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Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vuosikokous
Maanantai 27.2.2012 klo 18:30-19:45
Kerhon tilat Vanhassa Asemarakennuksessa, Radiomäki, Lahti
Liitteen mukainen runsaslukuinen määrä kerhon jäseniä ja
muita radioamatööritoiminnasta kiinnostuneita. (Liite 1)

1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Pekka Mielonen, OH3JMJ, toivotti osanottajat
tervetulleeksi kokoukseen.
2. Kokousvirkailijoiden valitseminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Mielonen, OH3JMJ, sihteeriksi
Jari Jussila, OH2BU, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Arvilommi,
OH3MBV ja Eero Kivisilta, OH3XH. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös kokouksen ääntenlaskijoina.
3. Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kerhon sääntöjen 10 §:n mukaisesti kokouskutsu oli ollut nähtävissä
17.2.2012 lähtien kerhon kotisivullla, toimitettu 17.2.2012 sähköpostilla
kaikille niille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa kerhon
hallitukselle sekä 17.2.2012 postitettu 21 kerhon sellaiselle jäsenelle, joiden
sähköpostiosoite ei ole hallituksen tiedossa. Lisäksi kerhon tiloissa on ollut
nähtävissä 20.2.2012 lähtien kokousaineisto.(Liitteet 2, 3 ja 4)
Kaikkien kutsujen liitteenä on toimitettu jäsenille kopio toimintakertomusluonnoksesta.
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestysesitys kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 5)
5. Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös
Vuoden 2011 toimintakertomusluonnos on jaettu etukäteen kerhon jäsenille.
(Liite 6)
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

Pentti Lareva, OH3TY; kiitti erittäin seikkaperäisestä ja hyvin laaditusta
toimintakertomuksesta, joka tulee olennaisesti auttamaan kerhon seuraavan
historiikin laatijaa.
Käytiin läpi tilinpäätöksen tärkeimmät kohdat. Tilinpäätös näytti alijäämää
noin 600 euroa. (Liite 7)
6. Toiminnantarkastajan lausunto
Kerhon rahastonhoitaja luki Erkki Nordmanin, OH3JLF; laatiman
toiminnantarkastajan tarkastuskertomuksen. (Liite 8)
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus kerhon
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Jäsenten esitykset kokoukselle
Jäsenten jättämiä esityksiä kokoukselle ei ollut
9. Muut asiat
Kiitokset kouluttajille
- Kerho on järjestänyt puolessatoista vuodessa nyt seitsemän eri
radiokurssia, joissa on koulutettu yli 40 uutta radioamatööriä. Jos meneillään
olevien kolmen eri radiokurssin kaikki opiskelijat suorittavat tutkinnon – josta
ei ole juurikaan epäilystä - nousee suoritettujen radiotutkintojen määrä
lukuun, joka on yli 70. Vuosikokous esitti kiitokset hallitukselle ja erityisesti
kerhon sihteerille aktiivisesta ja hyvin hoidetusta koulutustoiminnasta.
- Vuosikokous paheksui Elisan Radiokerhon, OH2AQ, ja sen puheenjohtajan
Antti Salmenlinnan SRAL:n hallitukselle kirjallisesti tekemää vaatimusta, että
Radio- ja tv-museon radioamatööriaseman tunnus OH3R olisi tullut siirtää
heidän käyttöönsä.
- Vuosikokous paheksui myös Pekka Pussisen, OH8HBG; ja Heikki
Seppäsen OH8HMX; käytöstä ja tahallista häiriköintiä, kun kerhon edustaja
esitteli mm. Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC, toimintaa SRAL:n
kerhotoimintapäivillä.
- Vuosikokous keskusteli pitkään keinoista, jolla radioamatööritoimintaa
voitaisin edistää esim. tiedotusvälineiden tai tapahtumien kautta. Myös muut
keinot tulivat keskustelussa esille. Partiolaiset nähtiin ryhmänä, jonka kanssa
voi kehittää syvempää yhteistoimintaa.Pelkästään nuoriin kohdistuvaa
markkinointia tai toimenpiteitä ei pidetty perusteltuna, koska kokemuksien
mukaan uudet radioamatöörit tulevat pikemminkin keski-ikäisistä
harrastajista.
Laaja keskustelu antoi hallitukselle ja muille toiminnasta vastaaville uusia
ideoita toimintaan.

Vuosikokous suhtautui positiivisesti kerhon sihteerin ajatukseen laatia kysely
kerhon kaikille jäsenille toiminnan kehittämiseksi.
10. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja kiitti hyvähenkisestä kokouksesta, päätti
kokouksen ja avasi vapaan keskustelun kerhon ja muistakin asioista.
Vakuudeksi

Pekka Mielonen, OH3JMJ
puheenjohtaja

Jari Jussila, OH2BU
sihteeri

Jukka Arvilommi, OH3MBV
pöytäkirjantarkastaja

Erkki Kivisilta, OH3XH
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:
Liite 1: Kokouksen osallistujaluettelo
Liite 2: Kerhon kotisivulla ollut vuosikokouskutsu
Liite 3: Kerhon jäsenille sähköpostilla lähetetty vuosikokouskutsu
Liite 4: Kerhon jäsenille postitettu vuosikokouskutsu
Liite 5: Kokouksen työjärjestysesitys, joka hyväksyttiin kokouksen esityslistaksi
Liite 6: Vuoden 2011 toimintakertomusluonnos, jonka kokous hyväksyi
toimintakertomukseksi
Liite 7: Tilinpäätös vuodelta 2011, sisältäen tuloslaskelman ja taseen
Liite 8: Toiminnantarkastaja tarkastuskertomus

