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Hallituksen avoin kokous
– hallituksen ja jäsenistön kohtaaminen
Yhteisö:
Toimielin:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Lahden Radioamatöörikerho ry
Hallituksen kokous
2.3.2015 klo 18:00-19:20
Yhdistyksen tilat Radiomäki, Lahti
Raimo Virtanen, OH3RV; puheenjohtaja
Pekka Mielonen, OH3JMJ; varapuheenjohtaja
Harri Taivalmäki, OH3UP; rahastonhoitaja
Henry Raiski, OH3EGL; jäsen
Timo Vuori, OH3FVW; kalustovastaava
Päivi Viholainen, OH3SL; kerhomestari
Vesa Koskinen, OH3FYE; jäsen
Jari Jussila, OH2BU; sihteeri
Pentti Lareva, OH3TY; pätevyystutkija, museon yhdysmies

Poissa:

Ismo Vilkas, OH2IV; jäsen

Lisäksi kokoukseen osallistui noin 15+ muuta kerhon jäsentä ja radioamatööritoiminnasta kiinnostunutta, jotka monessa kohtaa kokousta osallistuivat
keskusteluun.
1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Raimo, OH3RV; avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen sihteeriksi valittiin Jari, OH2BU.
3. Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin seuraavat toimihenkilöt:
-varapuheenjohtaja: Pekka, OH3JMJ;
-rahastonhoitaja Harri, OH3UP;
-sihteeri Jari, OH2BU;
-kerhomestari Päivi, OH3SL;
-QSL-vastaava: jätettiin auki
-kalustovastaava: Timo, OH3FVW;
-nuorisovastaavasta keskustellaan vuosikokouksen
yhteydessä.
4. Vuosikokous ja tilinpäätös
Kerhon vuosikokous pidetään ma 23.3. klo 18:30-. Pena,
OH3TY; sopii yläkerran juhlahuoneiston käytöstä. Jari,
OH2BU; laatii toimintakertomuksen.
Käytiin läpi kerhon tilinpäätös 2014 ja tärkeimmät
kulukohdat.

5. Taloudellinen tilanne
Harri, OH3UP; kävi läpi taloudellisen tilanteen.
6. Koulutus ja kevään radioamatöörikurssit
Jari, OH2BU: kävi läpi koulutustilanteen.
Oivan, OH2NSM; vetämällä meri-VHF-kurssilla on noin 20
oppilasta ja peruskursseilla noin 10 oppilasta.
Ilmoitukset Etelä-Suomen Sanomissa ovat kalliita ja uusia
tapoja markkinoida tulisi keksiä.
Seppo, OH2TO; ja Rami, OH3RV; toimivat pääosin
iltakurssin opettajina.
7. Kerhon 85-juhlavuoden ohjelma
Keskusteltiin kuukausiesitelmistä ja muusta 85juhlavuoden ohjelmasta. Esitettiin SDR-, Mustankallio- ja
DX-peditioaiheisia esitelmiä.
8. Osallistuminen Kouvolan sotilasradiopäiville 25.4.2015.
Päätettiin osallistua tilaisuuteen omalla linja-autolla.
Sitovat ilmoittautumiset 10.4.2015 mennessä Harrille,
OH3UP. Maksimikustannus linja-autosta 20 €/henkilö.
9. Päivystyslistat ja päivystäjien ”rekrytointi”
Kerhoiltojen kahvinkeittovuorolista laitetaan uudestaan
kiertoon ja kerhomestari vastaa, että kerhoemäntä/isäntä
aina löytyy. Kahvinkeittäjän tehtäviin kuuluu myös katsoa
kerhotilan siisteyden päälle.
10. OH3R-aseman uudelleenaktivointi.
Arvi Hauvosen muistoasemalle on osoitettu uudet tilat
Vanhalla Radioasemalla. Penan, OH3TY; johdolla puretaan
muuttolaatikot ja pystytetään asema ja muutetaan
vaakaluupin syöttö toimimaan toisesta päästä.
Yläkerran avainongelma ratkaistaan.
Päivystys on tärkeä senkin takia, että saadaan uudet
radioamatöörit HF-workkimisen ääreen.
11. Kerhotilojen siivous, maalaus tai muu kunnostaminen.
Talkoot pidetään ennen loppukevättä. Kerhomestari
organisoi ajan.
12. Kerhon toistinasemien OH3RAC liikennöinti ja valvonta
Kerhon toistinasemalla oli syksyllä pitkiä toimintakatkoksia
mutta tilanne on nyt vakiintunut ja toistimet toimivat
teknisesti hyvin.
Syksyllä toistinaseman valvoja pyysi toimenpiteitä
”kumipeukaloinnin” vähentämiseksi. Sekä kerhokirjeessä
että koulutuksessa asiaan paneuduttiin.
”Kumipeukaloinnissa” oli joulukuussa piikki, kun kerhon
jäsenille tuli samalla kertaa neljä VHF/UHF-rigiä, joiden
vastaanotin ei toiminut. Tämän selvittyä ”kumipeukalointi”
on rauhoittunut varsinkin kun ottaa huomioon, että syksyn
kurssilta tuli yksin 25 uutta radioamatööriä ja Lahden
seudulla on muutenkin kymmeniä uusia radioamatöörejä.

Kerhon toistinasemalla on aika ajoin ollut liikennettä, jota
sinne ei kuulu. Myös valvonnassa on ollut puutteita.
Kerhon hallitukselle toimitettu nauhoitus ei ole missään
tapauksessa hyväksyttävää liikennettä mutta ei myöskään
missään tapauksessa pahimmasta päästä. Muilta
toistimilta ja HF-jaksoltta 3699 kHz löytyy toistuvasti
pahempaakin liikennettä.
Kerhon hallitus ottaa häiriöliikenteeseen nollatoleranssin
mm. seuraavin toimenpitein:
- jokaisen, joka kuulee toistimilta asiatonta
liikennettä, tulee ilmoittaa siitä välittömästi
toistimien valvojille joko tekstiviestillä tai
soittamalla. Valvojien tulee puuttua liikennöintiin
ensisijaisesti pyrkimällä rauhoittamaan se ja
kertomalla ao. asemalle, että kyseisen kaltainen
liikennöinti tulisi lopettaa ja toissijaisesti sulkemalla
toistin lyhyeksi aikaa.
- valvojien puhelinnumerot liitetään toistinasematietoihin ja mm. aika ajoin kerhokirjeeseen.
- valvojien tulee ilmoittaa kerhon hallitukselle,
milloin toistin on suljettu asiattoman liikenteen
vuoksi. Tällöin asiassa voidaan ryhtyä myös muihin
toimenpiteisiin mikäli häiriköinti on toistuvaa.
- vaikka toistinasemilla ei edellytetä 24/7valvontaa, tulisi valvonnan olla ajallisesti nykyistä
kattavampaa. Tähän päästään lisäämällä valvojien
määrää.
- vuosikokouksessa 23.3. päätetään uusista
valvojista. Pasi,OH2EIC; hyväksyttiin jo tässä
kohtaa uudeksi valvojaksi.
14. Mustankallion tila
Pelastuslaitos ja kaupunki tarjoavat kerholle tiloja
Mustankallion kallioluolasta omalla sisäänkäynnillä. Rami,
OH3RV; kertoi tilanteesta ja hallitus päätti ottaa vastaan
ao. tilan.
15. Lahden kaupungin yhteistyötarjous
Lahden kaupunki on tiedustellut yhteistyötä poikkeusolojen ym. turvaliikenteestä sekä pyytänyt neuvotteluita
asiasta. Jari, OH2BU; tapaa kaupungin edustajan.
16. VHF- ja UHF-kilpailut kerholta.
Kerhon VHF/UHF-asemat ovat nyt workkimiskunnossa.
Jaska, OH3LV; organisoi 2 metrin ja 6 metrin
workkimisen.
17. Radioaseman kunnostus
VHF- ja UHF-antennien koaksiaalit lyhennetään talkoiden
yhteydessä sekä mahdollisesti vaihdetaan 7/8koaksiaaliin.

18. Kilpailukoulutus ja kilpailuaseman viimeistely
Aseman kahdella tietokoneelle (pöytäkone/kannettava)
asennetaan esim. N1MM+ ja/tai TR4W sekä rigien ohjaus,
niin että kilpailutyöskentely tietokoneelta onnistuu.
Pyydetään tarvittava erikoistietous Tapanilta,
OH3RT; ja Markulta, OH3MX.
19. Ulkovaraston inventointi ja siivous
Timo, OH3FVW; ja Päivi, OH3SL; m.fl. inventoivat ja
tunnistavat kerhon omaisuuden heti säiden salliessa.
20. Uuden pätevyystutkijan nimeäminen
Pena, OH3TY; on esittänyt toivomuksen saada luopua
pätevyystutkijan pätevyyystutkijan tehtävästä, jossa hän
on toiminut jo 44 vuotta. Kerhon hallitus ja jäsenistö
kiittävät pitkästä urasta ja sadoista tutkinnoista.
Hallitus esittää, että Markku Ahonen, OH3MX/OH3EAU;
nimitetään kerhon toiseksi pätevyystutkijaksi. Markulla on
tarvittava yli viiden vuoden radioamatöörikokemus.
21. Muut asiat
- Raimo, OH3RV; huolehtii päivitetyt tiedot
Yhdistysrekisteriin
- Keskusteltiin mm. kevätleiristä ja Vesijärviristeilystä

