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- yli 70 kerholaista osallistui akvititeetteihin
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MM-hiihdot 22.2.-5.3.2017 olivat 100
-vuotiaan  Suomen  suurimmat  itse-
näisyysjuhlat  ja  samalla  seitsemän-
net  MM-kisat  Lahdessa.  Lähes
200.000  katsojaa  keränneitä  kisoja
on luonnehdittu onnistuneiksi ja jopa
hurmokselliseksi  paluuksi  uskoon
suomalaisen  hiihtoon  -  onhan  viisi
mitallia loistava suoritus. Myös Lah-
den Radioamatöörikerho ry., OH3AC;
Suomen  suurimpana  radioamatööri-
kerhona osallistui hurmokseen omal-
la  tavallaan  ja  vähintään  mitallin
arvoisesti!

Ennennäkemätön mainoskam-
panja – 1600 tarraa linja-autoissa

Viikkoa ennen hiihtolomaa ja MM-ki-
soja, perjantain ja lauantain välisenä 
yönä kymmenen kerholaista asensi 
A5-kokoisia tarramainoksia kaikkiin 
noin 60 Lahden paikallislinja-autoon. 
Asentamiseen käytettiin työaikaa yli 
50 tuntia ja muutama odotti varikolla 
jopa viimeistä sinne klo 3:30 tullutta 
linja-autoa.

Istuinpenkkien  selkämyksiin,
ikkunoihin ja muihin näkyviin paikkoi-
hin  liimattiin  A5-kokoisia  tarroja  yh-
teensä 1600 kpl. Tavoitteena oli saa-
da  mainoksen  nähnyt  tutustumaan
kerhon  kurssitarjontaan,  ottamaan
yhteyttä ja/tai käymään kerholla avoi-
mien  ovien  viikolla.  Tarra  antoi  viisi
eri mahdollisuutta: 
1)  QR-koodi,  joka johti  kerhon kou-
lutussivulle,  
2) kerhon kotisivun osoite, josta  sai
kaiken kurssitiedon ja -materiaalin 
3) tekstiviesti ”kurssi” kerhon puheli-
meen,  jolloin  soitimme  välittömästi
lähettäjälle ja
4)  mahdollisuus  tulla  tutustumaan
Radiomäelle  MM-kisojen  avoimien
ovien päivänä. 

5)  Lisäksi  noin  200  tarraan  lisättiin
lipukkeet – vähän kuin kauppojen il-
moitustauluilla – jotka saattoi repäis-
tä mukaansa muistilapuiksi. Tälläista
erikoisuutta ei ole tiettävästi koskaan
ennen kokeiltu linja-automainonnassa
Suomessa. Olimme pilotteja.

Nuoret  ovat  linja-autojen
keskeinen käyttäjäryhmä. Ennusteen
mukaan  kampanjan  näki  120.000
matkustajaa. Tehokkuus perustuu sii-
hen,  että  mainoksen näkee useam-
man kerran viikossa. Toki tämänkään
kampanjan  vaikutusta  ei  voi  mitata
pelkästään  heti  kurssille  ilmoittautu-
neilla, vaikutukset tulevat usein myö-
hemmin.  Olemme olleet  monta  ker-
taa mukana Harrastemessuilla ja nyt
halusimme taas  muistuttaa,  että  tä-
mä ”perilahtelainen” harrastus on "tä-
nään täällä taas". Jatkuvuus on tär-
keää mielessä pysymisen kannalta. 

Kampanjasta voimme kiittää
syksyn koulutuksessa mukana ollutta
Jaria,  OH2EZW,  jonka  30-vuotinen
haave  oli  saada  radioamatöörilupa.
Saatuaan  tutkinnon  läpi  hän  halusi
konkreettisesti  kiittää  kerhoa  haa-
veensa  toteutumisesta.  Jari  on  yksi
linja-automainonnan  ehdottomia  eri-
koisosaajia Suomessa. Hän antoi ko-
kemuksensa ja tietonsa käyttöön 100
% Ham Spirit-hengellä  ja  neuvotteli
kaupallisesti melko kalliin kampanjan
hyvin  edulliseen  hintaan.  Kerho  sai
myös paljon apua ja neuvoja linja-au-
toyhtiössä  työssä  olevalta  jäsenel-
tään Hannulta,  OH5KH. Lisää kam-
panjasta
www.oh3ac.fi/Bussikampanja.pdf

Kaksi kurssia aloitettiin
hiihtolomaviikolla

Kerholla on perinteisesti ollut vuosit-
tain kolme kurssia, kaksi keväällä ja
yksi  syksyllä.  Mainoskampanjan  ja
Hiihdon  MM-kisojen  kunniaksi  lisä-
simme yhden kurssin lisää niin, että
sekä hiihtolomaviikon intensiivikurssi
että uusi loppukevään iltakurssi alkoi-
vat  kumpikin  sopivasti  pian  linja-
autokampanjan loppumisen jälkeen. 

Kolmelle MPK:n kanssa jär-
jestetylle kurssille ilmoittautui yhteen-
sä  21  kurssilaista.  Selkeästi  puolet
sanoi  saaneensa  kipinän  linja-auto-
mainonnasta.  Ilmoittautumisia on tip-
punut  hiljalleen  myös  kampanjan  jo
loputtua ja melko varmasti ensi syk-
syn kurssilla hätyytellään viime syk-
syn 55 ilmoittautuneen rajaa. 

Kerhon Radiobulletiinien 40
vuotisjuhlavuosi: 1029. bulletiini

Myös  kerhon  radiobulletiinien  40-
vuotisjuhlabulletiini  ajoittui  hurmos-
viikoille. 

Kerhon  ensimmäinen  bulle-
tiini annettiin 27.2.1977, lukijana Lee-
na,  OH3HF.  Kerholehdessä  1/1977
todettiin: "Kerho aloittaa oman bulle-
tiinin  pitämisen  viikottain  27.2.1977
alkaen su klo 09:30 SA 3,680 Mhz +-
QRM sekä 145,000 MHz" Kellonaika
on pysynyt 40 vuotta samana mutta
taajuudessa on noustu 5 kHz.

Alkuvuosina bulletiini  luettiin
joka sunnuntai,  v. 2000 siirryttiin  lu-
kemaan joka  toinen  sunnuntai  ja  v.
2010  nykyiseen  joka  kolmas  sun-
nuntai. 
Kuva:  Kerhon  mainostarroja  lahtelai-
sessa paikallislinja-autossa
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Kun  Viitosten  bulletiini  loppui  muu-
tama vuosi sitten, lienee kerhon bul-
letiini  toiseksi  vanhin  Suomessa.
Juhlabulletiini oli järjestyksessä 1029
ja  sen  antoi  itseoikeutetusti  kerhon
kunniajäsen OT Pena, OH3TY

Lähes koko ajan on bulletiini
alkanut myös nimipäiväsankarin ker-
tomisella ja kuvauksella nimen alku-
perästä, kuten juhlabulletiinikin Nes-
torin nimipäivänä. Tämän hienon pe-
rinteen aloitti aikanaan Retu, OH3WK
Mahtava määrä tietoutta vuosien var-
rella.  Lukematon määrä vapaaehtoi-
sia  lukijoita  ja  ennenkaikkea  kiitos
kaikille kuuntelijoille!  Bulletiinit  löyty-
vät  myös  kerhon  kotisivun  vasem-
masta palkista.

Erikoistunnus OH100SKI äänessä
koko vuoden 

Kerho  haki  ja  sai  Viestintävirastolta
käyttöön  juhlavuoden  tunnuksen
OH100SKI,  jota  käytetään  myös
muodossa  OF100SKI.  Tunnus  on
hybridi – sillä juhlitaan sekä Suomen
itsenäisyyden  juhlavuotta  että  MM-
kisoja. Tunnusta käytetään koko vuo-
den ajan mm. kerhon  bulletiineissä,
kilpailuissa ym. MM-kisojen jälkeen
tunnus on kaikkien kerhon jäsenten
käytettävissä ns. varausperiatteella.

Avoimet ovet Radiomäellä MM-
kisojen aikana

Kaikkia MM-hiihtojen ja museon vie-
raita  varten  kerho  piti  ovensa  auki
päivittäin  10:00-18:00  sekä  oli  ää-
nessä  HF:llä  että  kerhon  OH3RAC-
toistimilla.  Kiinnostuneita  varten  oli
ilmoitettu  myös  kaksi  puhelinnume-
roa,  joilla  saattoi  varmistaa että päi-
vystäjä oli paikalla. Yrjö, OH3CK; uh-
rasi talvilomansa päivystykseen.

Kerholla  kävikin  runsaasti
vieraita  ja  vieraskirjaan  kirjattiin  yli
40 nimeä. Kävijöistä suuri osa oli ul-
komaalaisia,  jotka  saivat  hyvän
opastuksen  Radiomäen  historiaan.
Myös  kotimaisia  radioamatöörejä
kävi toistakymmentä.

Kerholauantai ja kerhoyö la-su
25.2.-26.2.2017 

Myös kerhon perinteinen tapahtuma
eli kuukauden viimeinen viikonloppu
ja  kerhoyö  osuivat  hyvin  keskelle
MM-kisahuumaa. Kerhon ovet olivat
koko päivän auki  ja kisavieraat ym.
olivat tervetulleita kerholle lämmitte-
lemään  ja  tutustumaan  toimintaan.
Lämmintä  glögiä,  kahvia,  teetä  ja
kaakaota  oli  tarjolla.  Kisastudioksi
viriteltiin kerholle suuri televisioruutu.
Kuva:  Viestikiltaa  oli  Radio-  ja  tv-
museolla perustamassa 71 henkilöä

Kuva  3:  Workkimassa  kävi  myös
vierailevia nuoria: Otava, OH3OT; juu-
ri tutkinnossa käynyt Mikael ja Urho,
second op. Vesa, OH3EQY; valvoo

Parikymmentä omaa ja vie-
rasta  auttoivat  mm.  siirtämään mu-
seolle  OH3R-aseman,  joka  oli  ollut
väistötiloissa muutaman vuoden.

Lahden Radio- ja tv-museo
avautui 28.2.2017

Pitkään remontissa ollut Radio- ja tv-
museo  avautui  ti  28.2.  Kerhon  va-
paaehtoiset  osallistuivat  tilaisuuden
järjestelyihin monella tapaa, mm hoi-
tamalla pysäköinninohjauksen. Rad-
ioamatöörit ovat monella tavalla esil-
lä museon uusissa kokoelmissa.

Museon  sisällä  hyvällä  pai-
kalla toimii nyt uusittu Arvi Hauvosen
muistoasema OH3R,  jota  myös  päi-
vystettiin  useimpana  päivänä.  Päi-
vystys jatkuu tästä eteenpäinkin joka

sunnuntai  klo  12:00-15:00 ja  vieraat
ovat  tervetulleita  mukaan  päivystyk-
seen. 

Päijät-Hämeen Viestikillalla 71
perustajajäsentä

Radio- ja tv-museon auditoriossa pi-
dettiin  4.3.  Päijät-Hämeen  Viestikil-
lan perustava kokous.  Uuden Killan
perustajajäseniksi ilmoittautui yhteen
sä 71 henkilöä, joista merkittävä osa
radioamatöörejä  ympäri  maata.

Killan  tarkoituksena  on  toi-
mia alueellisena radio- ja viesti-alan
harrastajien ja ammattilaisten yhdis-
tävänä tekijänä. Visio on kehittyä ak-
tiivisena,  ammattitaitoisena  ja  kiin-
nostavana viestialan perinteiden va-
alijana,  radio-  ja  johtamisjärjestel-
mäalan kouluttajana sekä poikkeus-
olojen  valmiuden  kehittäjänä.
www.oh3ac.fi/PHViestikilta.html

Yli 40 kerholaista vapaaehtoisena
MM-kisojen järjestelytehtävissä

Useat kerhon jäsenet olivat mukana
vapaaehtoisina vastaamassa MM-ki-
sojen radio- ja viestiliikenteestä. Ker-
hon  viime  syksynä  ammattikorkea-
koulussa kouluttamasta 16 nuoresta
radioamatööristä suurin osa oli  ”ko-
mennettu” mukaan kisoihin koulutuk-
sensa mukaisiin tehtäviin!

Kun  Radiomäen  tapahtu-
miin  ja  mainoskampanjaankin  osal-
listui  yli  30 henkilöä,  osallistui  kaik-
kiin hurmosviikon tapahtumiin yli  70
kerholaista.  Kaikkia  ei  voi  tässä
nimeltä  kiittää,  mutta  Radiomäen
tapahtumien ydinryhmä olivat Maarit,
OH3EXI;  Yrjö,  OH3CK;  Mika,
OH3BFT;  Lauri,  OH3RL;  Vesa,
OH3FYE;  Pena,  OH3TY;  Rami,
OH3RV,  Tommi,  OH2BFA;  Timo,
OH3TMI;  ja  Sakari  sekä  aktiiviset
kurssilaiset  Aino,  Jarno  ja  Timo  +
XYL Ann-Marii.
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