
MUISTIOPÖYTÄKIRJA

22.4.2013

HALLITUKSEN JA KERHON JÄSENTEN KOKOUS

Yhdistys:   Lahden Radioamatöörikerho ry
Toimielin: Hallitus
Aika: 22.4.2013 klo 18:25-20:05
Paikka: Yhdistyksen tilat Radiomäki, Lahti
Läsnä: Pekka Mielonen, OH3JMJ; puheenjohtaja

Harri Taivalmäki, OH3UP; rahastonhoitaja
Anu Tamminen, OH3FVV; jäsen
Timo Vuori, OH3FVW; varapuheenjohtaja
Raimo Virtanen, OH3RV; jäsen
Markku Ahonen, OH3EAU; jäsen
Jari Jussila, OH2BU; sihteeri
Juha Nieminen, OH3MHA; jäsen

Pentti Lareva, OH3TY; museon yhdyshenkilö, kunniajäsen
Seppo Murtomaa, OH2TO; kunniajäsen

sekä noin 15-20 kerhon jäsentä, jotka aktiivisesti ottivat osaa 
keskusteluun

1. Kokouksen avaus
Kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; avasi kokouksen ja toivotti kaikki 
läsnäolevat tervetulleiksi.

2. Kerhon avaintilanne
Kerho on saanut käyttöönsä kymmenen avaimen lisäkiintiön kerhon tiloihin. 
Kirjattiin liitteenä olevan listan mukaisesti kahdeksan vanhaa avaimenhaltijaa ja 
seitsemän, jolle on annettu numeroitu avain uudesta kiintiöstä.

 
Avaimia on jäljellä kolme kappaletta, joita voidaan antaa niille jotka ovat 
kiinnostuneita pääsemään kerholle myös muuna aikana kuin kerhoiltoina. 
Yhteyshenkilönä toimii Harri, OH3UP. 

3. Toistimien OH3RAC sijoitus
Kerhon toistinasemien valvojat Kai, OH3WE; ja Janne, OH3LFQ: ovat ehdottaneet 
OH3RAC-toistimien siirtämistä Mustankallioon.

Keskusteltiin nykyisestä sijoituksesta: 
+ toistimet korkealla, 
+ jopa puolella teholla yksi Etelä-Suomen laajimmista kanto-alueista,

 + vakiintunut sijoitus, hyvät koaksiaalikaapelit, 
+ lähellä kerhon tiloja,
- ahdas laitetila,
- autojen keskuslukitukselle aiheutuvat häiriöt ympäristössä,
- mastosta johtuvat katvealueet mm. Vääksyn ja Padasjoen suuntaan,
- muutokset antenneihin vaativat apua kiipeilyyn oikeutetuilta.

Mustankallio sijoituspaikkana:
+ vähemmän keskuslukitushäiriöitä, mutta eivät poistuisi kokonaan,
+ tilat ja asennus mahdollisesti järjestettävissä – ehkä myös nettiyhteys,
+ tutut paikat sekä asennustyöt vapaasti ilman ulkopuolista apua, 
- toistin alemmalla korkeudella, katvealueet vielä tuntemattomat,
- asennuksesta ja uudelleensijoituksesta aiheutuvat kustannukset ym.



Keskusteltiin myös muista mahdollisista sijoituspaikoista kuten Tiirismaa ja 
Oululaisen mylly.

Keskustelussa todettiin mm., että autojen keskuslukitusjärjestelmäongelmista ei 
ole tullut uudempia julkisia valituksia ja toisaalta Viestintävirasto ei ole todennut 
toistimissa olevan mitään huomautettavaa. Mikäli ongelmat jatkuvat, voidaan 
tehoa alentaa tai antennijärjestelyillä yrittää parantaa asiaa ja samalla korjata 
katvealueita.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että jätetään sijoituksen muuttaminen toistaiseksi 
lepäämään ja tarkkaillaan tilannetta. Kiitettiin toistinasemien valvojia 
vastuullisesta ehdotuksesta.

4. Kerhon talous
Kerhon rahastonhoitaja Harri, OH3UP; kertoi taloudellisesta tilanteesta. Kerhon 
pankkitilillä ja Syyspäivätilillä on vuodenaika huomioon ottaen kohtuullisesti 
varoja. Jäsenmaksuja on tullut myös kohtuullisesti pelkästään kerhokirjeessä 
esitettyjen maksutoivomuksien ansiosta.

5. Kouvolan Putkiradiomuseon Sotilasradiopäivä la 4.5. klo 10:00-16:00
Kouvolan Putkiradiomuseo järjestää lauantaina 4.5. klo 10.00-16:00 
Sotilasradiopäivän, jossa klo 10:00-12:00 pidettävien esitelmien (Stella Polaris, 
talvisodan radiotiedustelu ja sodanajan radiot ja salaamismenettelyt) jäljeen voi 
tutustua näyttelyyn.

Sotilasradiopäivästä kiinnostuneiden pyydetään ilmottautuvan mahdollisten 
kimppakyytiä tarjoavien ja haluavien yhteensaattamiseksi (oh3aclahti@gmail.com)

6. Antennianalysaattorin hankinta
Keskusteltiin jo aiemmin tehdyn antennianalysaattorin hankkimispäätöksen 
toteuttamisesta. Analysaattorin tulisi olla kädessäpidettävä –tietokoneliitäntämah- 
dollisuus plussana - helppokäyttöinen ja luotettava. Hintahaitarin yläpää 600€.

Raimo, OH3RV; ja Jaska, OH3LV; tekevät ratkaisun hankittavasta analysaattorista 
ja Raimo, OH3RV; valtuutettiin tekemään hankinta.

7.  Radioamatööriaseman hankinta johtokeskukseen
Pelastuslaitoksen hätäkeskukseen Mustankallioon on tarkoituksenmukaista  
hankkia ja sijoittaa sekä HF- että VHF/UHF-radiot ja niiden toiminnan 
mahdollistavat antennit. Asemien käyttöön liittyy koulutus, suunniteltu 
testauskäyttö sekä avainoikeuksien määrittely.

Päätettiin että Jouni, OH2JIU; ja Jari, OH2BU; tekevät pelastuslaitokselle esityksen 
aseman hankkimisesta. Avainoikeudet ovat kerhon hallituksella ja vapepa-
ohjaajalla sekä hallituksen erikseen valtuuttamilla henkilöillä.

8. Kerhon Syysleiri
Kerhon perinteinen Syysleiri on jäänyt monena vuotena järjestämättä. 

Päätettiin, että Syysleiri pidetään mahdollisesti viikonloppuna 14.-15.9.2013, 
Harri, OH3UP; ja Juha, OH3MHA; tutkivat ja päättävät mahdollisista eri paikoista.

9. Bulletiininlukijoita kaivataan
Kerhon radiobulletiini annetaan kolmen viikoin välein sunnuntai-aamuisin klo 
09:30 SA. Bulletiiniä ovat lukeneet Retu, OH3WK; Pena, OH3TY; ja Pekka, 
OH3JMJ. Lisää bulletiinilukijoita kaivataan. Bulletiinin voi tulla antamaan myös 
kerhon asemalta, nyt kun pääsy kerholle on helpottunut. Bulletiinin antamisessa 
todettiin jatkossa korostettavan 2m ja 70cm merkitystä. 

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys Penaa, OH3TY.
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10. Antenninrakennuskurssi
Monet uudet kerholaiset ovat toivoneet antenninrakennuskurssia. Päätettiin –  
lupausten mukaisesti – järjestää sellainen seuraavasti: 

Tavoite: Antaa osanottajille tiedot ja taidot
rakentaa yksinkertaisia ja varmasti
toimivia perusantenneita.

Rakennettavat antennit: HF: Dipoli, perhosdipoli, windom
VHF: Luuppi, beami (yagi)

Yliopettaja: Jaska, OH3LV
Paikka: Kerhon tilat sekä mahdollisesti

vanhan aseman yläkerroksen sali
Aikataulu: a) Kerhoillassa (tai siihen mennessä 

sähköpostilla oh3aclahti@gmail.com) ma 
6.5. klo 18.00 kurssista kiinnostuneet voivat 
kertoa, mitä antenneita halutaan rakentaa. 
Tarveaineet hankitaan tämän jälkeen 
keskitetysti niin, että 
b) antenninrakennuskurssi pidetään 
la 18.5. alkaen klo 11.00.

Muuta: - ”Oman” antennin rakentaminen ei ole 
pakollista, mukana voi olla myös pelkästään
seuraamassa muiden rakentamista ja 
imemässä oppia.
- Tarvikkeet hankitaan keskitetysti 
(edullisesti) ja jokainen maksaa osuutensa. 
Myös omat tarvikkeet voi tuoda kurssille.

11. Muut tapahtumat
- ”Softaradiot” -esitelmän pitäjää etsitään edelleen.

- Petäjäveden Radiomuseon rompepäivä on la 25.5. kello 9-13. 
Antiikkielektroniikan kirpputoritapahtumaan ja museoon on tuolloin vapaa pääsy. 
Katso lisätietoja www.radiomuseo.fi

- Su 26.5. on Vesivehmaan lentokentällä jälleen yleisötapahtuma. Mahdollisesta
radioamatööritapahtumasta kerrotaan myöhemmin.

- Tutkitaan mahdollisuutta – jos kiinnostusta löytyy – lähteä tutustumaan 
Viestimuseon (OI3SVM) uusiin tiloihin Hämeenlinnassa.

12. Naukujaiset
OH3AC järjesti vuosia ”Naukujaiset”-nimistä 2 metrin aktiviteettikilpailua. Anu, 
OH3FVV; kertaa Eevan, OH3ST; kanssa tapahtuman järjestelyitä, tekee 
mahdollisesti alustavat säännöt jne. 

13. Kerhon antennitalkoot
Kerhon antennit tarvitsevat talven jäljeltä perusteellista mutta ansaittua huoltoa:

- alumiinimaston katkenneen pultin korvaaminen
- maston harusten kiristämien
- windomin kunnon tarkistaminen
- VHF/UHF-yagien alasotto, tarkistus sekä roottorikaapelin kunnostus
- 40 m dipolin ylössaatto
- antenninkaapelien siivous takapihalla ja kaapelien merkitseminen

Talkoot pidetään la 11.5. alkaen n. klo 10.00. Mukaan tulevia pyydetään 
ilmoittautumaan Harrille, OH3UP; jotta saadaan resurssit (masto- ja harusmiehet, 
merkkaajat, kunnostajat, siistijät, kahvinkeittäjät, makkaranpaistajat ja 
renkaaseen potkijat) selville ennen lauantaita: joko 0400-499669 tai 
harri.taivalmaki@gmail.com

Sateen sattuessa talkoot pidetään sisätiloissa.

http://www.radiomuseo.fi/
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14. Esittelytapahtumat
1) Keskusteltiin mm. ajatuksesta markkinoida harrastetta joko Kauppakeskus 
Trion tai Sykkeen tiloissa, antenni- ja häiriöongelmat tiedostaen. Toisaalta 
Satamassa olisi kesän mittaan runsaasti tapahtumia, joihin voisimme mennä 
mukaan.

Lahden Messukeskuksessa järjestetään 2.-3.11. ”Kätevä, tekevä, lukeva”-messut
joka on yksi suurimmista kädentaitotapahtumista Suomessa. Uudistuneessa 
Lahden Messukeskuksessa se saa nyt rinnalleen kaksi uutta kiinnostavaa 
messutapahtumaa; harrastuksia monipuolisesti kokoavan ”Tekevän” ja 
lukemisen uusiin ja perinteisiin muotoihin keskittyvän ”Lukevan”. ”Kätevä, 
tekevä, lukeva” –messukokonaisuudesta rakennetaan laaja, valtakunnallisesti 
kiinnostava koko perheen tapahtuma.

Tutkitaan mahdollisuutta osallistua tapahtumaan edellyttäen, että SRAL:n 
hallitus myöntää kohtuullisen kerhoavustuksen.

2) Museon koululaisesittelyiden ollessa toistaiseksi ”jäissä”, tutkitaan 
mahdollisuutta mennä 2-3 kouluun syksyn alussa.

15. Koulutus
Todettiin, että kerholla on resursseja ja halukkuutta osallistua pyydettyyn 
erityisryhmän 2-15 henkilöä kouluttamiseen joko viikonloppukoulutuksena tai 
viikkokoulutuksena alkusyksystä.


