
PÖYTÄKIRJA

11.12.2017

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VAALIKOKOUS

Yhteisö: Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Kokous: Sääntömääräinen vuosikokous (vaalikokous)
Aika: Maanantai 11.12.2017 klo 17:04-17:28
Paikka: Lahden Radiomäki, Vanha Asemarakennus, koulutusluokka
Kutsuttu: Kaikki kerhon jäsenet ja toiminnasta kiinnostuneet
Läsnä: Liitteen 1. mukaisesti vaalikokouksessa ja sen jälkeen pidetyissä 

pikkujouluissa oli paikalla 47 henkilöä.

Osanottajille oli jaossa kokouksen työjärjestys sekä toimintasuunnitelma-
ehdotus vuodelle 2018. Lisäksi nämä olivat heijastettuina valkokankaalle 
koko kokouksen ajan.

1. Kokouksen avaaminen
 Kerhon puheenjohtaja Raimo Virtanen, OH3RV, avasi kokouksen ja 

toivotti osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen: 

- puheenjohtajaksi Kai Aho, OH2PR;
- sihteeriksi Jari Jussila, OH2BU; sekä 
- pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Parttimaa, 
OH3TMI; ja Vesa Toivanen, OH3EQY.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Todettiin, että vuosikokouskutsu on toimitettu sääntöjen kolmannen (3) 
vaihtoehdon mukaisesti: yli seitsemän päivää ennen kokousta 
sähköpostillla sekä kerhon kotisivulla. Sen lisäksi vuosikokouksesta on 
kuulutettu kerhon OH3AC Kerhokirjeessä sekä SRAL ry:n bulletiinissa, 
tosin karsittuna.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 

4. Todetaan kokousedustajat, valtakirjat sekä mahdolliset 
etäosallistujat

Todettiin osanottajien lukumäärä ”vieraskirjasta”. Osanottajilla ei ollut 
sääntöjen mukaisia valtakirjoja eikä kukaan ollut mukana etäyhteydellä.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestysesitys kokouksen esityslistaksi.
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6. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka
yhteydessä päätetään vuosimaksujen suuruus

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on ollut luettavissa kerhon kotisivulta
sekä paperiversiona kerholla. 

Jari, OH2BU; esitteli toimintasuunnitelman pääkohtia:
- kerhoillat, esitelmät, leirit ym. jatkuvat perinteisellä tavalla
- OH3RAC-toistinasemiin tuodaan uusia ominaisuuksia
- ”Kerhoviikonloput” jatkuvat, painottuen lauantaipäiviin
- 2+1 -kurssin mallia (kaksi kurssia keväällä, yksi syksyllä) jatketaan ja 
kerhon 39., 41. ja 41. kurssi on jo ajoitettu. Keväällä pidetään myös T2-
preppauskurssi.
- tilojen käyttöä useampana päivänä viikossa pyritään hyödyntämään
- osallistutaan Lahden kaupungin harrastemessuille
- radiobulletiinin ajankohta yhdistetään OH3R-päivystykseen
- mahdollinen toinen kerhoilta torstaisin, keskittyen rakenteluun
- yhteistyö MPK:n kanssa tuo monia uusia kursseja jäsenistölle
- koululaisesittelyt alkavat uudestaan syksyllä – radioamatööritoimintaa 
esitellään yli 1200 peruskoulun 6.-luokkalaiselle
- kalusto- ja laitehankinnoissa tehdään uusia aluevaltauksia

Jäsenmaksujen esitettiin vuonna 2018 pysyvän samoina: normaali 
jäsenmaksu 20 €, perhejäsenet, koululaiset, opiskelijat ja työttömät 10 
€. Lisäksi uutena asiana yli 75-vuotiaat kerhon jäsenet 
vapautetaan jäsenmaksusta. (OT-vapautus)

Keskustelussa Jaakko, OH3JK; esitti myös osallistumista kokonais-
turvallisuuden messuille Lahdessa 7.-8.9.2018. Esitys hyväksyttiin.

Keskusteltiin uuden koulutusluokan käytön jatkosta.

Hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma, talousarvio sekä vuoden 
2018 jäsenmaksut 

7. Valitaan hallitukselle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja, jota myös
kutsutaan kerhon puheenjohtajaksi

Kerhon puheenjohtajana on 2017 toiminut Raimo Virtanen, OH3RV.

Puheenjohtajaksi valittiin 2018 yksimielisesti jatkamaan Raimo 
Virtanen, OH3RV.

8. Valitaan muut hallituksen jäsenet
Kerhon sääntöjen 6 § mukaan hallitukseen kuuluu 2-8 jäsentä.

Hallitukseen on valittu 7.12.2016 (8 kpl): 
Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Vesa Koskinen, OH3FYE; 
Päivi Viholainen, OH3SL; Marko Niskanen, OH3MN; Lauri Riikonen, 
OH3RL; Markku Ahonen, OH3MX; ja Maarit Varjola, OH3EXI.

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8).
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Ehdotettiin, että vanha hallitus jatkaa. Lauri, OH3RL; 
ilmoitti, että hän haluaisi tilalleen valittavan nuoren 
radioamatöörin.

Ehdotettiin Laurin tilalle Timoa, OH3BIU.

Hallitukseen valittiin 11.12.2017 yksimielisesti vuodeksi:  
Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Vesa Koskinen, 
OH3FYE; Päivi Viholainen, OH3SL; Marko Niskanen, OH3MN;  
Markku Ahonen, OH3MX; Maarit Varjola, OH3EXI; ja Timo, 
OH3BIU.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
Vaalikokouksessa 7.12.2016 toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin
Yrjö Pullinen, OH3CK; ja hänen varamiehekseen Seppo Hiilamo, OH2MJG.

Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin Yrjö Pullinen, OH3CK; ja 
hänen varamiehekseen Ilkka Laaksonen, OH3EFZ.

10. Muut asiat
Kerhon puheenjohtaja Rami, OH3RV; ja sihteeri Jari, OH2BU; jakoivat 
vuoden 2017 tunnustuspalkinnot:

Vuoden kerhoaktiiviksi nimettiin Vesa, OH3EQY:
Vesa on aktiivisesti ylläpitänyt kerhon teknistä laitteistoa ja 
auttanut erinomaisesti uuden koulutusluokan sisustamisessa. 
Vesa ylläpitää radioamatööritapahtumien kalenteria osoitteessa 
http://www.oh3ac.fi/kalenteri.html sekä luo jatkuvasti uusia
mielenkiintoisia ideoita kerholaisten hyväksi. Vesa on kätevä ja 
auttavainen tekniikan monella saralla ja omaa uskomattoman 
tietouden aina syvästä tietokonemaailmasta perustekniikkaan ja 
-elektroniikkaan.

Vuoden kerholaiseksi nimettiin Yrjö, OH3CK:
Yrjö on aktiivinen museolla olevan OH3R-aseman päivystäjä sekä 
työskentelijä erityisesti sähkötyksellä myös kerhon asemalta. Yrjö
ylläpitää kerhon asemaa mutta auttaa myös kaikkia jäseniä 
heidän teknisissä ongelmissaan neuvomalla, korjaamalla ja 
opettamalla korjaamista. Yrjö on kerholainen, joka tekee kerhosta
kerhon ja jota ilman yksikään kerho ei voi menestyä. Yrjö on 
myös kerhoiltojen perinteen ja jatkuvuuden vaalija, joka tuo 
mukaan laajaa yleistietoutta.

Vuoden kerholaiseksi nimettiin Mika, OH3BFT:
Mika tuli mukaan kerhon toimintaan puolitoista vuotta sitten 
kiinnostumalla toiminnasta messuilla olleen esittelyn kautta. Hän 
suoritti motivoituneena nopeasti yleisluokan tutkinnon ja on siitä 
lähtien ollut kantava ja vastuullinen henkilö kaikissa kerhon 
tapahtumissa. Mika tulee kerhoiltoihin aikaisin iltapäivällä ja 
valmistelee kerhoiltaa ja koulutusta kaikille mieluisaksi. Lisäksi 
Mika on ollut mukana kaikilla perusluokan kurssien oppitunneilla 
syksystä 2016 alkaen, auttaen pyyteettömästi järjestelyissä, 
opettamalla uusille työskentelytaitoa ja ”Ham Spirit'tiä.” 
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12. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti reipas- ja hyvähenkisestä sekä 
yksimielisestä kokouksesta, päätti kokouksen ja kehotti osanottajia

siirtymään pikkujoulumodeen.

Vakuudeksi

Kai Aho, OH2PR Jari Jussila, OH2BU
puheenjohtaja sihteeri

Timo Parttimaa, OH3TMI Vesa Toivanen, OH3EQY 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:
Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo (47 henkeä)
Liite 2: Vaalikokousaineisto, sisältäen:

- vuosikokouskutsun
- kopion sähköpostilla ja kirjeessä lähetetystä kokouskutsusta

    - työjärjestysesityksen
- toimintasuunnitelman ja talousarvion 
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