; on 
aiemmin nimetty apuvalvojaksi.

10. Mustankallion kerhotila
Odottaa edelleen kaupungin avainjärjestelyitä. Tiedustellaan tilannetta.

11. VHF- ja UHF-kilpailut kerholta.
Kerhon VHF/UHF-asemat ovat nyt workkimiskunnossa. Hallitus toivoi,   
että Jaska, OH3LV; kerhon kokeneimpana VHF-workkijana organisoisi 
tiistai- ja mahdollisesti torstaitestiworkkimisen tehden siitä mukavan
kerho- ja uusien radioamatöörien opetustapahtuman.

12. Radioaseman kunnostus
VHF- ja UHF-antennien koaksiaalit tulisi lyhentää ja vaihtaa 7/8-
koksiin. Muut kunnostustarpeet, antennikaapeleiden merkitseminen 
ym. Kilpailuohjelman liittäminen laitteistoon.

mailto:oh3ty@oh3ac.fi


Koaksiaalit lyhennetään kun uusi pöytä on saatu. Sunnuntaina 13.9. 
pidetään alustavia kunnostustalkoita n. klo 12:00 lähtien.

13. Ulkovaraston inventointi ja siivous
Ulkovaraston inventointi ja kerhon omaisuuden tunnistaminen on 
edelleen kesken ja tulisi osin tehdä ennen Ruskaleiriä.

Timo, OH3FVW; Harri, OH3UP; ja mahdollisesti muutkin joille aika 
sopii, inventoivat kerhon varastovajan omaisuutta mm. Ruskaleiriä 
ajatellen ke 9.9.2015 klo 13:00.

14. Kätevä, Tekevä-messuille osallistuminen
Messut ovat tänä vuonna viikonloppuna 31.10.-1.11. Markku, OH3EAU; 
ei valitettavasti ole käytettävissä projektipäällikkönä.
Keskusteltiin vaihtoehtoisista tavoista päästä julkisuuteen.
Päätettiin, että tämän vuoden messut jätetään väliin, mikäli siihen ei 
saada apurahoitusta SRAL:lta ja/tai messuilta huokeampaa tarjousta.

15. Juhanin, OH2BIL; lahjoitus kerholle
Juhanin, OH2BIL; asematavarat on saatu lahjoituksena, josta hallitus 
esittää suuren kiitoksen.

Harvinainen kotimainen vastaanotin RP-62A (sarjanumero 11) sekä 
transceiver TS-820 liitetään kerhon aktiivikalustoon.

16. Ruskaleiri ja sen järjestelyt. 
Ruskaleirille myytäväksi vietävät kerhon tavarat listataan ja lista
julkaistaan netissä. Suurikokoinen peiliantenni (läpimitta 180 cm), 
joka sijaitsee tällä hetkellä Artjärvellä, kuvataan mutta ei tuoda leirille.
Ismo, OH2IV; huolehtii perheineen muonituksesta ja leirin 
pääohjelmana on Matin, OH7SV; antenninviritysesitelmä. Kuljetuksiin 
tarvitaan apua, yhteys Harriin, OH3UP (oh3up@oh3ac.fi)

17. JOTA-aktivointi 16.-18.10.2015
Pyydetään, josko Leo, OH3LN; ja V-P, OH3VP; olisivat halukkaita
järjestämään partiolaisten JOTA-tapahtuman.

18. Kerhon ilmanvaihdon parantaminen
Kerhotilan ilmanvaihto ei juurikaan toimi. Tutkitaan ilmanvaihtoventtiilit 
ja tarvittaessa otetaan yhteyttä säätiöön.

19. Retun, OH3WK; puolison Pian siunaustilaisuus.
Pena, OH3TY; edusti kerhoa Retun, OH3WK:n puolison Pian siunaus-
tilaisuudessa Levolla ja välitti kerholaisten osanoton omaisille ja kerhon 
kiitokset Pian antamasta tuesta.

Retun asemalla olisi korjattavaa ja Jaska, OH3LV; ja Timo, OH3FVW; 
sopivat korjausmatkasta.

20. Muut asiat, jäsenten tai läsnäolevien ehdotukset:
- Vesa, OH3FYE; järjestää kerhon QST-lehden tilauksen
- Kiitettiin Olli-Jukkaa, OH2OP; asemakellon ja kunnollisen  
työnkentelytuolin lahjoittamisesta kerholle.
- Seppo, OH2TO; lahjoitti – mistä häntä kiitettiin – kerholle
MS-DOS Windows-kirjan.

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


