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Sääntömääräinen vuosikokous

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Toimielin: Sääntömääräinen vuosikokous, ”tilinpäätöskokous”
Aika: 23.3.2015 klo 18:30-20:00
Paikka: Vanha Radioasema, juhlasali. Radiomäki, Lahti
Läsnä: Osanottajalistan mukaan 25 henkeä + kolme etäyhteydellä 

ilmoittautunutta (liite 1)

  1. Kokouksen avaaminen
 Kerhon varapuheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; avasi kokouksen ja 

toivotti paikalle runsaslukuisesti tulleet jäsenet tervetulleiksi.

  2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai, OH2PR sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi Vesa, OH3FYE ja Lauri, OH3RL; sekä muut 
kokousvirkailijat ja kokouksen järjestäytymiseen liittyvät (liite 2)  

  3. Kokouksen osanottajien, valtakirjojen ja etäosallistumisen kirjaaminen
Todettiin kokouksen osanottajamäärä (25). Valtakirjoja ei esitetty 
mutta kirjattiin kolme jäsentä, jotka olivat pyytäneet etäyhteyttä.

  4. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kerhon sääntöjen mukaan kokous tulee kutsua koolle viimeistään 
viikkoa ennen kokousta: a) sähköpostiosoitteen jättäneille 
sähköpostilla, b) muille kirjeellä sekä c) kerhon kotisivulla.

Kutsu on toimitettu sähköpostilla ja kirjeitse 15.3.2015, sekä ker-
hon kotisivulla 10.3.2015. Tämän lisäksi kutsu on ollut SRAL:n 
bulletiinissa kahdesti sekä teksti-tv:ssä että kerhokirjeessä.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.
 

  5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

  6. Vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
Vuoden 2014 toimintakertomus on sähköpostitettu kaikille jäse-
nille ja ollut ladattavissa kerhon kotisivulta ja nähtävissä kerholla.

Toimintakertomus sekä tilinpäätös käytiin läpi pääkohdittain. 
Todettiin, että kulujen hyväksynnässä tulee olla tarkkana tänä 
vuonna sekä tehostaa jäsenmaksujen perintää.

Keskustelussa ehdotettiin mm.:
- kustannustehokkaampaa ja valtavirrasta poikkeavaa 

esitystoimintaa, esim. autonäyttelyissä tai vastaavissa
- yhteyden ottamista koulujen rehtorien lisäksi fysiikan

ja matematiikan opettajiin.

Radio- ja tv-museosta kertovaan osuuteen lisätään asemalta 
kesällä työskennelleiden tunnukset (OH2OP; OH3LV; OH3GE; 
OH3TY, OH3EGJ ja sekä pidettyjen yhteyksien lukumäärä (75).



Kerhon sihteeri totesi kerhon jo sopineen esittelystä harrasteauto-
tilaisuudessa. Lahden lukioiden rehtoreille on jo esitetty radio-
amatöörikurssia vapaavalintaiseksi kurssiksi jälkeen. Paikallisen 
ammattioppilaitoksen kanssa on toimiva yhteistyö. 

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös sekä annettiin sih-
teerille oikeus viimeistellä vuosikertomus julkaistavaan muotoon.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousyleisön puolesta kerhon  
hallitusta aktiivisen ja tuottoisan toimintavuoden järjestämisestä.

  7. Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto
 Luettiin toiminnantarkastuslausunto (Erkki, OH3JLF).

  8. Päätetään vastuuvapaudesta kerhon hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvolllisillle vastuuvapaus

  9. Kerhon toistinasemien liikennöinti ja valvonta
Kerhon hallitus on avoimessa kokouksessaan 2.3.2015 keskustellut
kerhon toistimien liikennöinnistä ja valvonnasta. Syksyn ”kumipeu-
kalointi” aiheutui neljästä viallisesta laitteesta. Liikennöinti on ollut 
mallikasta mutta valvonnan lisäämiselle on tarvetta. Hallitus on 
alustavasti nimennyt lisävalvontaan Pasin, OH2EIC; mutta päättä-
nyt pyytää vuosikokouksen mielipidettä valvonnasta ja ylläpidosta.

Käytiin keskustelu nykyisestä valvonnasta ja ylläpidosta.Todettiin, 
että kumpikaan toiminnoista ei ole nyt kerhon jäsenten käsissä. 

Ehdotettiin, että toistimet liitettäisiin myös ”Global Tuners”-sivun 
kautta kuunneltavaksi.

Kokous päätti yksimielisesti että hallitukselle annetaan tehtäväksi 
järjestää uudelleen toistimien ylläpito ja valvonta.

10. Keskustellaan toimenpiteistä liittyen Radioamatööri-lehteen 3/2015
Radioamatööri-lehden kerhoteemanumerossa 3/2015 oli artikkeli 
kerhon toiminnasta. Päätoimittaja oli liittänyt juttuun yli puolen 
palstan pituisen ”Toim. huom. huomioita”, joka sisälsi kuusi kerhon
koulutusta ja toimintaa vähättelevää kommenttia. Päätoimittaja ei 
ollut pyytänyt ennen sen julkaisua tarkennusta tai korjauksia 
näihin kohtiin. Näin kerholle oli syntynyt vastineoikeus.

Kerhon hallitus on vaatinut oikaisua huhtikuun lehteen. Päätoimit-
ta hylkäsi kaksi oikaisutekstiä, mutta suostui kolmannen, hyvin 
laimean oikaisun julkaisemiseen. Päätoimittajalla ei ole oikeutta 
kommentoida oikaisua. Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan
oikaisun tulisi olla myös Radioamatööri-lehden nettiversiossa. 

Käytiin kohta kohdalta läpi hallituksen käsittelemä ja hyväksymä 
oikaisu sekä verrattiin sitä alkuperäiseen tekstiin että päätoimitta-
jan kommentteihin. Osanottajille oli kopioitu sekä lehdessä ollut 
artikkeli että oikaisun teksti.

Vilkkaassa keskustelussa tulisi esille mm. seuraavat koosteet:
- ”olen ollut radioamatööri ja Liiton jäsen 64 vuotta eikä 
tällaista ole koskaan ennen tapahtunut.”
- ”henkilökohtaisesti minua loukkaa kerhon toiminnan 
vähättely.”
- ”kerhon esittely lehdessä oli asiallinen ja kirjoittajan tyylin 
mukaan positiivinen ja eteenpäinkatsova. Päätoimittajan kir-
joitus vastaavasti kätki sisäänsä katkeruutta, vihaa, kaunaa ja



tahtoa rokottaa kerhoa. Ehkä vastine silti voisi olla enemmän 
tyyliltään ”anteeksi, että emme paremmin perustelleet 
esittämiämme lukuja.”
- ”olen ollut yli 20 vuotta tieteellisen aikakauslehden toimitus-
neuvostossa ja päätoimittajana. En ole koskaan tavannut 
tällaista käyttäytymistä päätoimittajalta.”
- ”kyseessä ei ole pelkästään kerhon toiminnan tai jutun 
kirjoittajan vähättely vaan myös hyökkäys ja loukkaus koko 
kerhoa ja kaikkia sen jäseniä kohtaan kuin myös kaikkia 
tämän maan kouluttajia kohtaan.”
- ”Liitto on käynyt (kerhon) kimppuun useita kertoja, joista 
vain pieni osa on tullut julkisuuteen. Olemme olleet tähän 
saakka hiljaa koska emme ole halunneet riidellä tai kinata 
mutta nyt pidämme kiinni oikeudesta ja oikeudenmukaisuu-
desta. OH3AC vie eteenpäin radioamatööritoimintaa omalla 
tehokkaalla tavallaan ja on siitä ylpeä, sopii se sitten Liitolle 
tai ei.”
- ”onko nyt tehty kärpäsestä härkänen? Päätoimittajan 
kommentit olivat asiallisia ja oikaisulla teemme vain itsemme 
naurettaviksi.”
- ”täytyy ymmärtää että Radioamatööri-lehdellä ei enää 
juurikaan ole lukuarvoa vaan taistelu ”sieluista” käydään 
netissä ja sähköisillä foorumeilla. Oikeat tilastotiedot voi ja 
kannattaa julkaista netissä – sieltä ne googlataan paljon 
laajemmin kuin lehden marginaalinen lukijakunta. Pitäisikö 
kerholle perustaa ”tilastovastaavan” toimi?”

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti kerhon hallituksen tekemän 
vastineen.

11. Käsitellään mahdolliset muut jäsenten kokoukselle tekemät esitykset
Muita jäsenten tekemiä esityksiä ei etukäteen ollut tullut eikä 
kokouksessa tuotu esille muita esityksiä.

12. Yleinen keskustelu ja muut asiat, joiden käsittely ei edellytä mainintaa
vuosikokouskutsussa

Kannustettiin osanottajia ja muitakin:
- tulemaan mukaan kerhoretkelle linja-autolla Kouvolan 
Sotilasradiopäivään 25.4.2015
- osallistumaan 11.4.2014 pidettävään avomerilaivurin 
radiokurssiin ja LRC-tutkintoon.

13. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti aktiivisesta keskustelusta ja päätti 
kokouksen tasan klo 20:00

Kai Aho, OH2PR
puheenjohtaja

Vesa Koskinen, OH3FYE Lauri Riikonen, OH3RL
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


