TOIMINTAKERTOMUS 2010
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC,
toimintakertomus vuodelta 2010 käsitellään
kerhon vuosikokouksessa 21.2.2011 klo
18:30
Kerhon 80-vuotisjuhlat 10.12.2010
Juhlallisuudet alkoivat iltapäivällä käynnillä Arvi
Hauvosen, 3NB myöh. OH3PP haudalla, jonne oli
saapunut kahdeksan kerholaista. Pena, OH3TY,
laski kukkaistervehdyksen haudalle kertoen Hauvosen merkittävästä työstä kerhon ja kaupungin eteen.
Varsinainen 80-vuotisjuhla järjestettiin Sibeliustalon
Kuusi-salissa. Tilaisuuteen ja illalliselle osallistui yli
60 henkeä.
Kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ ja varapuheenjohtaja Seppo, OH2TO, kättelivät vieraat.
Kuusi-sali oli sisustettu amatöörihenkisesti. Seinillä
ja ikkunalaudoilla oli vanhoja ”OH3AC”-kylttejä ja
seitsemän ilmastointiputken päällä oli sekä uutta
että vanhaa radiota. Pöydissä oli rekvisiittana
vanhoja kelarunkoja, kiteitä, mittalaitteita, SWRmittareita ja kymmenen erilaista sähkötysavainta.

Kuva: Pena, OH3TY ja Seppo, OH2TO, luovuttivat Ilkka Viljaselle kerhon viirin ja historiikin
saivat Harri, OH3UP ja Jaska, OH3LV. Vuoden
nuoreksi kerholaiseksi nimettiin Miika, OH3FOB
Pena, OH3TY, muisteli puheessa otsikolla ”Kohtaamiani nuoria radioamatöörejä urani aikana” pitkän
uransa ajalta nuoria amatöörejä, jotka ovat jääneet
hänen mieleensä.
Kerhon kurssin uudet radioamatöörit esittäytyivät.

Tervetuliaissanat lausui Pekka, OH3JMJ.
Illan kunniavieras ja kaupungin edustaja oli Lahden
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen,
joka kiitti merkittävästä, Lahtea tunnetuksi tekevästä
yhdistystoiminnasta ja sosiaalisesta, mielenkiintoisesta ja virikkeellisestä toiminnasta, jolla on ylläpidetty kaupunkilaisten vireyttä ja henkistä hyvinvointia.
80-vuotiaalle Lahden Radioamatöörikerholle
nostettiin malja.
Seppo, OH2TO, ja Pena, OH3TY, kiittivät kaupunkia
ja museota hyvästä yhteistyöstä ja antoivat kerhon
laatoitetun kunniaviirin ja omistuskirjoituksin varustetun kerhon historiikin.
Sibelius-akatemiassa opiskeleva Anna-Liisa Nylund
soitti pianolla ja lauloi sekä Tiirismaan lukion lauluyhtye Seiska lauloi kauniita joulusäveliä ja -lauluja.
Kerhon uusi logo julkistettiin.
Unto Kokkarinen, OH3UK, kutsuttiin kerhon
kunniajäseneksi erityismaininnalla laaja tekninen
harrastustoiminta. SRAL:n kerhotoimintamerkin

Kerholle oli tullut onnittelusähkeitä ja onnitteluita
ainakin 21 eri yhteisöltä ja yksityiseltä radioamatööriltä.

Esittely- ja koulutustoiminta
Syyskuussa lähetettiin Päijät-Hämeen alueella
asuville radioamatööreille henkilökohtainen kirje,
jossa kutsuttiin kerhon jäseneksi. Kirjeessä oli
mukana viimeisin kerholehti ja mainos kerhon
kurssista. Kerhon jäsenet saivat vastaavan paketin
ja pyynnön markkinoida kurssia lähipiireilleen.
Kerho järjesti 25.9.2010 Radio- ja tv-museolla
"Radioamatööritoiminnan esittelytilaisuuden", jonka
tarkoituksena oli toiminnan esittelyn lisäksi kertoa
alkavasta kurssista ja kerätä sille osallistujia.
Tilaisuus sai julkisuutta mm. Ylen Radio Lahdessa,
Uusi Lahti-lehdessä, Radio Voimassa, medioiden
nettisivuilla ym.
Museolle ja auditorioon saapuikin noin 45 henkeä.
Auditorioon perustetulta asemalta piti näyteyhteyksiä Raimo, OH3DB, ja harrasteesta kertoivat
Pena, OH3TY; Seppo, OH2TO ja Jari, OH2BU.
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TOIMINTAKERTOMUS 2010
Tilaisuudessa paikalla ollut Etelä-Suomen Sanomien toimittaja kirjoitti ”OH2BU kuittaa” -otsikolla artikkelin, joka merkittävästi auttoi kurssin osanottajamäärään.www.koti.phnet.fi/oh3ac/OH2BU%20kuittaa.pdf0kuittaa.
pdf

Leena, OH3HF ja Tuula, OH2NZA huolehtivat
ansioituneesti tilaisuuden tarjoilusta.
Kerho järjesti 28.9.2010 alkaen omissa tiloissaan
radioamatöörien perusluokan kurssin. Kurssi kesti
11 viikkoa ja noin 25 opetustuntia.
Kurssille ilmoittautui ja saapui 18 oppilasta. K-moduulin opettajana toimi Seppo, OH2TO ja T1-moduulin opettajana Miika, OH3FOB. Kurssin koordinaattorina ja apuopettajana toimi Jari, OH2BU.
Historialliselta museolta haettiin joka tiistai videotykki joka palautettiin seuraavana aamuna.
Kurssimateriaali koostettiin Hannun, OH3NOB, Kangasalan Radiokerholle, OH3ABN, laatimasta materiaalista. T1-opetusmonistetta kehitettiin voimakkaasti liittämällä opetusmateriaalin suora linkki pätevyystutkintojen kysymyspankkiin. Kaikki opetusmateriaali on tehty julkiseksi ja ollut saatavilla kerhon kotisivulta. Ainakin kolme muuta kerhoa on jo
käyttänyt materiaalia omilla kursseillaan.

Pena, OH3TY, on toiminut alueen pätevyystutkijana
ja järjestänyt tutkinnot joustavasti tarpeen mukaan.
Lahden ammattikorkeakoulun elektroniikan opiskelijat kävivät kerhon vieraina 12.10.2010, museolla.
Seppo, OH2TO ja Jari, OH2BU, pitivät presentaation auditoriossa ja Pena, OH3TY, jatkoi OH3Rasemal-la esittelyä.
Kerhon toimintaa esiteltiin joulukuussa Viitospiirin
kerhojen tapaamisessa Elimäellä. Mukana olivat
käytännössä kaikki viitospiirin aktiiviset kerhot.

Koululaisesittelyt
Lahden kaupungin koulutoimi päätti, että kaupungin
kaikkien peruskoulujen 4.-luokkalaisten tulee vierailla Radio- ja tv-museolla osana koulun kulttuurikasvatusta. Kerholle tarjoutui tilaisuus antaa apua
museolle esittelemällä radioamatööritoimintaa
OH3R:n asemalla.

K-moduulin tutkinto pidettiin kurssin alkuosassa
(12.10.2010) ja lopussa (16.11.2010). T1-tutkinto
pidettiin kahdesti, 16.11.2010 ja 7.12.2010 Tutkintoja suoritettiin yhteensä 14 kpl, joista yksi yleisluokkaan.
Kuva: 800 koululaista ja opettajaa sai ensituntuman
radioamatööritoimintaan kerhon koululaisesittelyissä
Museolla vieraili kuuden viikon aikana koululaisia
yhteensä 741 ja lisäksi 51 opettajaa. Luokkia oli 34
kappaletta. Suurimmalle osalle koululaisista ja
opettajista tarjoutui tilaisuus pitää lyhyt ”second
operator”-yhteys.
Museolla olivat esittelijöinä Pena, OH3TY; Jari,
OH2BU; Klaus, OH3GE; Seppo, OH2TO;
Jaska, OH3LV; Rami, OH3DB ja Kai, OH2PR.
Kuva: Tutkinnot järjestettiin Museon vanhan
rakennuksen juhlasalissa,
Uusi Lahti-lehti haastatteli ja julkaisi 8.12.2010
lämpimän artikkelin Penasta, OH3TY.
http://www.koti.phnet.fi/oh3ac/kuvat/OH3TY%20Uusi%20Lahtilehti%208.12.2010.pdf

Erityiskiitoksen vasta-asemista ansaitsee Aki,
OH6AYA, Lisäksi kerhon jäsenistä ainakin Rami,
OH3DB; Kai, OH2PR ; Kari, OH3MIM; Veijo,
OH3BYZ; Jari, OH2BU; Seppo, OH2TO; ja Retu,
OH3WK toimivat myös vasta-asemina.
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- Kerhon Vapepa-ohjaaja Jounin, OH2JIU, vetämä
ryhmä osallistui 11.9.2010 Turva 2010-harjoituksen
Orimattilassa. Harjoituksen lisäksi ryhmä rakensi ja
korjasi ”Peppis”-viestiliikennevaunua ja uutta
”PepBus”-linja-autoa.

Tampereen, Hyvinkään ja Elimäen kautta kerhon
maksaessa postikulut. Kerholla on sekä saapuville
että lähteville korteille omat lokerikkonsa.

- Kerhoilta 13.9.2010 pidettiin Iston, OH3VS, luona
Kelohongantiellä osallistujien auttaessa Istoa
perheineen selviytymään edessä olevasta muutosta
pienentämällä muutettavan radiotavaran määrää.

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

Kerho vieraili 25.9.2010 Kymijärven voimalaitoksella. Paikalla oli 14 henkeä. Voimalan Ismo
Nopanen kertoi sanoin, kuvin ja teoin voimalan
toiminnasta ja yhdessä Esan, OH3MWN, kanssa he
kierrättivät ryhmän jopa valvomoon.
- Sekä museon että kerhon antenneita kunnostettiin
28.9.2010. Juhan, OH3MHA, organisoima nosturiauto 44 metrin puomilla saatiin Radiomäelle ja Juha,
OH3MHA, itse vastasi nosturin korista antennien
kunnostuksesta.
- Ins.ev., evp, DI Lauri "Lasse" Lehtinen esitelmöi
30.10.2010 museon auditoriossa otsikolla "Radiotiedustelu talvisodassa". Mielenkiintoisessa
tilaisuudessa oli yli 40 kuulijaa.
- Marraskuussa etsittiin yhdessä museon teknisen
henkilökunnan kanssa syytä sekä kerhon että
OH3R-aseman korkeisiin häiriöihin. Varsinaista
syytä ei löydetty vaikka osa häiriökertymästä selvisi.

Kerhoillat
Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo 18
alkaen radioamatööriaiheisten keskustelujen merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 8-20 henkilöä.
Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai -isäntä, joka
keittää osallistujille kahvit.
Kerhotiloja siivottiin ja ylimääräistä tavaraa
poistettiin ainakin kahdesti.
Iston, OH3VS, kerholle lahjoittamat radiokomponentit ja laitteet olivat myynnissä kerhon tiloissa.

QSL-välitys
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien
välityksen. Lähtevien korttien viennin on hoitanut
alkuvuodesta Janne, OH3LFQ ja loppuvuodesta
Jari, OH2BU. Saapuvat kortit ovat tulleet

Radiotoiminta ja -kalusto

Lisäksi on ylläpidetty 2 m ja 70 cm FM-toistinasemia
(OH3RAC), joiden antennit sijaitsevat itäisessä
radiomastossa. 70 cm toistinasema on liitetty
RATS:n ylläpitämään RNET-verkkoon käyttämällä
kerhon ADSL-yhteyttä.
Toistinaseman valvojana on toiminut Kai, OH3WE.
Laitteiston ylläpidossa ja kehittämisessä ovat avustaneet Unto, OH3UK ja Jorma, OH3AZN, sekä
Janne, OH3LFQ.
Kerho ylläpiti myös APRS-toistinasemaa OH3RDH,
joka sijaitsee Hollolan kunnantalon katolla.
Kerhon asemilta on pidetty sekä tavanomaisia että
digimode (mm. Pactor) radioamatööriyhteyksiä
lähinnä kerhoiltoina. Osallistumisen kilpailutoimintaan kerholta hoiti lähinnä Jarmo, OH3QN.

Tiedotus
Kerholehti ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa.
Kevään 9-sivuisen jäsenkirjeen taitosta vastasi
Veijo, OH3FMF. Syksyn kahden lehden, syyskuussa
ilmestyneen 20-sivuisen ja marraskuussa ilmestyneen 38-sivuisen lehden toimittamisesta vastasi
Jari, OH2BU. Lehti on luettavissa sähköisenä (PDF)
kerhon kotisivuilla. Lehdestä on otettu pienet
kopiokonepainokset kerholla lukemista varten.
Kerhon tapahtumista lähetettiin sähköpostikirje
useamman kerran niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon tiedossa. Kerhon sähköpostirekisteri perustettiin ja rakennettiin kokonaan
uudestaan toimivaksi järjestelmäksi.
Kerhon bulletiinit pyrittiin lukemaan joka kolmas
sunnuntai klo 09.30 SA taajuudella 3.685 kHz ja
kahdella metrillä mahdollisuuksien puitteissa. Bulletiinit julkaistiin myös kerhon kotisivulla. Bulletiinin
lukijoina ovat toimineet Pena, OH3TY ja Retu,
OH3WK. Bulletiinit on alkuvuonna toimittanut Veijo,
OH3FMF ja loppuvuonna Jari, OH2BU.
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Kerhon omaa kotisivua osoitteessa www.koti.phnet.
fi/oh3ac ylläpiti vuoden alussa Veijo, OH3FMF ja
loppuvuonna Jari, OH2BU. Kotisivun yleisilme on
pidetty samana mutta sisäistä järjestystä on kehitetty luettavuuden parantamiseksi. Etusivusta on
tullut uutissivu, joka kertoo paitsi uutiset myös sivuille tehdyt muut lisäykset. ”Valokuvia”-sivun nimi on
muutettu ”Valokuvia ja arkisto”-sivuksi ja sivulle on
pyritty arkistoimaan kerhon toimintaan liittyviä
valokuvia, lehtileikkeitä ja muuta materiaalia. Kerhon 80-vuotisjuhlaa varten perustettiin oma alasivu.

Kokouksessa hyväksyttiin ensimmäisen kerran
hallituksen esitys kerhon uusiksi säännöiksi.
Vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio
vahvistettiin. Kerhon hallitukseen valittiin: Pekka
Mielonen, OH3JMJ (puheenjohtaja); Seppo Murtomaa, OH2TO (varapuheenjohtaja); Anu Tamminen, OH3FVV; Miika Ihanajärvi, OH3FOB; Juha
Nieminen, OH3MHA; Harri Taivalmäki, OH3UP.
Sihteeriksi nimitettiin edelleen Jari Jussila, OH2BU.

Kotisivulle on skannattu kerhon vuosikokousten
kokouspöytäkirjat vuodesta 2002 lähtien.

Kuva: Kerhon toiminnasta kerrottiin joulukuun
alussa Viitospiirin palaverissa Elimäellä

Vuosikokoukset ja hallitus
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, vuosikokous pidettiin kerholla 22.2.2010. Kokouksen
puheenjohtajana toimi Kai, OH2PR. Kokouksessa
vahvistettiin vuoden 2009 toimintakertomus ja
hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2009.
Kerhon ylimääräinen vaalikokous pidettiin kerholla
29.3.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka, OH3JMJ. Kerhon hallitukseen valittiin kerhon:
Jukka Heikinheimo, OH2BR; Seppo Murtomaa ,
OH2TO (varapuheenjohtaja); Harri Taivalmäki,
OH3UP; Raimo Lehtinen, OH3DB ja Juha Nieminen
OH3MHA. Puheenjohtajana jatkoi Pekka, OH3JMJ.
Jukka Heikinheimo, OH2BR, erosi hallituksesta ja
kerhosta 28.4.2010. Hallitus nimitti kerhon sihteeriksi Jari Jussilan, OH2BU.
Kerhon vaalikokous pidettiin 29.11.2010 kerholla.
Kokouksen puheenjohtaja toimi Kai, OH2PR.

Kuva: Kerhon päättäväisiä vuosikokousosanottajia.
Vas. Jaska, OH3LV; Pekka, OH3JMJ, Rami,
OH3DB ja Harri, OH3UP
Hallituksen nimeäminä toimihenkilöinä ovat
toimineet:
- Rahastonhoitaja: Harri Taivalmäki OH3UP
- QSL-manageri: Jukka Arvilommi, OH3MBV
- VaPePa-manageri: Jouni Ståhl, OH2JIU
- Hallituksen neuvonantaja: Pentti Lareva, OH3TY.
Pätevyystutkijana on toiminut Pentti Lareva, OH3TY
Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Päätöksenteko tapahtui pääasiassa sähköpostin, Skypen
ja puhelimen välityksellä. Hallituksen kokoukset
ovat olleet pääsääntöisesti julkisia.

Kerhon jäsenistö
Uusia jäseniä tuli vuoden aikana 26 ja kerhon
jäsenmäärä oli 31.12.2010 126.
Kerhoon liittyi vuoden aikana seuraavat uudet
jäsenet: Rauno Wuori, OH2FZ; Veikko Kast,
OH2HII; Jaakko Salonen, OH2KEY; Samuli Kurvi,
OH2MGA, Manu Tamminen, OH3-1549;
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Veijo Kuronen, OH3BYZ; Teemu Juurinen,OH3FVP;
Jussi Mansikkaviita, OH3FVP; Hilkka Jukarainen, ,
Anu Tamminen, OH3FVV; Katriina Kyläkallio,
OH3NF; Päivi Malinen, OH3PM; Lauri Aaltonen,
OH4DX; Hannu Tanttu, OH5KH; Matti Ahonen,
OH5LOF; Kari Malmi, OH5XT; Tomi Anttila,
OH3FWH; Jorma Anttila, OH2FWK; Toivo Mäkinen;
Toivo Pirhonen, OH3FVU; Saku Saaristo, Kari
Hirvonen, OH2BP; Jari Jussila, OH2BU ja Olavi
Jukarainen.
Kerhoon liittynyt ja myöhemmin eronnut Jukka
Heikinheimo, OH2BR, lietsoi kerhon hallituksen
toiminnan vastaista liikettä ja 14 harmistunutta
jäsentä erosi.
Kerhon jäsenrekisteriä siivottiin syksyllä useaan
otteeseen ja poistettiin jäseniä, jotka olivat kuolleet
tai eronneet kerhosta jo aiempina vuosina tai joille
aikaisemmat hallitukset olivat jo aiemmin antaneet
eron.

Talous
Kerhon vuosikokouksessa 22.2.2010 hyväksytty
tilinpäätös osoitti ylijäämää 221,97 €. Merkittävin
tuloerä oli jäsenmaksutuotot, 1.516 ja merkittävin
kuluerä Radiomäellä sijaitsevan kerhotilan vuokra.

Lokakuussa tutkittiin perusteellisesti, olisiko
työskentelyä asemalla vaikeuttava häiriö peräisin
museolta. Häiriölähdettä ei löytynyt.
Kerhon nimeämä yhdyshenkilö oli Pentti Lareva
OH3TY
Lisäksi koululaisesittelyjä oli Lahden peruskoulun
neljäsluokkalaisille 26 päivänä yhteensä yli 50
tuntia. Esittelyn hoitivat mallikkaasti Jari, OH2BU;
Kai, OH2PR; Seppo, OH2TO; Raimo, OH3DB;
Klaus, OH3GE; Jaska, OH3LV ja Pena, OH3TY,
pääosassa Jaska OH3LV.
Myös ammattikorkeakoulun tietotekniikan
opiskelijaryhmä vieraili museolla ja OH3R:llä.
Kesällä uusittiin looppi-antennin syöttö ja
parannettiin antennin kiinnityksiä
Yagi-antenni korjattiin syyskuussa Juhan, OH3MHA,
saatua suhteilla nosturin käyttöön. Töissä oli Juhan
lisäksi Seppo, OH2TO. Työn suunnittelusta vastasi
Pena, OH3TY.
Museo luovutti kerholle käyttöoikeudet sen vanhaan,
käytöstä poistuvaan logoon. Logon julkistettiin
kerhon 80-vuotisjuhlan yhteydessä.

Jäsenmaksut olivat vuonna 2010:
* Normaalijäsen 17,00 euroa
* Perhejäsen 8,50 euroa
(perheestä yksi jo normaalijäsen)
* Opiskelijajäsen 8,50 euroa
* Nuorisojäsen 8,50 euroa (alle 15v.)
* Työttömät 8,50 euroa

OH3R:n toiminta 2010
Yhteistyö museon kanssa on ollut vuoden aikana
viikoittaista, välillä jopa päivittäistä.
Päivystysvuoroja asemalla oli kirjattu vuoden ajaksi
14 kerholaisen hoidettaviksi 47.
Kevättalvella päivystäjien määrä väheni viidellä
kerhosta eroamisen tai terveydellisten syiden takia.
Tilalle onnistuttiin värväämään kolme uutta. Vuoden
aikana päivystyslistan mukaisia vuoroja hoidettiin
30. Muita käyntejä oli kymmenkunta, joukossa yksi
saksalainen.
Yhteyksiä pidettiin paperilokin mukaan 254, lisäystä
edelliseen vuoteen noin sata.

Kuva: Rami, OH3DB, piti näytösyhteyksiä museolla
26.9.2010 järjestetyssä radioamatööritoiminnan
esittelytilaisuudessa.
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TULOSLASKELMA JA
TASE 2010
TASE

TULOSLASKELMA
Ajalta

Varsinainen toiminta
- Tuotot
- Kulut
- Poistot
- Muut kulut
Tuotto/kulujäämä

1.975,80

169,85

-360,69
-4.759,22
-5,119,91
-3.144,11

-480,92
1,289,31
-1.770,23
-1,600,38

01.01.2010- 01.01.200931.12.2010 31.12.2009

Varainhankinta
VARSINAINEN
TOIMINTA
- Tuotot
1.555,50
1.516,00
Tuotto/kulujäämäTuotot -1,588,61
-84,38
1.975,80
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
5,21
3,85
Kulut -8,40
Kulut
-4,00
Tuotto/kulujäämä
-1.591,80
-84,38
Poistot
-360,69
Satunnaiset erät
- Satunnaiset tuotot
18,00
306,00
- Muut kulut
-4.759,22
Tilikauden tulos -1,573,80
221,97
TASE
Ajalta
-5,119,91
01.01.2010
01.01.2009
31.12.2010
31.12.2009
Tuotto/kulujäämä
-3.144,11
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto1.092,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien
voitto/ylijäämä (tappio/alijäämä)
Tilikauden voitto/ylijäämä
(tappio/alijäämä)

Varainhankinta1.442,77
Tuotot 4.114,87
5.196,95
Tuotto/kulujäämä
3.731,25
-1,573,80

2.288,48
3.731,25
3,509,28

169,85
-480,92
1.289,31
-1.770,23
-1,600,38

1.555,50
-1,588,61

1.516,00
-84,38

5,21
-8,40
-1.591,80

3,85
-4,00
-84,53

18,00

306,00

221,97

2.157,49
3.731,25
Sijoitusja rahoitustoiminta
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen Tuotot
Ostovelat
3.039,50
Kulut 3.039,50
VASTATTAVAA YHTEENSÄ5.196,95
3.731,25
Tuotto/kulujäämä

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
TILIKAUDEN TULOS

-1,573,80
221,97
=================

Ajalta

01.01.2010- 01.01.200931.12.2010 31.12.2009

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
- Koneet ja kalusto 1.082,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

1.442,77

4.114,87
2.288,48
5.196,95
3.731,25
=================

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien 3.731,25
3,509,28
ali/ylijäämä
Tilikauden tulos
-1,573,80
221,97
2.157,49
3.731,25
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
3.039,50___________
VASTATTAVAA YHT5.196,95
3.731,25
=================
Vuoden 2010 jäsemaksutulot perustuivat seuraaviin
jäsenmaksuihin (jotka ovat samat kuin vuoden 2011
jäsenmaskut)
Jäsenmaksut olivat vuonna 2010:
* Normaalijäsen - .. 17 euroa
* Perhejäsen - ....... 8,50 euroa (perheestä yksi on jo
normaalijäsen)
* Opiskelijajäsen - . 8,50 euroa
* Nuorisojäsen - .... 8,50 euroa (alle 15v.)
* Työttömät - ........ 8,50 euroa
Jäsenmaksun maksamisohje:
Maksa jäsenmaksu kerhon tilille: SAMPO 8000255945005. Laita viitenumero sille varattuun paikkaan.
Jos sinulla ei ole vielä viitenumeroa, niin laita nimesi
ja kutsusi viestiosaan.
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Vuosikokouksessa 29.11.2010 käsiteltiin 1. kerran kerhon hallituksen esitys Lahden Radioamatöörikerho ry.n
ssääntöjen muuttamiseksi. Kerhon sääntöjen mukaan uudet säännöt on hyväksyttävä kahdessa kokouksessa.
Ohessa vasemmalla palstalla nykyiset säännöt ja oikealla palstalla esitys uusiksi säännöiksi. Ne lauseet, joita
hallitus esittää muutettaviksi on tummennettu ja kursivoitu.
NYKYISET SÄÄNNÖT
Nykyinen 1
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan kerhoksi,
nimi on Lahden Radioamatöörikerho ry.
Kotipaikka on Lahden kaupunki.

§
§

ESITYS UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI
Úusi 1
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan kerhoksi,
nimi on Lahden Radioamatöörikerho ry. Kerho voi toiminnassaan käyttää myös epävirallista nimeä Lahden Radiokerho. Kotipaikka on Lahden kaupunki.

§
§

Nykyinen 2
Kerhon tarkoituksena on radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen.

Uusi 2
Kerhon tarkoituksena on radioharrastuksen, erityisesti radiomatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen.

Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
- avustamalla jäseniään radioamatöörilupia hankitta-essa
- ylläpitämällä radioamatööriasemia ja siten edistää jäsenistönsä radiotekniikan ja -liikennöinnin harrastusta
- järjestämällä luentotilaisuuksia, kursseja, näyttelyjä ja
kilpailuja. Tilaamalla ja välittämällä koti- ja ulkomaista
alaa koskevaa kirjallisuutta ja aikakauslehtiä
- hoitamalla jäsentensä QSL-korttivälitystä
- toimimalla kerhoon kuuluvien jäsenten edustajana
Suomen Radioamatööriliiton kokouksissa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo yhteydet
jäsenten kesken, viranomaisiin ja alan järjestöihin sekä avustaa jäseniään harrastuksissaan tiedottaen,
kouluttaen ja muilla tavanomaisilla yhdistystoiminnan keinoilla.

§

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja
ja ottaa vastaan kannatusmaksuja ja lahjoituksia. Yhdistys voi myös, tarvittavat luvat saatuaan, järjestää
tempauksia, kerayksiä tai maksullisia tilaisuuksia.

§

Nykyinen 3
Kerhon jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö.

Uusi 3
Kerhon jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen hyvämaineinen henkilö.

Jäsenet hyväksyy kerhon hallitus kirjallisten anomusten
perusteella, joista on käytävä ilmi tarpeelliset henkilötiedot. Anomukset osoitetaan kerhon sihteerille. Kerhoon liittyessään sitoutuu jäsen noudattamaan voimassa olevia
radiolakeja ja -asetuksia, sekä Suomen Radioamatööriliitto ry:n ja kerhon sääntöjä ja määräyksiä.

Jäsenet hyväksyy kerhon hallitus todennettavien
anomusten perusteella.

§

Kerhoon liittyessään sitoutuu jäsen noudattamaan
kerhon sääntöjä ja määräyksiä.

§

Nykyinen 4
Kerhoon voi kuulua kolmenlaisia jäseniä:
1. varsinaiset jäsenet
2. kannattajajäsenet
3. kunniajäsenet

Uusi 4
Kerhoon voi kuulua kolmenlaisia jäseniä:
1. varsinaiset jäsenet
2. kannattajajäsenet
3. kunniajäsenet

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon
toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua radioamatööriharrastusta erityisesti edistäneen henkilön.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon
toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua
radioharrastusta erityisesti edistäneen henkilön. Yhden kunniajäsenistä voi kerhon kokous kutsua kunniapuheenjohtajaksi.

Kerholla on oikeus kantaa jäseniltään liittymis- ja vuosimaksuja, joiden suuruuden ja maksuajan vaalikokous
määrää. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua .

Kerholla on oikeus kantaa varsinaisilta jäseniltään
vuosimaksuja, joiden suuruuden ja maksuajan vaalikokous määrää. Kannatusjäsenten vuosimaksusta
päättää hallitus. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua .
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§

§

Nykyinen 5
Kerhon jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös
suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

Uusi 5
Kerhon jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
myös suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa kerhosta, jos hän
1. jättää maksunsa määräaikaan mennessä suorittamatta
2. rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä päätöksiä, kunniaa tai
hyviä tapoja vastaan

Jäsen voidaan erottaa kerhosta, jos hän
1. jättää maksunsa määräaikaan mennessä suorittamatta
2. rikkoo kerhon sääntöjä, tehtyjä päätöksiä, kunniaa tai
hyviä tapoja vastaan

Erottamisesta päättää kerhon hallitus. Erotettu jäsen on
kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki sitoumuksensa
erottamispäivämäärään saakka.

Erottamisesta päättää kerhon hallitus. Erotettu jäsen on
kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki sitoumuksensa
erottamispäivämäärään saakka.
Mikäli erottaminen tapahtuu kohdan 2. perusteella on
kerhon yleisen kokouksen vahvistettava päätös.

Nykyinen 6
Kerhon asioita hoitaa hallitus.

§

Uusi 6
Kerhon asioita hoitaa hallitus.

§

Vaalikokous valitsee kerhon puheenjohtajan sekä hallituksen viisi jäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt.

Vaalikokous valitsee kerhon puheenjohtajan sekä
hallituksen 2-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus
valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden muun jäsenen
saapuvilla ollessa.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna saapuvilla on yli puolet
hallituksen jäsenistä.

§

Nykyinen ja uusi 7
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
tai sihteeri, kaksi yhdessä.

§

§

Nykyinen ja uusi 7
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
tai sihteeri, kaksi yhdessä

§

Nykyinen 8
Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä
tilintarkastajalle tammikuun kuluessa.

Uusi 8
Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on
jätettävä toiminnantarkastajalle tammikuun kuluessa.

Tilit ja hallinnon tarkastaa kaksi tilintarkastajaa, joiden on
annettava hallitukselle tarkastuskertomuksensa kahden
viikon sisällä.

Tilit ja hallinnon tarkastaa toiminnantarkastaja, jonka
on annettava hallitukselle tarkastuskertomuksensa
kahden viikon sisällä.

§

§

Nykyinen 9
Kerhon varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous
helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa.

Uusi 9
Kerhon varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous helmi-maaliskuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.

Kerhon muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä on jättänyt siitä hallitukselle perustellun, kirjallisen anomuksen.

Kerhon muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 äänivaltaisista jäsenistä on jättänyt siitä hallitukselle perustellun, kirjallisen anomuksen.
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§

Nykyinen 10
Kutsu kerhon kokouksiin on toimitettava kirjeellä tai
paikallisessa sanomalehdessä vähintään seitsemän
päivää ennen kokousta.

§

§

Uusi 10
Kutsu kerhon kokouksiin on toimitettava joko
kirjeellä tai paikallisessa sanomalehdessä vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta tai sähköpostilla
niille jäsenille, jotka ovat sellaisen hallitukselle
ilmoittaneet, kirjeellä muille sekä kerhon kotisivulla.

§

Nykyinen 11
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Uusi 11
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastajat
2. esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus
3. esitellään edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien
lausunto
4. päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin vuosi- tai tilintarkastajien kertomus
voi antaa aihetta
5. muut kokouksessa esitetyt asiat

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastajat
2. esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuo-den
vuosikertomus
3. esitellään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
4. päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin vuosikertomus tai toiminnantarkastajan kertomus voi antaa aihetta
5. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastajat
2. vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio, jonka
yhteydessä päätetään vuosi- ja liittymismaksujen
suuruus
3. valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi
puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon
puheenjohtajaksi
4. valitaan muut hallituksen jäsenet
5. valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä
6. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja
pöytäkirjantarkastajat
2. vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio, jonka
yhteydessä päätetään vuosi- ja liittymismaksujen
suuruus
3. valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi
puheenjohtaja, jota myös kutsutaan kerhon
puheenjohtajaksi
4. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
5. valitaan muut hallituksen jäsenet
6. valitaan toiminnantarkastaja ja hänen
varamiehensä
7. muut kokouskutsussa esitetyt asiat

§

Nykyinen 12
Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

§

Uusi 12
Päätökset kerhon kokouksissa tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa
äänestyksissä kuitenkin arpa.
Kerhon kokoukseen osallistuva voi edustaa
valtakirjalla vain yhtä muuta kerhon jäsentä.

Kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat on jätettävä hallitukselle vähintään 14 vrk ennen kuin vastaava kokouskutsu on näiden sääntöjen mukaan julkipantava.

§

Nykyinen 13
Kerho on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä tarvittaessa luvan siihen saatuaan
rakentamaan ja omistamaan radioasemia ja kiinteistöjä.

Kerhon kokouksissa käsiteltävät asiat on jätettävä hallitukselle vähintään 14 vrk ennen kuin vastaava kokouskutsu on näiden sääntöjen mukaan julkipantava.
.

§

Nykyinen ja uusi 13
Kerho on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä tarvittaessa luvan siihen saatuaan
rakentamaan ja omistamaan radioasemia ja kiinteistöjä.
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§

Nykyinen ja uusi 14
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen mahdollisesti jäljellä olevat varat luovutettava vastaavalle rekisteröidylle järjestölle tai Suomen Radioamatööriliitto ry:lle.

§

Nykyinen15
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkautumisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden
väliajoin pidettävässä kokouksessa 2/3 ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Näistä kokouksista toisen tulee
olla kerhon varsinainen kokous.

§

Nykyinen ja uusi 16
Tämän lisäksi noudatetaan kerhon toiminnassa
Yhdistyslakia.

§

§

Nykyinen ja uusi 14
Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, on sen mahdollisesti jäljellä olevat varat luovutettava vastaavalle rekisteröidylle järjestölle tai Suomen Radioamatööriliitto ry:lle.
.
Uusi 15
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai kerhon
purkautumisesta on tehtävä yksimielisesti kerhon
kokouksessa tai vaihtoehtoisesti kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa 2/3
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä joista
kokouksista toisen tulee olla kerhon varsinainen
kokous.

§

§

Nykyinen ja uusi 16
Tämän lisäksi noudatetaan kerhon toiminnassa
Yhdistyslakia.

Kerhon hallituksen perustelut sääntömuutosehdotukselle

1 : Hallitus esittää sääntöihin
hyväksyttäväksi myös epävirallisen
muodon ”Lahden Radiokerho”, joka oli
80 vuotta sitten kerhon perustavan
kokouksen kutsumisnimenä. Tätä
lyhyempää muotoa käytetään jo joissakin yhteyksissä. Nimi mahdollistaa
myös jatkossa laajemman toiminnan.

§

2 : Toiminnan tarkoitusta esitetetään
laajennettavaksi ja toisaalta toiminnan
muodoissa haetaan todelista toimintaa
paremmin kuvaavaa yleissävyistä
määritelmää, joka ei estä monimuotoisia
toimintoja.

§

3 : Jäseneksi liittymisen muotovaatimuksia on
yksinkertaistettu. Hallitus katsoo myös, ettei kerhon
tarkoituksena voi olla seurata, miten jäsenet noudattavat lakeja vaan ainoastaan kerhon omien sääntöjen ja määräysten noudattaminen on kerhon
toiminnan kannalta tärkeää.

§

4 : Hallitus esittää lisättäväksi kunniapuheenjohtajan sekä sen, että hallitus määrittelee
kannatusjäsenten maksut.

§

5 : Tässä pykälässä on lisätty jäsenen oikeusturvaa edellyttämällä, että erottamistapaukset
käsitellään myös vuosikokouksessa.

§

8 : Tilintarkastaja on korvattu toiminnantarkastajalla.

§

9 : Toiminnan joustavuutta on lisätty laajentamalla
vuosikokouksen pitoaikaa kuukaudella sekä
mahdollistamalla etöosallistuminen.

§

10 : Tässä kohdassa mahdollistetaan kokouksen
koollekutsumiselle joustavat muodot ja huomioidaan
myös sähköpostin käyttö. Tällä on huomattava
merkitys kerhon talouteen.

§

11 : Teknisiä muutoksia vuosikokousasioihin,
jotka johtuvat muiden kohtien muutoksista.

§

12 : Hallitus esittää jäsendemokratian parantamiseksi mahdollisuutta valtakirjojen käyttöön. Erityisesti tämä on tärkeää, koska kerhossa on useita
aviopareja, jotka näin pääsevät helpommin käyttämään koko perheen äänivaltaa.

§

15 : Erityisen tärkeänä hallitus kokee ehdotuksen
muuttaa näiden sääntöjen muttamista. Ehdotuksen
mukaan sääntömuutos voitaisiin tehdä, jos kokous
on yksimielinen yhdessä kokouksessa, muussa
tapauksessa vanhojen sääntöjen mukaan kahdessa
kokouksessa.
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