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Hallituksen kokous
Yhdistys:
Toimielin:
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Lahden Radioamatöörikerho ry
Hallitus
14.1.2013 klo 18:05-19:30
Yhdistyksen tilat Radiomäki, Lahti
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
Pentti Lareva, OH3TY; museon yhdyshenkilö, kunniajäsen
Seppo Murtomaa, kunniajäsen
Lisäksi läsnä oli noin 12-14 kerhon jäsentä ja
radioamatööritoiminnasta kiinnostunutta henkilöä.

Kokouksen kulku ja tehdyt päätökset
1. Kokouksen avaaminen
Kerhon puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; avasi kokouksen ja toivotti
hallituksen jäsenet, kunniajäsenet ja muut kerholaiset tervetulleeksi
avoimeen hallituksen kokoukseen yhdessä miettimään kerhon alkavan
vuoden toimintaa.
2. Hallituksen järjestäytyminen
Valittiin kerholle sääntöjen edellyttämät ja muut tarpeelliset
toimihenkilöt:
- varapuheenjohtaja: Tapion, OH3FYD; ollessa toistaiseksi estynyt toimimasta varapuheenjohtajana valittiin varapuheenjohtajaksi Timo, OH3FVW
- rahastonhoitaja: Harri, OH3UP
- sihteeri: Jari, OH2BU
- QSL-vastaava: Jukka, OH3MBV
- kalustovastaava: Timo, OH3FVW
- museon yhdysmies: Pena, OH3TY
- pätevyystutkijat: Pena, OH3TY; ja Jari, OH2BU

3. Vuosikokouksen ajankohdasta päättäminen
Kerhon sääntöjen mukaan vuosikokous (tilinpäätöskokous) on pidettävä
maaliskuun loppuun mennessä. Sovittiin vuosikokouksen ajankohdaksi
ma 25.2.2012 klo 18:30. Paikka: kerhon tilat Vanhalla asemarakennuksella.
Vuosikokousta varten valmistellaan tilinpäätös (OH3UP) ja
toimintakertomus (OH2BU)
4. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin seuraavat uudet jäsenet:
- Janne Hatakka, OH3DD
- Ismo Luri, (OH4PW)
- Margareta Vähälä
5. Taloudellinen tilanne (Harri, OH3UP)
Kerhon taloudenhoitaja Harri, OH3UP; kertoi kerhon taloudellisesta
tilanteesta. Kerhon tilillä on rahaa noin 2.600 €, joka riittänee tämän
vuoden pakollisiin kuluihin.
Syyspäivien kaikki veloitettavat laskut ja maksettavat laskut eivät
vielä ole selvillä, mutta tulos lienee lievästi positiivinen.
6. Koululaisesittelyiden järjestelyt
Kerho on kahtena syksynä osallistunut Lahden perusluokkalaisten (4
luokka) tutustumiseen Radio- ja tv-museoon järjestämällä samalla tähän
mennessä 1900 nuorelle mahdollisuuden pitää ”Second Operator”yhteys.
Museon äkillisen remontin vuoksi loka-marraskuussa suunnitelluksi
pidettävät esittelyt siirrettiin helmi-maaliskuulle. Museon avautumisen
nyt siirryttyä helmikuulle on koululaisesittelyt valitettavasti peruutettu
tältä vuodelta.
Kerho toivoo, että nyt väliin jäänyt peruskoulun ikäluokka voitaisiin
perehdyttää museon esittämään radiohistoriaan ja samalla
radioamatööritoimintaan ensi syksynä.
7. Koulutus ja kevään radioamatöörikurssit
Keskusteltiin kevään radioamatöörikoulutuksesta.
Päätetttiin järjestää kaksi kurssi:
- ns. pitkä kurssi eli tiistai-iltaisin pidettävä kurssi sekä
- ns. intensiivikurssi hiihtolomaviikolla.
Kurssit pidetään, mikäli riittävä määrä (3-5) kurssilaisia ilmoittautuu.
Muussa tapauksessa ilmoittautuneille järjestetään tutkintoon valmistavaa
preppausta.

Kurssien opettajina toimivat Seppo, OH2TO (K-moduli: liikenne ja
määräykset), Raimo, OH3RV (T1-moduuli: tekniikka) ja Jari, OH2BU
(sekä K- että T1-moduuli.) Kursseille ilmoittautumiset ottaa vastaan
Seppo, OH2TO
T2-preppausta antaa tarvittaessa Jaska, OH3LV
Mikäli sopiva paikka löytyy, kerho on valmis avustamaan tai
järjestämään kurssin joko Heinolassa tai Orimattilassa. Lisäksi yhteistyö
Salpauksen kanssa on mahdollista.
Kerhon interaktiivinen koulutusmateriaali (K- ja T1) päivitettän.
8. Syyspäivät 2012 – yhteenveto
Keskusteltiin lyhyesti Syyspäivistä 2012 ja niiden onnistumisesta.
Todettiin, että Syyspäivien osanottajamäärä oli yli odotusten ja jakaa
yhdessä Järvenpään Syyspäivien 2002 kanssa osanottajamääräennätyksen.
Syyspäivien järjestelyistä ei ole tullut asiallista kritiikkiä tai arvostelua.
Jos sellaisena ei pidetä liian monipuolista ohjelmaa.
Moni tavoitteena ollut asia ei välttämättä toteutunut ja erityisesti olisi
tullut järjestää useampia oman väen harjoittelutilaisuuksia.
Jari, OH2BU; vastaa Liiton toiminnanjohtajan Syyspäivät-yhteenveto
sähköpostiin.
Jesselle, OH3EGK; ja Tapanille, OH3RT; annettiin kunniakirjat
Syyspäivien järjestelyihin osallistumisesta.
9. SRAL ry:n kesäleirin järjestäminen
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää SRAL:n kesäleiri. Mahdollisina
paikkoina oisivat joko Messilä tai Vierumäki, jossa tosin telttailu ja
asuntovaunuilu ovat rajoitettuja.
Todettiin, että kesäleirin järjestäminen on kerhon resurssien puitteissa
täysin erinomaisen mahdollista edellyttäen, ettei sen järjestämisessä
jouduta samanlaiseen kiireeseen kuin viime Syyspäivät, jossa
järjestelyaika oli viitisen viikkoa.
Päätettiin joka tapauksessa järjestää Ruskaleirin tyyppinen kerhon
syysleiri. Paikka ja aika määräytyy kevään kuluessa.
10. Kevään kuukausiesitelmät
Keskusteltiin ideoista ja ajatuksista kevään kuukausiesitelmiin:
- softaradiot
- tutustuminen Päijät-Hämeen pelastuskeskukseen
- antenninrakennuskurssi
- radioaseman rakentaminen ja turvallisuus

- Kymijärven 2. vaiheeseen tutustuminen
- tutustuminen Lampputaloon ja ledeihin
- SRAL:n uuden puheenjohtajan esittäytyminen
- ulkoilupäivä (maston pystytys-harjoitus ym)
-avomerilaivurin radiotutkinto
11. Päivystyslistat ja päivystäjien ”rekrytointi”
Kerhoiltojen kahvinkeitto, museon päivystyksiin ja bulletiinien
antamiseen tarvitaan vapaaehtoisia. Pena, OH3TY; on kerännyt
päivystäjälistat.
Museopäivystys on hyvä aloittaa "second operaattorina" eli toisen,
kokeneemman kanssa parina.
Bulletiinin lukijoita on tällä hetkellä 3 1/2. Lisää ei olisi pahitteeksi.
Kevään päivystyslista täyttyi kiitettävästi läsnäolijoiden kirjatessa
päivystyksiä. Sovittiin, että lista printataan jatkossa myös kerholle
jatkuvaan päivittymiseen.
12. Kerhotilojen siivous, maalaus tai muu kunnostaminen
Todettiin, että radioasema tarvitsisi kunnostusta. Samoin antenneista
tulisi ainakin 2 m (roottori?) kunnostaa sekä museon aseman OH3R
käytössä oleva vaakaluuppi nostaa ylemmäksi. Lisäksi Windomi on
huonossa kunnossa eikä toimi esim 40 metrillä ollenkaan.
Pihavajassa olevat tavarat inventoidaan ja tarpeeton myydään lumien
sulattua.
Kirjattiin Timolle, OH3FVW; myyty TS-450S
13. Muut asiat
- Tällä hetkellä yksityishenkilön nimissä oleva kerhon nettiyhteys
siirretään kerhon nimiin. (OH3UP)
- Jari, OH2BU: ilmoittautuu kerhon edustajaksi SRAL:n
kerhotoimintapäiville.
- Läsnä olleet onnittelivat Henryä, OH3EGL; joka tämän kokouksen
aikana valvotusti suoritti T2-moduulin ja saa lähiaikoina yleisluokan
paperit.
- Seppo, OH2TO; lahjoitti kerholle edelleen myytäväksi vähintään 65
euron hinnalla UV5-R 2m/70cm:n transceiverin. Laite varattiin
välittömästi.

