Toimintakertomus 2011
81. toimintavuosi

(Luonnos käsiteltäväksi
vuosikokouksessa 27.2.2012)

Lahden Radioamatöörikerho ry,
OH3AC
Toimintakertomus 2011
Kerhon perustaminen ja yleinen
toiminta
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, on
perustettu 1.11.1930 nimellä ”Lahden Kolmoset.”
80-vuotisjuhla pidettiin Sibeliustalolla 10.12.2010
Vuosi 2011 oli kerhon 81. toimintavuosi. Kerho
lienee Suomen 3. vanhin radioamatöörikerho.
Kerho toimii vastuullisena kouluttajana ja
suurimpana kerhona Päijät-Hämeen alueella.

Esittely- ja koulutustoiminta
Kerho järjesti vuoden aikana kaksi perusluokan
kurssia sekä preppauskurssin T2-moduulia eli
yleisluokan tutkintoa varten. Lisäksi annettiin
henkilökohtaista koulutusta ja opastusta.

Merkittävää oli Hollolan lukion ilmoitus, että kurssin suoritus kelpaa vapaavalintaisena lukion todistukseen. Kyseessä oli ensimmäinen kerta
Suomessa, ettei oppilaitoksen hyväksyntä johtunut siitä, että siellä oli radioamatööriopettaja.
Kurssille ilmoittautui kymmenen henkeä. Nuorimmat olivat Daniel, OH3DK (11 v) ja Panu, OH3FYB
(12 v). Vesa, OH3FYE (71 v); oli kurssin ikäpresidentti. Määräyksien ja liikenteen opetuksesta
vastasi Seppo, OH2TO; ja tekniikan opetuksesta Jari, OH2BU; Jaskan, OH3LV; avustaessa.
Kurssin aikana Pena, OH3TY; piti kolme tutkintotilaisuutta. Kahdeksan henkilöä suoritti perusluokan tutkinnon ja yksi K-moduulin.
Pierre, ZS8M; kurssin kummina
Kurssilaiset saivat heille osoitetun videon, terveisiä ja onnentoivotuksia maailman "halutuimmalta" radioamatööriltä, Pierre Trumpilta, ZS8M,
Marion-saarelta Etelä-Afrikan ja etelänavan
puolivälistä. Tutkimusaseman tietoliikenneyhteyksistä vastaava Pierre toivotti onnea
kurssilaisille. (www.oh3ac.fi/ZS8M.html)
Syksyn 2011 kurssi

Hiihtolomaviikon intensiivikurssi
Hiihtolomaviikolla 28.2.-4.3.2011 järjestettiin
yhteistyössä Radio- ja tv-museon kanssa intensiivikurssi museon auditoriossa. Kurssia markkinointiin aktiivisesti Lahden ja ympäristökuntien
kouluille, nuorisojärjestöille, partiolippukunnille
ym. Radio- ja tv-museo antoi tilat käyttöönsä ja
toimi aktiivisena yhteistyökumppanina yhdessä
Lahden kaupungin sivistystoimen kanssa.

Kerho järjesti 4.10.2011 alkaen kerhotiloissaan
perusluokan kurssin. Kurssi-iltoja oli tarkoitus
pitää 10, eli noin 25 tuntia. Kurssille ilmoittautui
ja saapui seitsemän oppilasta. K-moduulin opettajana toimi Seppo, OH2TO ja T1-moduulin
Tapio, OH3FYD; Jari, OH2BU; ja Miika, OH3FOB.
Kursseilla käytettiin opetusmateriaalina Hannun,
OH3NOB; materiaalia, jota on kehitetty interaktiiviseksi liittämällä siihen suorat linkit pätevyystutkintojen kysymyspankkiin sekä uusimalla sivuja. Kaikki opetusmateriaali on tehty julkiseksi ja
ollut saatavilla kerhon kotisivulta. Kolme muuta
kerhoa on käyttänyt materiaalia koulutuksessaan
K-moduulin tutkinto pidettiin kahdesti: 18.10.2011
ja 22.11.2011. T1-välitutkinto pidettiin 22.11.2011,
jolloin yhtä lukuunottamatta kaikki suorittivat
tutkinnon.
T2-preppauskurssi
Kurssin lähes kaikkien opiskelijoiden suoritettua
perusluokan tutkinnon jo kurssin puolivälissä,
opiskelijat esittivät toiveen saada kurssin lopputunneilla T2-moduulin opetusta. Toive toteutettiin
järjestämällä kahden illan (7.12. ja 13.12) T2preppauskurssi. Opettajana toimi Jaska, OH3LV;
tukenaan Jari, OH2BU. Preppauskurssille tuli
myös uusia osanottajia.

Kuva: Veijo, OH3FVW; piti näytösyhteyksiä
intensiivikurssin aloitustilaisuudessa.

Preppauskurssiin liittyvät tutkinnot järjestettiin
13.12.2011 ja 3.1.2012. Yhteensä viisi henkilöä
suoritti yleisluokan tutkinnon.

Yhteistyö Koulutuskeskus Salpauksen
kanssa: ”Etsitkö ammattia tai haluatko
radioamatööriksi?
Heinäkuun Radioamatööri-lehdessä Koulutuskeskus Salpauksen ilmoitti otsikolla
"Radioamatööri, tee harrastuksestasi ammatti."
Hämeen ELY-keskus ja Koulutuskeskus Salpaus
järjestivät yhdessä erityisesti radioamatööreille
suunnatun Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon koulutuksen Lahdessa 15.8.201130.5.2012.
Kerho sopi yhteistyöstä Salpauksen kanssa niin,
että opiskelijat saisivat veloituksetta radioamatöörikoulutuksen ja mahdollisuuden suorittaa Kmoduuli sekä prepata T2-modulia.

Kuva: Miksi etäohjaus? Tapanin, OH5BM; esitys antoi
hyviä vastauksia kysymykseen!

Tutkinnot
Pena, OH3TY, on toiminut alueen pätevyystutkijana ja järjestänyt tarvittaessa tutkintoja jopa
yksittäisten toiveiden perusteella. Suoritettuja
moduuleita on ollut yhteensä 42 kappaletta ja
suoritettuja uusia tutkintoja yhteensä 21 kappaletta. Pena, OH3TY; on luovuttanut tutkijan
osuuden pätevyystutkintomaksusta kerholle,
mikä on ollut huomattava tuloerä!

Esitelmät ja tapahtumat
Kerho järjesti kevään aikana neljän esitelmän
sarjan Vanhan asemarakennuksen juhlasalissa.
Lisäksi järjestettiin joulun kynnyksellä pikkujoulutilaisuus.
Etäohjaus-esitelmä 28.2.2011;
Tapani Nisula, OH5BM
Tapani, OH5BM; kertoi ra-aseman etä- eli
kauko-ohjauksesta ja mm. kolmesta eri tavasta
asentaa asemalle etäohjaus ja jokaisen tavan
hyvistä ja huonoista puolista. Kuulijat saivat
myös hyviä vihjeitä etäaseman kokoamiseen.
Lopuksi hän piti pari näyteyhteyttä 80 metrillä.
Tapanilla oli vanhan ison matkapuhelimen kokoinen setti, joka käsitti radion etutaulun, akun,
nettitikun ja ns. "ruotsalaispurkit". Tällä portableasemalla hän otti yhteyttä Simpeleellä olevalle
asemalleen internetin kautta, käänsi antenneita,
käynnisti linukan ym. ja piti yhteyden sekä Sveitsiin että Turkuun. Äänenlaatu oli hyvä ja kuulijat
saivat hyvän käsityksen etäasemalla operoinnista.
(www.oh3ac.fi/Etäohjaus.html)

Vapaa-ehtoinen pelastuspalvelu 21.3.2011;
Jouni Ståhl, OH2Jiu
Jouni, OH2Jiu; on kerhon ja Päijät-Hämeen
alueen Vapepa-ohjaaja. Jouni on ollut mukana
toiminnassa pitkään ja kokemuksena on kymmenet jos ei sadat pelastuspalvelutehtävät. Jouni on
ollut myös mukana rakentamassa Peppis-viestivaunua ja PepBus- viestin johtokeskusta.
Jouni, OH2Jiu; esitteli pelastuspalveluperiaatteet
ja komentorakenteet sekä tehtäväkentän, joihin
hamit viestiosaamisensa perusteella sopivat.
Toimintaan sinänsä ovat kaikki ihmiset sopivia kukin erityisominaisuuksiensa mukaan.
Esitelmässä käytiin läpi tarpeelliset kurssit etsijöille, liikennöintiin, johtajakoulutus jne. sekä
nykyiset yksiköt koko maassa ja puuttuvat
alueet, luettelo vuoden kaikista tehtävistä ja niihin osallistuneiden lukumäärät ja käytetyt tunnit.
Esitelmää oli kuulemassa 21 henkeä.

Kuva: Kerhon uusi logo esiteltiin ja otettiin
virallisesti käyttöön 80-vuotisjuhlan yhteydessä.
Logon on suunnitellut taiteilija Pentti Pilve.

RTTY-kilpailutyöskentely 18.4.2011;
Kari Hirvonen, OH2BP
Kari, OH2BP; kertoi tavoitteelliseen kilpa-RTTYtoimintaan liittyvistä osatekijöistä: antennivarustukset, tietokone-ohjelmat ja niiden yhteensovittaminen laitteiden kanssa sekä erityisesti SO2Rkonsepti (yksi operaattori, kaksi radiota) joka on
menestyksellisen kilpailemisen edellytys.
Toisaalta esitelmän aikana todettiin, että "rytty"
on myös herrasmiesten ja ”mukavuudenhaluisten”
mielilaji. Tietokone hoitaa pääosan workkimisesta ja operaattori vain painelee nappeja välillä.

Museolla vieraili kuuden viikon aikana 4.-luokkalaisia yhteensä 855 kpl ja heidän mukanaan 76
opettajaa. Luokkia oli ennätyksellisesti 46 kappaletta. Suurimmalle osalle koululaisista ja opettajista tarjoutui tilaisuus pitää lyhyt ”second operator”-yhteys.
Museolla olivat esittelijöinä Timo, OH3FVW;
Pena, OH3TY; Jari, OH2BU; Seppo, OH2TO;
Pekka, OH3JMJ sekä Jaska, OH3LV, joista
Timo, OH3FVW hoiti yksinään noin puolet vuoroista. Vasta-asemia oli lukuisia, erityisesti Aki,
OH6AYW; Kössi, OH3GTV ja Allan, OH1FJK.

Esitelmää oli kuulemassa 16 henkeä.
Digi-mode esitelmä 16.5.2011,
Juhani Tuovinen, OH7TE
Jussi, OH7TE; kertoi eri digitaalisista modeista,
menemättä tekniseen yksityiskohtaisuuteen.
Digitaalisia modeja löytyi Jussin listoilta viitisenkymmentä ja uusia tulee lähes viikoittain. Erityistä mielenkiintoa oli kuulla Jussin ajatuksia tulevista kehityssuunnista. Jussi, OH7TE, palkittiin
esitelmän kynnyksellä Lindellin palkinnolla tekniikan edistämisestä.
Vanhan asemarakennuksen juhlasaliin oli tullut
25 kuulijaa ympäri Päijät-Hämettä ja aina Uuttamaatta myöten. Ilahduttavan moni kuulijoista oli
kerhon ei-jäseniä
Pikkujoulu – ja glögi 19.12.2011
Kerho järjesti pikkujoulun kahvin, glögin ja pipareiden merkeissä maanantaina 19.2. Vanhan
asemarakennuksen juhlasalissa.
Pekan, OH3JMJ, toivotettua kaikki tervetulleiksi,
kerhon hallitus antoi kunniakirjat Jarille, OH2BU
"Vuoden 2011 kerhoaktiivi" ja Sepolle, OH2TO;
"Pitkäaikainen aktiivinen toiminta kerhon eteen"
Arpajaisten pääpalkinnon voitti Musa, OH3XH.
Pääpalkinto oli 2m / 70cm upouusi käsikapula.
(www.oh3ac.fi/Pikkujoulu2011.html)
Pikkujouluun oli tullut paikalle 32 kerhon jäsentä.

Koululaisesittelyt
Lahden kaupungin koulutoimi on tehnyt päätöksen, että kaupungin kaikkien peruskoulujen 4.luokkalaisten tulee vierailla Radio- ja tv-museolla.
Vierailut ovat osa EU:n koulujen kulttuurikasvatusta. Kerho tarjoutui jo toista vuotta antamaan
museolle apua esittelemällä radioamatööritoimintaa OH3R:n asemalla.

Kuva: Timo, OH3FVW; antamassa ohjeita elämänsä
ensimmäistä Second Operator-yhteyttä aloittavalle
koululaiselle. Pekka, OH3JMJ; seuraa sivusta.

Museo kiitti kerhoa yhteistyöstä johtavan tutkijan
Helena Peipon kirjeellä:
Kiitoksia!
Kulttuurikasvatusohjelman puitteissa
Radio- ja tv-museossa kävi tänä syksynä
lahtelaisia 4-luokkalaisia yhteensä 855 kpl
ja opettajia 76 kpl. Suuret kiitokset niille
kerholaisille, jotka hoitivat koululaiskäyntien aikana päivystystä museon OH3Rasemalla ja myös niille muille radioamatööreille "siellä jossain ulkoavaruudessa"
(kuten joku lapsista sanoi) lapsia olivat
jututtamassa.
Helena Peippo
tutkija
Radio- ja tv-museo

Muita tapahtumia
- JOTA-tapahtumaan ei löytynyt kiinnostusta
Lahden seudun partiolippukunnista pyynnöistä
huolimatta.

Tapio, OH3FYD; lahjoitti kerholle flappitaulun,
jota voidaan käyttää opetuksessa, esitelmätilaisuuksissa ja kerhoilloissa. Radiohuoneessa
uudelleensijoitettiin tietokoneita ja radioita.

- Kerho on tiedottanut Lahden Radioharrastajat
ry:lle säännöllisesti toiminnastaan ja toivottanut
heidän jäsenensä tervetulleiksi kerhon tilaisuuksiin. Lahden DX-kuuntelijoiden yhdyssiteenä
toimiva seura kokoontuu museon auditoriossa
kunkin kuukauden ensimmäisenä lauantaina.
- Isto Launteen, OH3VS; kerholle lahjoittamat
radiotavarat ym. myytiin pääosin kerhon jäsenille
ja loput SRAL:n kesäleirin kirpputorilla. Iston
lahjoittama rigi on kerhon jäsenten lainattavissa.
- Kerholle hankittiin oma, käytetty videotykki.
- Ylen Radio Lahti – Päijät Hämeen maakuntaradio -haastatteli maanantaina 28.2. kerhon
sihteeriä mm. tulevista kursseista.
- Padasjoen Sanomat haastatteli kerhon
hallituksen jäsentä, Anua, OH3FVV.
(www.oh3ac.fi/arkisto)
- Etelä-Suomen Sanomat uutisoi sunnuntainumerossaan, että kerhon jäsen Jari, OH2BU; oli
voittanut radioamatöörien Suomen mestaruuden.
- Lahden Sataman alueella ja Sibeliustalossa
järjestettiin 11.-12.6. Punaisen Ristin kokous
sekä vapaaehtoisen pelastuspalvelun esittelyä.
Kerhon ja Päijät-Hämeen alueen vapepa-ohjaaja
Jouni, OH2Jiu; ryhmineen olivat tuoneet esille
PepBussin, vapaaehtoisvoimin rakennetun
vapepan viestikeskus- ja johtoauton.
- Radioamatööri-lehti ei ollut kiinnostunut
julkaisemaan sille tarjottua artikkelia kerhon
koululaisesittelyistä.

Kerhotilat ja illat
Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo
18 alkaen usein radioamatööriaiheisen keskustelun merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 820 henkilöä.
Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai -isäntä,
joka keittää osallistujille kahvit. Isäntinä ja
emäntinä ovat ainakin olleet: Pekka, OH3JMJ;
Leena, OH3HF; Harri, OH3UP; Pena, OH3TY;
Timo, OH3FVW; Veijo, OH3FWJ; ja Anu,
OH3FVV
Kerhotiloja siivottiin ja ylimääräistä tavaraa poistettiin kahdesti. Kerhon kokoushuoneeseen
vaihdettiin uudet pulpettimuotoiset pöydät, jotka
mahdollistavat monipuolisen käytön ja ylimääräisiä tavaroita siirrettiin varastohuoneeseen.

Kuva: Kerhoiltaan kuuluvat rupattelu ja juttelu kahvinjuonnin lomassa. Usein puheenaiheet ovat muuta kuin
radioamatööritoimintaa. Kuvassa vas. Pena, OH3TY (selkä
kameraan); Timo, OH3FVW; Samuli, OH2MGA; Klaus,
OH3GE; Jaska, OH3LV (kahvia kaatamassa); Pekka,
OH3JMJ; Markku, OH3EAU ja Mika, OH6FYW.

Kävijä- ja käyntimäärät
Kerhon vieraskirjan ym. mukaan toimintaan on
vuoden 2011 aikana osallistuttu seuraavasti:
-vierailut kerhoilloissa 600 käyntiä,
-tutkinnot 38 käyntiä,
-päivystykset OH3R-asemalla yht 58 krt
-koululaisesittelyt yhteensä (36+931) 967
henkeä,
-kursseihin osallistuminen 156 käyntiä,
-muu toiminta (työskentely ym.) 38 krt
-kuukausi- ja muut tapahtumat 134 osall.
Yhteensä 1991 käyntiä tai osallistumista. On
huomattavaa, että merkittävä osaa käynneistä tai
osallistumisista ei kirjata vieraskirjaan.
QSL-välitys
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien
välityksen. Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen (OH3), Hyvinkään (OH2) ja Elimäen (OH5)
kautta kerhon maksaessa postikulut. Kerholla on
sekä saapuville että lähteville korteille omat
lokerikkonsa.

Radiotoiminta ja -kalusto

Bulletiini

Kerho on ylläpitänyt HF- ja VHF/UHF-asemaa
kerholaisten käytettäväksi kerhotiloissa. Kerhoaseman valvojana on toiminut Jarmo, OH3QN.

Kerhon bulletiini annettin vuoden aikana 13
kertaa: 9.1., 30.1., 20.2., 13.3., 3.4., 17.4., 8.5.,
15.5., 29.5., 21.8., 23.10., 4.12., 18.12.

Lisäksi on ylläpidetty 2 m ja 70 cm FM-toistinasemia (OH3RAC), joiden antennit sijaitsevat
itäisessä radiomastossa. 70 cm toistinasema on
liitetty RATS:n (Radioamatööritekniikan seura)
ylläpitämään RNET-verkkoon käyttämällä kerhon
ADSL-yhteyttä.Toistinaseman OH3RAC valvojana on toiminut Kai, OH3WE.

Bulletiini pyrittiin lukemaan pääsääntöisesti joka
kolmas sunnuntai klo 09:30 SA 3685 kHz ja
releoimaan kahdelle metrille mahdollisuuksien
puitteissa. Kuittauksien ottamista vaikeuttaa se,
että välittömästi bulletiinin jälkeen samalla jaksolla alkaa viitospiirin kerhojen yhteisbulletiini.

Kerho ylläpitää myös APRS-toistinasemaa
OH3RDH, joka sijaitsee Hollolan kunnantalon
katolla.
Kerhon asemilta on pidetty sekä tavanomaisia
että digimode (mm. Pactor) radioamatööriyhteyksiä lähinnä kerhoiltoina.

Tiedotus
Kerhokirjeet
Kerhon tapahtumista lähetettiin 20 kerhokirjettä
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon
tiedossa. Kirjeissä kerrottiin kerhon ajankohtaisista tapahtumista, kursseista, esitelmistä ym.
Puolet kirjeistä lähetettiin keväällä ja puolet syksyllä. Kerhokirjeet on julkaistu myös kerhon kotisivulla.
Kerhon sähköpostirekisteriä päivitettiin jatkuvasti.
Kerhokirjeen toimitti pääasiassa Jari, OH2BU.

Bulletiinit on julkaistu myös kerhon kotisivulla.
Bulletiinin lukijoina ovat toimineet Pena, OH3TY;
Retu, OH3WK; Pekka, OH3JMJ ja Jari, OH2BU.
Bulletiinit on toimittanut Jari, OH2BU.
Kerholehti
Kerholehti ilmestyi vuoden aikana yhden kerran
kerran, maaliskuun alussa. Lehdessä oli 48 sivua
ja se oli ladattavissa joko yhtenä tai kolmena eri
osiona kerhon kotisivulta. Lisäksi lehden sai
kopiointikorvausta vastaan myös paperiversiona.
(www.oh3ac.fi/Kerholehti 1-2011 helmikuu.pdf)
Kerholehti sisälsi mm. seuraavat erityisartikkelit:
Kuka on Suomen paras sähköttäjä?
OH3AC haastetteli Lasse Mårtensonia.
QSL-kortin painattaminen ulkomailla. 12
painajaa vertailussa.
Kerhon uusi logo ja muiden kerhojen
logoja.
Pitsitien Wanhan ajatuksia
Vuoden nuoren kerholaisen, Miika,
OH3FOB; haastattelu.
Kotisivu www.oh3ac.fi
Miikan, OH3FOB; toimesta kerholle
saatiin uusi, lyhyempi, näyttävämpi ja
kerhon helpommin löytävä Internetosoite ”www.oh3ac.fi”. Vanha osoite,
”www.koti.phnet/oh3ac” toimii myös
rinnalla edelleen. Kotisivua päivitettiin
lähes viikottain.
Kotisivun yleisilme on pidetty perinteisenä mutta sisäistä järjestystä on
kehitetty luettavuuden parantamiseksi. Etusivusta on tullut uutissivu,
joka kertoo paitsi uutiset myös sivuille
tehdyt muut lisäykset.
Kotisivulle on skannattu kerhon
vuosikokousten kokouspöytäkirjat
vuodesta 2002 lähtien.

Hallinto
Uudet säännöt
Vuosikokouksessa 29.11.2010 hyväksyttiin kerhon uudet säännöt ensimmäisen kerran pienin
muutoksin. Toisen kerran säännöt hyväksyttiin
21.1.2011 pidetyssä vuosikokouksessa, jolloin
hallitukselle annettiin oikeus hyväksyä Patenttija rekisterihallituksen yhdistysrekisterin mahdolliset pienet tekniset muutosesitykset.
Hallitus hyväksyi yhdistysrekisterin tekemät
sanamuutokset ja uudet säännöt hyväksyttiin
Yhdistysrekisterin päätöksellä 12.10.2011.
Sääntöihin tehdyt suurimmat muutokset olivat:
- Lisättiin rinnakkaisnimi ”Lahden Radiokerho”.
- Toiminnan tarkoitusta laajennettiin.
- Jäseneksi liittymistä yksinkertaistettiin.
- Kunniapuheenjohtaja ja kannatusjäsenet.
- Mahdolliset erottamistapaukset tulee käsitellä myös
vuosikokouksessa.
- Tilintarkastaja on nyt toiminnantarkastaja.
- Vuosikokouksen pitoaika on joustavampi.
- Hallituksen jäsenten määrä laajennettiin 3-8 jäseneksi.
- Kokous voidaan kokoonkutsua myös sähköpostilla ja
lopuille kirjeellä.
- Valtakirjat ja etäosallistuminen on sallittu.
- Sääntömuutos voidaan tehdä yksimielisesti myös
yhdessä kokouksessa.

(www.oh3ac.fi/Sääntömuutosehdotus.pdf)
(www.oh3ac.fi/OH3AC_säännöt.pdf)

Vuosikokoukset ja hallitus
Vuosikokous 21.2.2011
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC,
sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kerholla
21.2.2011. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Kai, OH2PR. Kokouksessa vahvistettiin vuoden
2010 toimintakertomus ja hyväksyttiin tilinpäätös
vuodelta 2010. Kokoukseen osallistui 20 henkeä.
Kerhon hallituksen laatimaan vuosikertomukseen
lisättiin kokouksessa seuraava kohta:
Kerho haki SRAL ry:n syyskokouksen järjestelyoikeuksia tärkeänä osana kerhon 80-vuotisjuhlallisuuksia. Kerho tarjosi Liitolle kolmipäiväistä tilaisuutta Alex Park hotelli-, konferenssi- ja ravintolakeskuksessa, jossa perjantain ja sunnuntain ohjelmaosuuden lisäksi
olisi ollut lauantaina ohjelmaa lähes koko päivän yhtä aikaa kolmessa salissa ja lopuksi
80-vuotisiltajuhla, jossa juhlapuhujana olisi
ollut erittäin huomattava talouselämän vaikuttaja.
Tilaisuus ei olisi maksanut Liitolle mitään.
Lisäksi kerho tarjosi vuosikokousjärjestelyitä
myös toiselle viikonlopulle.

Liiton hallitus katsoi kuitenkin tärkeämmäksi
järjestää syyskokous itse samana viikonloppuna
lähellä Helsinkiä. Tikkurilan paikallisen koulun sali
oli maksullinen eikä syyskokouksessa ollut
ohjelmaa.
Kerho pyysi Liiton hallitukselta, että Liiton
palkkalistoilla olevanuorisoprojektin päällikkö
vastaisi koululaisesittelyn sisällöstä, jossa 800
koululaiselle ja opettajalle esiteltiin radioamatööritoimintaa. Sekä Liiton hallitus että projektipäällikkö
kieltäytyivät avun antamisesta koska projekti
päälliköllä oli Lahden koulujen lomaviikon
aikana Pieksämäellä seitsemän koulutettavan
leirikoulu. Liiton puheenjohtaja moitti samassa
sähköpostissa lisäksi kerhon koulutustoimintaa.

Kokouksessa hyväksyttiin toisen kerran kerhon
sääntömuutosehdotus. Hallitukselle annettiin
oikeus hyväksyä mahdollisia Yhdistysrekisterin
vaatimia muutoksia.
Vaalikokous 28.11.2011
Kerhon vaalikokous kerhon uusien sääntöjen
mukaisesti. Puheenjohtajana toimi Kai, OH2PR.
Yhtä vaille 20 osallistujan joukossa oli myös
Gerd, DL2SB/ OH5SB; kaksisuuntaisella Skypeääni- ja kuvayhteydellä Saksasta.
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
Pekka, OH3JMJ. Hallitukseen valittiin uudestaan:
Juha, OH3MHA; Harri, OH3UP; Anu, OH3FVV;
ja Miika, OH3FOB; sekä uusina jäseninä: Tapio,
OH3FYD; Jari, OH2BU ja Timo, OH3FVW.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin
korjauksin ja lisäyksin. Jäsenmaksua tarkistettiin.
Kerhon hallitukset:
Kerhon hallituksessa toimi 28.11.2011 saakka.
Puheenjohtaja: Pekka, OH3JMJ.
Varapuheenjohtaja: Seppo, OH2TO.
Jäsenet: Juha, OH3MHA; Harri, OH3UP;
Anu, OH3FVV; ja Miika, OH3FOB.

Kerhon hallitus 28.11.2011 lähtien:
Puheenjohtaja: Pekka, OH3JMJ.
Varapuheenjohtaja: Tapio, OH3FYD
Jäsenet: Juha, OH3MHA; Harri, OH3UP;
Anu, OH3FVV; Miika, OH3FOB, Jari,
OH2BU ja Timo, OH3FVW.

Hallitus on nimennyt seuraavat toimihenkilöt:
Rahastonhoitaja: Harri, OH3UP
QSL-manageri: Jukka, OH3MBV
VaPePa-manageri: Jouni, OH2JIU
Hallituksen neuvonantaja: Pena, OH3TY.
Museon yhdyshenkilö: Pena, OH3TY
Pätevyystutkija: Pena, OH3TY

Hallitus kokoontui 2 kertaa. Päätöksenteko tapahtui pääasiassa sähköpostin, Skypen ja puhelimen välityksellä. Hallituksen kokoukset ovat
julkisia ja kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä

Kerhon jäsenistö

Radio- ja tv-museon asema OH3R

Kerhon jäsenrekisteriä siivottiin edelleen ja
poistettiin jäseniä (3 kpl), jotka olivat eronneet
kerhosta jo aiempina vuosina tai jotka ilmoittivat
saaneensa jo aikaisemmalta hallitukselta eron.

Kerhon jäsenet ovat järjestäneet museon asemalle päivystyksen sunnuntaisin klo 12:00-15:00.
Listan mukaisia päivystysvuoroja oli 47, joista
käytettiin 37.

Kerhon jäsenistä kuolivat vuoden aikana (2):
Martin, OH2GRA ja Kyösti, OH3VY.

Päivystäjät olivat pääosin vanhaa kaartia: Klaus,
OH3GE; Pena, OH3TY; Sergei, OH3GRB; Miika,
OH3FOB; Juha, OH3MHA; Jaska, OH3LV; Veijo,
OH3FWJ, Seppo, OH2TO; Pekka, OH3JMJ;
Veikko, OH3WR; Anu, OH3FVV; Tapio,
OH3FYD: Panu, OH3FYB ja Timo, OH3FVW.

Kerhon hallitus ei ole vuoden aikana käsitellyt
eroanomuksia.
Kerhon hallitus on vuoden aikana hyväksynyt
mm. seuraavat uudet jäsenet (20) :
Harri, OH2BNG; Kalevi, OH3BC; Daniel,
OH3DK; Panu, OH3FYB; Tapio,OH3FYD;
Timo, OH3FYF; Juho, OH3FYG; Jake,
OH3EAW; Markku, OH3EAU; Tapani,
OH3RT; Manu, OH3EBU; Tero, OH3EBN
Kim Seppänen; Topi Seppänen; Vesa,
OH3FYE, Bror, OH9SR; Svante Lehtinen,
Lasse Veijalainen
Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.2011 140 jäsentä.
(31.12.2010 126 jäsentä)
Talous
Kerhon vuosikokouksessa 21.2.2011 hyväksytty
tilinpäätös osoitti alijäämää -1,573,80 €. Merkittävimmät kuluerät olivat 80-vuotisjuhla ja kerhotilan
vuokra. Merkittävin tuloerä oli jäsenmaksutuotot
Jäsenmaksut olivat vuonna 2011: (suluissa
vaalikokouksen päätös vuoden 2012 maksuista)
- Normaalijäsen - 17,00 € (20 €)
- Perhejäsen - 8,50 € (10€) (perheestä
yksi jo normaalijäsen)
- Opiskelijajäsen - 8,50 € (10 €)
- Nuorisojäsen - 8,50 € (10 € )(alle 15v.)
- Työttömät - 8,50 € (10 €)

Kerhon uusien jäsenten mukaantulo jäi pääosin
odottamaan vuotta 2012. Siitä antoivat lupauksia
Anu, OH3FVV; Timo, OH3FVW; Veijo, OH3FWJ
ja Tapio, OH3FYD. Venäjän kieltä kuultiin
Sergein, OH3GRB; toimesta.
Lokikirjan mukaan asemalla pidettiin 376 yhteyttä
normaaleilla päivystysvuoroilla ja vierailijoiden
toimesta. Kilpailuihin osallistumisesta huolehti
Jari, OH2BU.
Asemalle hankittiin toinen näyttö, joka auttaa
työskentelijää digimodeilla. Museolla ja asemalla
on käynyt lukuisa määrä ulkomaisia ja kotimaisia
radioamatöörivieraita mm. William R Niemi,
WA7OHK (14.7.); ja Scott Rosenfeld, N7JI; (3.4.9.)
Syksyn koululaisesittelyt järjestettiin museon
asemalta OH3R.
HF-yagin FBDX – 650 kävi korjaamassa Juha,
OH3MHA.
Elisan Radiokerho, OH2AQ; esitti SRAL:n hallitukselle kirjeellä, allekirjoittajina Antti Salmenlinna, OH2MNI; ja tiettävästi Pekka Pussinen,
OH8HBG; että museon asemalle annettu tunnus
OH3R olisi siirrettävä muuhun käyttöön. Liiton
hallitus ei hyväksynyt esitystä.
Kerhon yhdyshenkilönä museolla toimi edelleen
Pena, OH3TY; joskin Jari, OH2BU; kerhon
sihteerin ominaisuudessa hoiti merkittävän osan
rutiiniviestinnästä museon suuntaan.

Kuva: Markku - nyttemmin OH3EAU .- miettimässä
T2-preppauskurssilla monimuotoisten kysymysten
kieroutta.

