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HamsteriX  on Pohjois-Karjalan  Radiokerho ry:n  kerholehti.  Kerho
ylläpitää ja kehittää radioharrastustoimintaa Pohjois-Karjalassa.
HamsteriX  ilmestyy  vähintään  kerran  vuodessa.  Se  on  kerhon
jäsenille  maksuton.  Lehti  on  luettavissa  myös  sähköisessä
muodossa: www.oh7ab.fi

Aineisto oh7ab@oh7ab.fi
Päätoimittaja Pertti OH7KP
Osoite Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.
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80100 Joensuu

Tilinro FI86 5770 1920 0281 28
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PUHEENJOHTAJAN SUAKKUNAA

Mennyt  vuosi  oli  kerhon
toiminnassa  varsin  normaali,
erilaista  toimintaa  monella
rintamalla.  Siitä  enemmän
vuosikokouksessa  ja  toiminta-
kertomuksessa.  Mutta  kevät  on
ollut varsin toisenlainen, korona-
murheineen.  Ei  uskoisi  miten
paljon  maailma  ja  ihmisten
toiminta  muuttuu  pienen
viruksen takia. Uutiset suoltavat
koronaa jatkuvasti, alkaa mennä
jo  kyllästymisen  puolelle.
Kerhomme  toimintaankin  virus
on  vaikuttanut  monin  tavoin,
eikä  pelkästään  negatiivisesti.
On  kokeiltu  virtuaalisia
kerhoiltoja  Jitsi  ohjelmalla.
Joinain  iltoina  varsin  isolla
porukalla.  Myös  kerhon  hallitus
on kokoontunut samalla tavalla.
Asiat saadaan hoidettua ja jutut
kerrottua, mutta eihän se vastaa
oikeaa  ihmisten  tapaamista
monine  vivahteineen  ja  sävyi-
neen.

Kerhon  vuosikokous  päätettiin
siirtää  keväältä  myöhemmin
pidettäväksi.  Kun  koronatilanne
näyttää  rauhoittuvan,  ainakin
toistaiseksi,  hallitus  päätti
järjestää  kokouksen  kesäkuus-
sa, kokouskutsu tässä lehdessä.
Asiat  eivät  ole  muuttuneet

edellisestä  kutsusta,  aiemmalla
asialistalla mennään.

Tulevasta  kerhon  toiminnasta
pari  nostoa.  Hallitus  on
suunnitellut etäaseman rakenta-
mista  kerholaisten  käyttöön.
Asema  tulee  Oskolaan,  Teron
OH7WP,  aseman  yhteyteen.
Asema koostuisi radiosta, 80 ja
40  m  dipoleista  ja  10/15/20m
JP-2000  antennista.  Asemaa
voisi  käyttää  netin  kautta
Mikaelin,  OH3BHX,  kehittämän
ohjelmiston  kautta.  Mikael  on
mukana  suunnittelemassa  ase-
man  kalustoa  ja  muutenkin
avustamassa  käyttöönotossa.
Asema valmistuu ensi talveksi.

Vastineeksi  sille,  että  saamme
sijoitettua  laitteet  Teron  ase-
malle,  maston  ja  kääntäjän
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käyttöön  sekä  sähkön  ja
lämmön,  olemme  suunnitelleet
talkoita  Oskolan  Hovin  pää-
rakennuksen  maalaamiseksi.
Porukalla  vedämme  uudet
keltamultamaalit  vanhan  maali-
pinnan  päälle.  Seuratkaa
ilmoitteluamme...

Kuva:  Oskola ja taustalla 24 m
masto etäaseman antennille.

Kerhohuoneen  tilanne  ei  ole
muuttunut.  Etsimme  tilaa
edelleen.  Meillä  syttyi  ajatus
ostaa  kerhotilamme  vieressä
ollut  tyhjä  ja  käyttämätön
taloyhtiön  varastohuone  käyt-
töömme. Teimme tarjouksen sen
saamiseksi  kerholle,  mutta
valitettavasti  taloyhtiön  hallitus
päätti  olla  vuokraamatta  tai
myymättä  ko.  tilaa,  vaan
haluavat  pitää  sen  edelleen
käyttämättömänä.

Kesän  muu  radioharrastus-
toiminta  on  hyvin  pitkälti
yksilötoimintaa. Rompepäiviä on
peruttu,  SRAL-  kesäleiri  on
peruttu,  Itä-Suomalaiset  radio-
harrastajien  päivät  on  peruttu,
Hamradio 2020 Saksassa myös.
No onneksi  syksylle  on  tulossa
SRAL:n  syysleiri,  Revontuleen
Hankasalmelle.  Sinne  kerho
pyrkii  vuokraamaan  mökin
jäsentemme käyttöön.

Lauantaina, kesäkuun 13. päivä,
tapaamme  Arbonautin  tiloissa
kokouksen merkeissä. Samassa
yhteydessä  pihalla  on  perä-
konttikirppis.  Ota  siis  mukaan
myyntiin  tavaraa,  jonka  luulet
kiinnostavan  harrastajakave-
reita.  Myös  kerholla  on
myyntipiste,  tarjolla  lanka-
antenneja  ja  muuta  kivaa.  Ja
muistutuksena,  kerholla  on
varsin  laaja  komponentti-
valikoima.  Pyydä  luettelo
komponenteista  sähköpostilla,
vesa.kuusela@telemail.fi.  Voin
toimittaa  osia  vuosikokouksen
yhteydessä,  hinta  komponen-
teille  on  kohtuullinen,  sillä  voit
sen itse määrätä.

Hyvää kesää kerhon jäsenille!
Vesa, OH7XI
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OH7VHF - kelitiedotuksia radionkulkijoille

Öllölästä  kirkonkylälle  tehdyn
strategisen  vetäytymisen  jäl-
keenkin  EU:n  itäisin  radioama-
töörimajakka  on  QRT  lähetinri-
kon  vuoksi,  mutta  palaillee
ääneen  vielä  tänä  kesänä.
Majakka  sijaitsee  nykyisin
lokaattoriruudussa  KP52HL  ja
toimiessaan  lähettää  144,433
MHz  taajuudella  20  W  teholla,
CW-  ja  PI4-modeilla.  Majakka-
toiminnan ideana on 2m bandin
kelitilanteen  havainnointi,  mutta
signaali  on  käyttökelpoinen
myös  antenni-  ja  etuvahvistin-
kokeiluissa,  sekä  taajuusrefe-
renssinä.

Lähetystaajuus  on  lukittu  GPS-
satelliitin atomikelloon. Jos CW-,
sekä  36  sekunnin  kantoaalto-
lähetyksen  keskitaajuutta  voisi
mitata  kauan,  tulokseksi  pitäisi
tulla 144,43299990833196 MHz.
PI4:n  taajuussiirtoavainnuksen
muodostavan  suoran  digitaali-
synteesin  (DDS)  resoluutio  on
sellainen, ettei taajuus satu ihan
justi  kohdalleen.  Tosin  majakan
käyttöönoton  alussa  sai  hävetä
silmät  päästään,  kun  lähetys-
taajuus  seilasi  välillä,  taivaal-
lisista  atomikelloista  huolimatta,
kuin Kap Hornin kiertäjä Riossa.

Syynä oli GPS:n pätkintä, jonka
syyksi lopulta paljastui murtuma
vastaanottimen  antenniliittimes-
sä.  Hintansa  se  on  roskis-
dyykkauksellakin.

Majakan kuulumista muualla voi
seurata  esim.  DX-summitilta.
PI4-havainnot  taas  näkee
sopivilla  hakuehdoilla  kartalla
psk-reportterilla:
https://pskreporter.info/pskmap.h
tml. PI4 on tanskalaisten IARU:n
VHF-komitean  majakkastandar-
diin  sovittama,  koneluettava
heikkosignaalimode  JT65:n  ym.
tyyliin.  Kirjoittajan  tiedossa
olevat  lukuohjelmat  ovat  PI-RX
ja  MSHV  ja  RX  viritetään
USB:llä 800 Hz majakan nimel-
listaajuuden alle. Progressiivisen
rokin  kosketinsoolosta  täydestä
menevän  lurituksen  oppii  tosin
tunnistamaan  korvakuuloltakin.
Vuosien  saatossa majakkaa on
kuultu  pitkin  Eurooppaa.  Tropo-
syksynä  2017  havaintoja  tuli
LA-,  OZ-,  ja  SP-maita  myöten.
Pisin  aurora-havainto  on
Jaroslavlista,  Moskovan  seu-
dulta ja toistaiseksi ainoa tietoon
tullut  ES-havainto  Berliinin
läheltä.
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Vuodesta  2003  heinäkuuhun
2018  majakka  toimi  Pekan,
OH7NFA, kotitiluksilla lokaattori-
ruudussa KP52IJ. Odotettavissa
olleiden  kiinteistökauppojen
myötä  majakalle  piti  tuolloin
löytää  uusi  QTH.  Tunnusteluja
tehtiin  aluksi  Kankaalanmäen
vesitorniin  pääsystä,  ”jonneka
ois  muuten  piästyk,  vuan  kun
eivät  ottana.”  Seuraavaksi
kokeiltiin  Konnunniemen  linkki-
asemalle.

Majakka  oli  tuolloin  vielä
”Tievaltion  huutokaupasta”
ostetussa Televa AJK51-tukiase-
man kotelossa. Sinänsä hienos-
sa, 60-luvun vintage-kuosissa ei
kuitenkaan iletty lähteä Öllölästä
4G-kaluston  sekaan,  niin
laitteisto  modernisoitiin  19”
räkkiformaattiin. Ja kun majakka

oli  kerran  valmiiksi  auki  ja
palasina,  lisättiin  vielä  lähetys-
taajuuden GPS-lukitus ja lähete-
valikoimaan  PI4-mode.  Uutta
kerrostumaa  on  tullut  vanhan
päälle  siihen  malliin,  että  laitos
alkaa olla enemmän evoluution,
kuin älykkään suunnittelun tulos.

Kuva:  Näkymä  majakan  räkki-
kotelosta.  Vasemman  reunan
valukoteloissa  GPS-taajuus-
referenssin  ja  PI4-lähetteen

muodostava  yksikkö.  Keskellä
144  MHz  syntetisaattori,  jonka
alla  reikälevyllä  lähettimen
ohjausyksikkö.  Vihreillä  levyillä
kaukokäyttö-  ja  sen  varavirta-
yksikkö ja oikeassa yläkulmassa
ohjain-  ja  pääteasteyksikkö.
Täältä signaali siirtyy yläreunas-
sa  keskellä  näkyvän  alipäästö-
suotimen kautta antennille.
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Tilanne  ratkesi  lopulta  kysely-
kierroksen  jälkeen  Tuupotalo
Oy:n myötävaikutuksella. Majak-
ka  saatiin  pientä,  sähköt
sisältävää kuukausivuokraa vas-
taan  entiseen  Säästöpankin
taloon.

Toukokuussa  2019  vietiin
räkkikabinetti  vintille  ja  heinä-
kuussa  Öllölästä  tuodut  Big
Wheelit  6m  putkimastossa
katolle. Menestyksekkäästä tes-
tijaksosta huolimatta, tästä alkoi
myös  majakan  lastentautijakso.
Alun  GPS-episodin  ja  nykyisen
ohjainongelman  välillä  on  ollut
pienempää  räpsyä  sen  verran,
että  olen  muotoillut  Murphyn
laista seuraavat korollaarit:
-  Jos  laitteistoa  testataan  ja
käytetään  eri  paikoissa,  vika-
todennäköisyys  on  suoraan
verrannollinen  paikkojen  väli-
seen  etäisyyteen,  testipaikka
origona. 
Edelleen:
-  Vikatodennäköisyys  on  suo-
raan  verrannollinen  laitteiston
käyttöpaikan  ja  viankorjaajan
välisen etäisyyden neliöön.
Samaa vääntöä se  toisaalta  oli
2003,  ääneen  tullessa,  joten
eiköhän majakka tästä vähitellen
palaa  taas  osaksi  pohjois-
karjalaista radiomaisemaa.

Antti OH7DI

Erilaisia kerhoiltoja

Talven ja kevään aikana levinnyt
pandemia  on  muokannut  myös
kerhotoimintaa.  Kevään  aikana
on testailtu erilaisia sovelluksia,
joilla  saadaan  pidettyä  netti-
tapaamisia myös kuvan kanssa.
Viimeisimpänä on testattu Jitsiä,
joka  on  ilmainen  sovellus  ja
toimii  sekä  tietokoneessa  että
kännykässä.  Kerho  on  tehnyt
yksinkertaiset  ohjeet  sen
käytöstä  ja  ohje  on  saatavilla
vaikkapa  sähköpostin  liitteenä
hallituksen jäseniltä.
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Aikakausilehti-katsaus  by OH7XI

Hamsterix-  toimitus  sai
haltuunsa  ison  kasan  vanhoja
Hamsterix  lehtiä,  kiitos  Kimmo
OH7NDX!  Tutkitaanpa,  mitä
aikaisempina vuosia kerhojulkai-
sussamme  on  kirjoiteltu.
Lainaukset kursiivilla.

Hamsterix  3/1976  kirjoittaa:
Synkältä  näyttää…  kerhomme
tulevaisuus,  ellemme  palauta
keskuuteemme  todellista  Ham
Spiritiä  ja  laita  yhteispelillä
asioita  hieman kuntoon.  Kautta
koko  OH-  maan  on  kuulunut
moitteita siitä, että aktiviteetti on
kerhoissa  laskenut.  Enää  vain
muutamat  harvat  käyvät
kerhoissa ja  yrittävät  hoitaa ne
asiat,  jotka  kerhon  olemassa-
ololle ovat välttämättömiä.

Kuva:  Perustamiskokous,  jossa
paikalla 26 harrastajaa.
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Ja  sitten  vähän  myöhemmin:
Koska  on  kysymyksessä  lähes
valtakunnallinen  ongelma,  ei
tietenkään voida nimetä ketään
yksin  syylliseksi.  Syyllinen  on
koko  jäsenistö.  Innostus
puuttuu.  Jos  jollakin  on
innostusta  sattuu  olemaan,
sekin lopahtaa muiden passiivi-
suuden takia.  
Aika  synkkää  tekstiä,  onneksi
tuo on korjautunut. 

Ja vielä yksi lainaus: 
Hamsterix on saatava yhteiseksi
lehdeksi,  siten  että  kirjoituksia
siihen  virtaa  jatkuvasti  koko
jäsenistöltä ja saadaan ilmesty-
mistiheys suuremmaksi.  
No  tuo  toive  ei  ihan  ole
toteutunut…  Oheisten  lainaus-
ten  takana  olivat  OH7UG,
OH7RB ja OH7VW.

Hamsterix  3/89  ja  OH7NYL:
Siitä huolimatta, että kirjoituksia
on  pyydetty  lähes  joka
numerossa,  milloin  enkelten
kielellä,  milloin  vähän  pisteli-
äämmin, tulos on ollut sama eli
lähes  nolla.  En  haluaisi  olla
tarpeettoman  pessimistinen
mutta  pelkään  pahoin,  että
mikäli tämä meno jatkuu, meillä
ei ole pian Hamsterixia.  
No  yhä  se  vain  Hamsterix
ilmestyy!

Hamsterix 1/77 ja puheenjohtaja
Manu OH7UE:
Joensuun nuorisotoimistokin on
ollut  meille  kovin  suosiollisella
päällä:  kerhomme  saa  melko
varmasti  ensi  syksynä  ikiomat
nimikkotilat  Rantakylästä.
Avustuksia  saamme  kuutisen-
sataa markkaa.  
Ajat ovat olleet silloin paremmat.
Nyt  saisimme  tilat,  jos  me
avustaisimme  kaupunkia  rahal-
lisesti.

Hamsterix  1/89  ja  siellä  dx
manageri OH7XI:
Puuttuuko  sinulta  vielä  qso
Meksikoon?  Lauri,  XE1OH,  on
hyvin  usein  QRV  myös
perusluokkalaisten  bandilla.
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Kuuntelepa  1330  –  1400Z
28777 kHz.
Meksiko, kympillä?? Heh heh.

Hamsterix 1/95: 
DX-manageri  Pena  OH7MKR
on  julistanut  uuden  kilpailun  ja
lahjoittaa siihen kiertopalkinnon:
Pentin  pytty.  Kilpailun  tarkoitus
on  pyrkiä  edistämään  DX-
työskentelyä. 
Ajatella,  Pentin  pytystä  on
kisailtu  vuodesta  1995  saakka.
Kukahan  laskisi,  kenellä  on
eniten merkintöjä pytyssä?

Vanhoja  lehtiä  selaillessa  ja
lukiessa  jää  mielikuva,  että
huolet  ovat  olleet  aina  samat,
kuten  toiminnan  passivoitu-
minen, hommien kasaantuminen
yksille ja huoli Hamsterixistä. 

Lehtemme  on  ilmestynyt
vaihtelevasti,  harvoin  tai  vähän
tiheämmin,  taisi  olla  jopa  4
numeroa  vuodessa.  Jospa
pidämme  huolen  siitä,  että
teemme juttuja  niin,  että  saam-
me  lehden  julkaistua.  Monen-
laista  kerrottavaa  harrasteesta
tai  muuten  kiinnostavasta
aiheesta.  Jutun  sisältö  ja  asia
ovat  tärkeämpiä  kuin  mah-
dolliset  pilkkuvirheet.  Niihin
emme puutu, joo.

Ensimmäinen linukka

Ensimmäisen  linukan  rakensin
1970-luvun  alkupuolella.  Onnis-
tuin  hankkimaan  USA  Army
lähettimen  Hallicraffers  BC 610
E AM/CW. Miten tällainen lähetin
päätyi  minulle?  Keväällä  oli
Joensuun  lentoasemalla  huuto-
kauppa,  jossa  myytiin  mm.
ilmailulaitoksen käytöstä poistet-
tuja  radiolaitteita.  Tämä  lähetin
Hallicraffers  BC  610  oli
aikoinaan  Tauno  Silmusen
OH7RB  työväline.  Tauno  oli
silloin  Joensuun  lentoasemalla
lennonjohtajana,  koska  aikoi-
naan  käytettin  liikennöimisessä
CW-/AM-modea.

Taustatietoa  tästä  Hallicraffers
BC  610  lähettimestä:  näitä
lähettimiä  rakennettiin  1940  -
1945  luvulla  USA  armeijan
käyttöön  suuret  määrät.  Myö-
hemmässä  vaiheessa  näitä
hankittiin useita kappaleita myös
Suomeen  mm.  ilmailulaitoksen
käyttöön. 

Teknisiä  tietoja  BC  610
lähettimestä: paino oli  noin 180
kg  eli  tarvittiin  neljä  kantajaa,
kun  siirrettiin  lähetin  perä-
vaunusta  Väinämöisenkadulla
yläkertaan.  Lähettimen  teho  oli
noin  300-400  W  AM/CW.
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Pääteputkena oli  250 TH, josta
sai kyseisen tehon ulos.

Saatuani  lähettimen kotia,  alkoi
kiivas  muutostyö,  että  kyseinen
laite  soveltuisi  radioamatööri-
työskentelyyn.  Kaikki  tarpeet-
tomat osat riisuin pois mm. AM-
modulaattorin  sekä  muut
tarpeettomat  putket.  Jätin
paikoilleen  ainoastaan  pääte-
putken  250  TH  sekä  sen
tarvitsemat  osat.  Laitehan  oli
tehty USA:ssa eli 110 V verkko-
jännitteelle,  joten  jouduin
hankkimaan välimuuntajan  220/
110  V.  Lineaarinen  valmistui
aikanaan  kokeilu-  ja  testaus-
kuntoon.

Muistelen,  että  mieleeni  jäi
linukan  hyödystä  seuraava
tapaus. Oli lauantai iltapäivä klo
15.00  SA,  jolloin  tuli  Radio-
amatööriliiton   Bulletiini,   jonka
Nipa  OH2XK  luki  Helsingistä.
Tuli  sitten  kuittauksien  vuoro.
Huutokuoro(!!) oli mahtava myös
silloin niinkuin se on nykyisinkin.
No  minähän  pääsin  huuto-
kuorosta  läpi,  en  ehkä  ihan
ensimmäisenä,  mutta  saatoin
olla  toinen  tai  kolmas.  Nipa
sanoi,  että  kuuliko  hän  oikein,
että  kutsu  oli  OH7UE?  Minä
vastasin  Nipalle,  että  oikein
kuulit, hyvin olet pessyt korvasi.

73 de Manu OH7UE
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Mikroskooppi elektroniikkatyöhön

Iän  myötä  näkö  heikkenee  ja
myös  komponentit  pienenevät.
Nykyiset pienimmät osat ovat jo
niin  pieniä,  ettei  niitä  erota
nuorempikaan  tinuri.  Eteen  tuli
tarve  vaihtaa  pieniä  vastuksia
paikasta  toiseen.  Eipä  mennyt
hyvin,  osa  irtosi  mutta  ei  enää
osunut uuteen paikkaan.

Aloin  etsimään  stereomikro-
skooppia  eri  myyntipalstoilta.
Itse  asiassa  kävi  niin  että  tuli
ostettua kaksi. 

Viimeisin  ostos  oli  Made  in
CCCP,  mallia  MBS-9.  Hyvä
stereomikroskooppi,  mutta
työskentelyväli jäi aika pieneksi,
noin  80  mm.  Siinä  pitää  olla
tarkkana  kolvin  kanssa,  ettei
linssi  kärsi.  Tutkin  miten
tilanteen voisi korjata. Kyseiseen
mikroskooppiin  ovat  laittaneen
kameran objektiivin, Industar 51
malliltaan.  Ja  kun  siihen  vielä
löytyi  valmis  sovitekappale
ebayn kautta, niin homma alkoi
olla toteutusta vaille valmis.

Linssille  tuli  hintaa  noin  50  €,
sovite  pari  kymppiä  ja
mikroskooppi  maksoi  satasen.
Jalustan  tein  vähän  turhankin
painavasta  teräskiekosta,  20
mm  akselista  ja  30  mm
kanttitangosta.  Muutama  tunti
porailua ja se oli valmis. Kuvan
laatu on tosi riittävä tutkimiseen
ja  ilmettelyyn.  Silmin  hyviltä
näyttävät  juotokset  ovat  ihan
kauheilta  suurennettuna!  Työs-
kentelyväliä  on  nyt  20  cm  eli
sopii  hyvin  touhuamaan.  Tuli
ihan käyttökelpoinen kampe.

Vesa, OH7XI
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KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa P-K:n Radiokerho ry:n vuosikokoukseen.
Paikka: Oy Arbonaut Ltd, Kaislakatu 2,
Joensuu.
Aika: 13.6.2020 klo. 12:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat ja sääntömuutosesitys.
Uudet säännöt on muokattu PRH:n ohjeiden
mukaisesti.
* Kahvitarjoilu!
* Opastus ulko-ovella
* Pihalla on peräkonttikirppis. Ota siis mukaan myyntiin tavaraa, 
jonka luulet kiinnostavan harrastajakavereita. Myös kerholla on 
myyntipiste.
Kerhon hallitus toivottaa jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!

Esitys päivitetyistä säännöistä:

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry. ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen  tarkoituksena  on  radioharrastuksen,  erityisesti  radioamatööriharrastuksen,
levittäminen ja ylläpitäminen Pohjois-Karjalassa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- luo yhteyksiä jäsenten, viranomaisten ja alan järjestöjen kesken,
- järjestää harrastukseen liittyvää tiedotus-, kerho-, leiri- sekä koulutustoimintaa ja muuta
vastaavaa tavanomaista yhdistystoimintaa,
-  ohjaa  jäseniään  noudattamaan  hyviä  yleisiä  ja  kansainvälisiä  liikennöintitapoja  sekä
määräyksiä,
- hankkii toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuuttaj
- osallistuu viestialan perinteiden vaalimiseen ja järjestää viestialan kursseja ja
-  toimii  yhdistyksen jäsenten yhteisenä edustajana ja  on mahdollisesti  jäsenenä myös
muissa yhdistyksissä.
Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa
toimintaansa  varten  tarpeellista  kiinteää  tai  irtainta  omaisuutta,  toimeenpanna
asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
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3§ Jäsenet
Yhdistykseen  varsinaiseksi  jäseneksi  voidaan  hyväksyä  henkilö,  joka  hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen  yhteisö,  joka  haluaa  tukea  yhdistyksen  tarkoitusta  ja  toimintaa.
Yhdistyksen  hallitus  voi  hakemuksesta  hyväksyä  varsinaiset  jäsenet  ja  kannattavat
jäsenet.  Kunniapuheenjohtajaksi  tai  kunniajäseneksi  voidaan  hallituksen  esityksestä
yhdistyksen  kokouksessa  kutsua  henkilö,  joka  on  huomattavasti  edistänyt  ja  tukenut
yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle  taikka  ilmoittamalla  erosta  yhdistyksen  kokouksessa  merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus  voi  erottaa  jäsenen  yhdistyksestä,  jos  jäsen  on  jättänyt  erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti  vahingoittanut  yhdistystä  tai  ei  enää  täytä  laissa  taikka  yhdistyksen
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta  jäseniltä  ja  kannattavilta  jäseniltä  perittävän  liittymismaksun  ja  vuotuisen
jäsenmaksun  suuruudesta  erikseen  kummallekin  jäsenryhmälle  päättää  vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja
ja  neljästä  kahdeksaan  (4-8)  muuta  varsinaista  jäsentä.  Yhdistyksen puheenjohtaja  ja
hallituksen muut  varsinaiset  jäsenet  valitaan  kahdeksi  vuodeksi  kerrallaan.  Hallituksen
jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja tai varsinainen jäsen voi olla
hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti  enintään kolme kaksivuotiskautta.  Hallitus  valitsee
keskuudestaan  varapuheenjohtajan  sekä  ottaa  keskuudestaan  tai  ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus  kokoontuu  puheenjohtajan  tai  hänen  estyneenä  ollessaan  varapuheenjohtajan
kutsusta,  kun  he  katsovat  siihen  olevan  aihetta  tai  kun  vähintään  puolet  hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus  on  päätösvaltainen,  kun  vähintään  puolet  sen  jäsenistä,  puheenjohtaja  tai
varapuheenjohtaja  mukaan  luettuna  on  läsnä.  Äänestykset  ratkaistaan  yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen  nimen  kirjoittaa  hallituksen  puheenjohtaja,  varapuheenjohtaja,  sihteeri  tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen  on  annettava  tilinpäätös  tarvittavine  asiakirjoineen  ja  hallituksen
vuosikertomus   toiminnantarkastajalle  viimeistään  kolme  viikkoa  ennen  vuosikokousta.
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Toiminnan-tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen  vuosikokous  pidetään  vuosittain  hallituksen  määräämänä  päivänä  helmi-
maaliskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen  kokouksissa  on  jokaisella  varsinaisella  jäsenellä,  kunniajäsenellä  ja
kunniapuheenjohtajalla  yksi  ääni.  Kannattavalla  jäsenellä  on  kokouksessa läsnäolo-  ja
puheoikeus.  Yhdistyksen  kokouksen  päätökseksi  tulee,  ellei  säännöissä  ole  toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostitse.

11§ Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6.  päätetään  tilinpäätöksen  vahvistamisesta  ja  vastuuvapauden  myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli  yhdistyksen  jäsen  haluaa  saada  jonkin  asian  yhdistyksen  vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös  sääntöjen  muuttamisesta  ja  yhdistyksen  purkamisesta  on  tehtävä  yhdistyksen
kokouksessa  vähintään  kolmen  neljäsosan  (3/4)  enemmistöllä  annetuista  äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen  purkautuessa  käytetään  yhdistyksen  varat  yhdistyksen  tarkoituksen
edistämiseen  purkamisesta  päättävän  kokouksen  määräämällä  tavalla.  Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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Osoitetiedot

ANNABELLAN KAUPPA
Kerhon sivuilta löytyvät jäsenistön käyttöön tarkoitetut komponentit.
Ne ovat jäsenille maksuttomia ja vapaasti  kerholta noudettavissa.
Halutessasi voit laittaa sopivaksi katsomasi summan kahvikassaan
tai  tuoda  kerhoiltaan  kahvia/pullaa.  Jos  tiedät  ottaneesi  viimeiset
kappaleet,  niin  ilmoitathan  siitä  kalustonhoitajalle  tai  nettisivujen
vastaaville. https://oh7ab.fi/komponentit/
Kerholla  on  myös  verkkokauppa,  josta  voi  ostaa  komponentteja.
Tulot  käytetään  100%  radiokerhon  toiminnan  kehittämiseen.
http://kauppa.oh7ab.fi/

Pyydämme  Sinua  maksamaan  jäsenmaksun  oheisen  lomakkeen
mukaisesti.  Jäsenmaksun suuruus on sama kuin viime vuonna ja
sitä esitetään vuosikokouksessa myös tälle vuodelle.

JÄSENMAKSU

Saajan
tilinro

FI86 5770 1920 0281 28 Jäsenmaksu 2020

Saaja P-K:n Radiokerho Varsinainen jäsen 30€ 
Opiskelija/nuorisojäsen 10€

Maksaja
Allekirjoitus

Viestinä oma kutsu:

Tililtä nro Eräpvm
20.6.2020

                     €
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