
Pohjois-‐Karjalan	  Radiokerho	  ry	   	   	   PÖYTÄKIRJA	  
PL	  73	  
80101	  JOENSUU	   	   	   	   25.3.2012	  

	  

VUOSIKOKOUS	  2012	  

Aika	   25.3.2012	  klo	  12:00	  

Paikka	   Schneider	  Electricin	  kokoustilat	  
	   Lylykoskentie	  12,	  80130	  JOENSUU	  

Paikallaolijat	  liitteenä.	  (Liite	  1)	  

	  

1. Kokouksen	  avaaminen	  

Kerhon	  rahastonhoitaja	  Petri	  Ikonen	  OH7FAE	  toivotti	  paikallaolijat	  tervetulleeksi	  kokoukseen	  ja	  
kerhon	  puheenjohtaja	  Matti	  Korhonen	  OH7FQP	  avasi	  kokouksen	  klo	  12.07	  

2. Palkitsemiset	  

Palkinnot	  jakoi	  Pentti	  Malinen	  OH7MP.	  

-‐ Pentin	  pytty	  

Voiton	  vei	  Mauno	  Hirvonen	  OH7UE.	  

-‐ Digimodekisa	  

Voittaja	  Mauno	  OH7UE.	  

-‐ VHF/UHF	  kisa	  

Voittaja	  Mauno	  OH7UE.	  

-‐ Perusluokka	  

Voittaja	  Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ.	  

-‐ Vuoden	  hamssi	  

Valittiin	  Pentti	  OH7MP,	  perusteluina	  ansioitunut	  työ	  kerhon	  hyväksi.	  	  

3. Valitaan	  kokoukselle	  puheenjohtaja,	  sihteeri,	  kaksi	  pöytäkirjan	  tarkastajaa	  ja	  kaksi	  ääntenlaskijaa	  

Kokouksen	  puheenjohtajaksi	  ehdotettu	  ja	  valittu	  Matti	  Korhonen	  OH7FQP.	  
Kokouksen	  sihteeriksi	  ehdotettu	  ja	  valittu	  Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ.	  
Pöytäkirjan	  tarkastajiksi	  ehdotettu	  ja	  valittu	  Martti	  Norismaa	  OH7MN	  ja	  Mauno	  Hirvonen	  OH7UE.	  
Ehdotetaan	  ja	  valitaan,	  että	  pöytäkirjan	  tarkastajat	  toimivat	  ääntenlaskijoina.	  
Ehdotetaan	  ja	  valitaan,	  että	  Mauno	  toimii	  vastuuvapauskysymyksissä	  puheenjohtajana.	  	  



4. Todetaan	  kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus	  
Kokouksesta	  on	  tiedotettu	  säädetyllä	  tavalla.	  Todettiin	  kokous	  lailliseksi	  ja	  päätösvaltaiseksi.	  

5. Hyväksytään	  kokouksen	  työjärjestys	  
Hyväksyttiin	  kokouksen	  työjärjestys.	  

6. Toimintakertomus	  2011	  
Matti	  OH7FQP	  esitteli	  vuoden	  2011	  toimintakertomuksen.	  Hyväksyttiin	  toimintakertomus.	  

7. Tilit	  ja	  toiminnantarkastajan	  lausunto	  
Petri	  OH7FAE	  esitteli	  tilit	  ja	  toiminnantarkastajien	  lausunnon.	  

8. Tilinpäätöksen	  vahvistaminen	  ja	  vastuuvapauden	  myöntäminen	  
Pykälän	  8.	  ajaksi	  vaihtuu	  kokouksen	  puheenjohtajaksi	  Mauno	  Hirvonen	  OH7UE.	  
Esitetään	  tilinpäätöstä	  hyväksytyksi.	  Tilinpäätös	  ja	  vastuuvapaus	  hyväksytty.	  

9. Vuoden	  2012	  toimintasuunnitelma	  ja	  talousarvio	  
Matti	  OH7FQP	  esitteli	  toimintasuunnitelman	  ja	  talousarvion.	  
Veli-‐Pekka	  OH7FQH	  kommentoi,	  että	  syksyllä	  yritetään	  järjestää	  radioamatöörikurssi	  yhteistyössä	  
PKAMK:n	  kanssa.	  Veli-‐Pekka	  ehdottaa	  myös,	  että	  jotkut	  kerhon	  jäsenet	  alkaisivat	  kurssilta	  
valmistuneiden	  tukihenkilöiksi.	  

Hyväksytään	  toimintasuunnitelma	  muutoksin:	  Martti	  Norismaan	  OH7MN	  ehdotuksesta	  
toimintasuunnitelman	  kohtaan	  ”Muu	  kerhotoiminta”	  lisätään	  Kolin	  toistinaseman-‐	  ja	  Maanselän	  
APRS-‐toistinaseman	  asennus.	  

Hyväksytään	  talousarvio	  ilman	  muutoksia.	  

10. Jäsenmaksu	  vuodelle	  2012	  
Hallitus	  esittää	  vuosikokoukselle	  normaalin	  jäsenmaksun	  korotusta	  20	  eurosta	  25	  euroon	  ja	  	  
opiskelija/uuden	  jäsenenmaksu	  pysyisi	  10	  eurossa	  sekä	  yhteisöjäsenmaksu	  pysyisi	  100	  eurossa.	  
Perusteluina	  toiminnan	  kehittäminen.	  

Jäsenmaksun	  korotus	  hyväksytty,	  joten	  jäsenmaksu	  vuodelle	  2012	  on	  25	  euroa.	  

11. Hallituksen	  jäsenten	  valinta	  (3	  kpl	  kahdeksi	  vuodeksi)	  

-‐ 1-‐vuotinen	  kausi	  päättyy	  seuraavilta	  jäseniltä:	  Vesa	  Järveläinen	  OH8KW,	  Eino	  Ryynänen	  OH7ER	  
ja	  Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ	  

-‐ Jäseninä	  jatkavat	  2-‐vuotis	  kauden	  loppuun:	  Tapio	  Tiimonen	  OH7FNB,	  Mika	  Keronen	  OH7FWQ	  ja	  
Veli-‐Pekka	  Niiranen	  OH7FQH	  

Ehdotettu	  ja	  valittu	  Eino	  Ryynänen	  OH7ER,	  Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ	  ja	  Raimo	  Konsti	  OH4HLO.	  
	  

12. Hallituksen	  varajäsenten	  valinta	  (2	  kpl	  yhdeksi	  vuodeksi)	  
Ehdotettu	  Janne	  Tanskanen	  OH7TJ,	  Pentti	  Malinen	  OH7MP,	  Vesa	  Järveläinen	  OH8KW	  ja	  Petri	  
Ikonen	  OH7FAE.	  
Valittu	  Pentti	  OH7MP	  ja	  Petri	  OH7FAE.	  



13. Toiminnantarkastajien	  ja	  varatoiminnantarkastajien	  valinta	  
Ehdotetaan	  Timo	  Laakkonen	  OH7TL	  ja	  varalle	  Vesa	  Kuusela	  OH7XI.	  
Valittu	  em.	  henkilöt.	  

14. Vuosikokoukselle	  tehdyt	  jäsenaloitteet	  

! OH7KIM	  jäsenaloitteet:	  

! Kerhon Kolin 2m-toistimen saattaminen eteenpäin ja toiminta ja vastuuhenkilöiden valinta. 
 
Veli-Pekka OH7FQH kertoi tilannekatsauksen: Kolin Sokoksen hotellin teknisen tilan käyttö 
toistinasemalle ei sovi nykyiselle päävuokralaiselle. Kolin maston teknisen tilan käyttö selvitettävä. 
Valitaan projektin vastuuhenkilöiksi Kim OH7KIM ja Janne OH7TJ. 

! Kerhon APRS-digipeaterin asentaminen Maanselkään sekä vastuuhenkilöiden valinta. 
 
Kim OH7KIM hankkii hallitukselle selvityksen Maanselän toistinaseman kustannuksista.  

! Kerholle luennonpitäjän järjestäminen Pohjois-Karjalan Sähköltä aiheena ajankohtaisten 
Etäluettavien sähkömittarien asentaminen ja niistä mahdollisesti aiheutuvat häiriöt radioamatööri 
toimintaa harrastavalle kiinteistön omistajalle! Mahdollisesti Pohjois-Karjalaan asennettavan mittarin 
esittely kerholla tai PKS:n tiloissa. 

Hallitus pitää esitystä mielenkiintoisena ja yrittää etsiä aiheesta tietävää luennoitsijaa. 

! Itä-Suomen Radioharrastajien kesäpäiville 8-10.6.2012 Nurmekseen osallistuminen ja kerhon 
jäsenille mahdollisen majoituksen varaaminen ja kustantaminen. 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle on, että kerho ei osallistu kuluihin. Esitys hyväksytty. 

-‐ Vellun ehdotus radioamatöörikurssilta valmistuneiden tukihenkilöksi: 
Ehdotetaan, että asiasta keskustellaan lisää hallituksen palaverissa tai kerhoillassa. 

15. Kokouksen	  päättäminen	  

Puheenjohtaja	  päätti	  kokouksen	  klo	  14.30	  

	  

	  

Matti	  Korhonen	   	   	   	   Jussi	  Karttunen	  
kokouksen	  puheenjohtaja	   	   	   kokouksen	  sihteeri	  

	  

	  

Martti	  Norismaa	   	   	   	   Mauno	  Hirvonen	  
pöytäkirjan	  tarkastaja	   	   	   pöytäkirjan	  tarkastaja



Kokouksen	  paikallaolijat	  –	  Liite	  1.	  

Matti	  Korhonen	  OH7FQP	  
Veli-‐Pekka	  Niiranen	  OH7FQH	  
Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ	  
Petri	  Ikonen	  OH7FAE	  
Pentti	  OH7HAD	  
Mauno	  Hirvonen	  OH7UE	  
OH7XI	  
Eino	  Ryynänen	  OH7ER	  
Panu	  Vallius	  OH7CW	  
Martti	  Norismaa	  OH7MN	  
Pentti	  Malinen	  OH7MP	  
Raimo	  Konsti	  OH4HLO	  
Janne	  OH7TJ	  
Kim	  Oksman	  OH7KIM	  
Vesku	  OH8KW	  
Seppo	  Mononen	  OH7LDZ	  

Yhteensä	  16	  henkilöä.	  

	  


