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OH3AC

Toimintakertomus 2013

Kerhon perustaminen, historia ja 
yleinen toiminta

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, on 
perustettu 1.11.1930 nimellä ”Lahden Kolmoset.” 
Kerho vietti 80-vuotisjuhlan Sibeliustalolla yli 60 
hengen osanotolla 10.12.2010. Seuraavat juhlat, 
85-vuotta, ovat tulossa jo ensi vuoden, 2015, 
lopulla.

Vuosi 2013 oli kerhon 83. toimintavuosi. Kerho on 
tiettävästi Suomen 3. vanhin toimiva radioama-
töörikerho. Lahden Radiomäki ja legendaarinen 
pitkäaaltoasema mastoineen luovat mahtavat 
puitteet Suomen aktiivisimman radioamatööri-
kerhon toiminnalle.

Kerho toimii yleiskerhona ja suurimpana kerhona 
Päijät-Hämeen alueella. Kerhon jäsenmäärä oli 
31.12.2013 199.

Aktiivinen vuosi 2013

Mennyt vuosi eli vuosi 2013 jää historiaan taas 
aktiivisena toiminnan vuotena. Keväällä järjes-
tettiin neljä radioamatöörikurssia, joista ”Nuoriso-
preppauskurssi” oli uraauurtava. Syksyllä järjes-
tettiin kolme kurssia, joista myös vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ryhmälle suunnattu erityis-
kurssi oli ainutlaatuinen ja tiettävästi ensimmäi-
nen tällainen Suomessa.

Täydellisestä vuodesta jäi puuttumaan vain koulu-
laisesittelyt, jotka Radio- ja tv-museon remontin 
vuoksi ovat siirtyneet myöhemmälle ajalle.

Kerhon perustoimintaa ovat maanantaiset kerho-
illat, joissa kävikin lukuisa määrä - uusi ennätys - 
kerhon jäseniä ja vieraita. 

Tiedotustoiminta on ollut aktiivista sekä sähkö-
postilla, bulletiineissa että kerhon kotisivulla.

Esittely- ja koulutustoiminta
Lahti suurin radioamatöörikouluttaja v. 2012

Radioamatöörilupia oli Suomessa voimassa v. 
2012 6.980 kpl ja kun luvusta poistetaan kerho- 
ym ja henkilökohtaiset tuplaluvat, on Suomessa 
noin 5.500 eri amatööriä. Suomen Radioamatööri-
liiton jäseniä näistä on n. 66 %.

Viestintävirasto myönsi vuonna 2012 207
radioamatööri(moduuli)todistusta! Suurimmat 
kouluttajat paikkakunnittain vuonna 2012 olivat:

1. Lahti ....... 29
2. Tuusula ..... 21
3. Tampere ..... 17
4. Pietarsaari . 16
5. Vaasa ....... 18

Kerho järjesti vuoden aikana seitsemän kurssia: 
- keväällä kaksi perusluokan kurssia,
- preppauskurssin T2-moduulia eli yleisluokan 
tutkintoa varten sekä 
- nuorille suunnatun nuorisokurssin. 
Nuorisokurssilla järjestetyssä tutkinnossa viisi 9-
12 -vuotiasta nuorta suoritti perus-luokan 
tutkinnon, nuorimpana myös Suomen nuorin 
radioamatööri, 9-vuotias Marina, OH2SA.

- syksyllä kolme kurssia, joista yksi perusluokan 
kurssi sekä 
- vapaaehtoisen maanpuolustuksenryhmälle 
suunnattu erityiskurssi, jossa oli kahdeksan 
oppilasta. 
- lisäksi järjestettiin yksi räätälöity perusluokan 
kurssi. Lisäksi annettiin,henkilökohtaista 
koulutusta ja opastusta.

Edistyksellinen koulutusmateriaali

Kaikilla kursseilla – paitsi T2-preppauskurssilla - 
on käytetty opetusmateriaalina Hannun, OH3NOB; 
Kangasalan Radiokerholle, OH3ABN, tekemää 
materiaalia, jota on kehitetty edelleen inter-
aktiiviseksi liittämällä opetusmateriaaliin suora 
linkki pätevyystutkintojen kysymyspankkiin sekä 
uusimalla sivuja. Kaikki opetusmateriaali on tehty 
julkiseksi ja ollut saatavilla kerhon kotisivulta. 
Ainakin neljä muuta kerhoa on jo käyttänyt 
materiaalia omilla kursseillaan.

Kerho on vuodesta 2010 lukien järjestänyt 17 eri 
kurssia ja kerhon pätevyystutkijoille on suoritettu 
noin 135 Viestintäviraston edellyttämää tutkintoa. 
Viestintäviraston tilaston mukaan Lahden Radio-
amatöörikerho ry., OH3AC; oli v. 2012 Suomen 
suurin radioamatöörikouluttaja. Eiittämättä 
OH3AC oli sitä myös vuonna 2013.

Kurssit

Kevään iltakurssi

Kevään iltakurssi järjestettiin tiistai-iltaisin 19.2.-
29.2.2013 välisenä aikana kerhon tiloissa. 



Hiihtolomaviikon intensiivikurssi

Hiihtolomaviikon intensiivikurssi järjestettiin vas-
taavasti 25.2.-1.3.2013 välisenä aikana päivittäin 
klo 10:00-16:00. 

Kurssia markkinointiin aktiivisesti kaikille Lahden 
ja ympäristökuntien kouluille, nuorisojärjestöille, 
partiolippukunnille ym. Erityisen merkittävää oli, 
että mm. Hollolan lukio ilmoitti, että kurssin suo-
ritus kelpaa vapaavalintaisena lukion oppimäärän 
suoritukseen. Kyseessä oli ensimmäinen sellainen 
kerta, jolloin oppilaitoksen hyväksyntä ei johtunut 
siitä, että siellä oli radioamatööri opettajana. 

Hiihtolomaviikon intensiivikurssi sekä tiistaiiltojen 
iltakurssi olivat samansisältöisiä ja osa oppilaista 
käytti tätä hyväkseen. Kurssien yhteistuloksena 
suoritettiin kaksi yleisluokan ja kahdeksan 
perusluokan tutkintoa.

Kumpikin kurssi suoritettiin ennätysajassa koska 
oppilailla oli jo suurimmaksi osaksi hyvät perus-
tiedot joko radio- ja sähkötekniikasta tai radio-
liikenteestä. Myös hyvä henki ja erinomainen 
motivaatio nopeuttivat oppimista. Opettajina 
toimivat Seppo, OH2TO; Rami, OH3RV; Jari, 
OH2BU; sekä Jaska, OH3LV; ja Timo, OH3FVW.

T2-preppauskurssi

T2- yleisluokan preppauskurssilla käytiin läpi T2-
tutkintolomakkeita ja jokaisen läpikäydyn kysy-
myksen kohdalla laajennettiin kyseisen asian 
tietotta. Yhdessä illassa ehdittiin käymään läpi 2-3 
kysymyslomaketta.

Kahdeksan T2-moduulia eli yleisluokan tutkintoa 
suoritettiin kurssin aikana. Opettajina toimivat 
Jaska, OH3LV; Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU

Kuva: Kevään T2-preppauskurssi ei ollut pelkkää 
oppimista vaan myös hauskaa yhdessäoloa

Nuorisopreppauskurssi

Kerho järjesti lauantaina 6.4.2013 koko päivän 
pituisen nuorten preppauskurssin. Viisi nuorta 9-
12 vuotiasta opiskeli, opetteli ja kertaili radio-
amatööritoiminnan keskeisiä asioita.

Yhteistä kaikille nuorille oli, että heidän isänsä 
olivat jo radioamatöörejä. Kaikki viisi saivat 
perusluokan tutkinnon onnistuneesti läpi, parin 
suorittaessa tutkinnon harjoitusmielessä jopa 
kahdesti. 

Marina, OH2SA; lienee nyt nuorin suomalainen 
radioamatööri ja saattaa 9 vuoden ikäisenä olla 
myös nuorin radioamatööritutkinnon koskaan 
suorittanut tyttö? Neljä muuta olivat: Sanni, 
OH3EIN (12 v); Kristina, OH2KR; Topi, OH3EIO 
(11 v); ja Veera, OH2VS (11 v).

Länsiväylä-lehti uutisoi otsikolla ”Suomen nuorin 
amatööri - OH2SA” -  isossa artikkelissa Suomen 
nuorimmasa radioamatööristä ja kerhon prep-
pauskurssista. 

Kurssin opettajina toimivat Jari, OH2BU; ja Ismo, 
OH2IV 

Kuva: Nuorisokurssin ”ryhmäkuva”. Ylärivissä Harri, 
OH2BGR; Jari, OH2BU; Ismo, OH2IV; ja Kim, OH3EAX. 
Alarivissä Vera, OH2VS; Marina, OH2SA; Topi, OH3EIO; 
Kristiina, OH2KR; ja Sanni, OH3EIN.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kurssi

Vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa toimivalle 
ryhmälle järjestettiin perusluokan erityiskurssi 
19.8-2.9..2013 välisenä aikana Vanhan Asema-
rakennuksen yläsalissa. Opettajina toimivat 
Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU.

Kurssille osallistuneet kahdeksan henkilöä 
suorittivat kuusi perusluokan ja kaksi yleisluokan 
tutkintoa. 



Syksyn 2013 iltakurssi

Kerhon syksyn perusluokan kurssin pidettiin 
1.10.-26.11. Kurssille ilmoittautui 11 ja saapui 
kymmenen oppilasta. 

Kurssi-iltoja oli tarkoitus pitää 10, eli noin 22 
tunnin opetus. Oppilaat olivat kurssilla kuitenkin 
niin aktiivisia, että tutkinnot suoritettiin kuusi 
opetustuntia etuajassa. 

Kymmentä uutta radioamatööriä olivat  koulutta-
massa Seppo, OH2TO (K); Raimo, OH3RV (T1); 
Ismo, OH2IV (K ja T1); ja Jari, OH2BU (K ja T1). 

Tutkinnot

Pena, OH3TY; ja Jari, OH2BU; ovat toimineet 
kerhon pätevyystutkijoina. Tutkinnot on aina 
järjestetty tutkittavien toiveiden mukaisesti. 

Kuva: Kerhon kursseilla ja tutkinnoissa suoritetut 
tutkinnot – 137 kpl - kuukausittain ja kumulatiivisesti 
vuoden 2010 lopusta lukien. 

Esitelmät ja tapahtumat

Vierailu Päijät-Hämeen aluejohtokeskukseen 

Kerhon jäsenet tutustuivat 11.3.2013 Päijät-Hä-
meen pelastuslaitoksen aluejohtokeskukseen Mus-
tankallion kallioluolassa. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastuspääl-
likkö, Veli-Pekka, OH3VP; kertoi johtokeskuksen 
toiminnasta, varautumisesta poikkeuksellisiin 
oloihin sekä pelastustoiminnan radioliikenteestä. 
Mustankallioon aluejohtokeskukseen tutustui yli 
30 kerholaista. 

Antenninrakennuskurssi

Kerho järjesti 18.5. Radiomäen pihalla ja kerhon 
sisätiloissa antenninrakennuskurssin. Kurssin 
tavoitteena oli antaa apua kerhon uusille ama-
tööreille sen ensimmäisen antennin rakentami-
sessa ja samalla auttaa heitä tulemaan ääneen. 

Radiomäelle kokoontui 30 henkeä, joista 17 
rakensi itselleen 21 erilaista perusantennia: 
dipoleita, G5RV, 144, 432, 50 ja 68 MHz yageja, 
halo, pitkäaaltoantenni, 2m/70cm J-tikkuja jne. 

Koska kaikki tarvikkeet ja työkalut oli tuotu 
valmiiksi Radiomäelle, rakentamisesta tuli "mah-
tava sosiaalinen tapahtuma", jota letun ja mak-
karan paisto vielä lisäsivät! Kokonaiskustannuk-
set olivat yhteensä n. 550 €, jolla saatiin 21 
antennia: 27 €/antenni.

Kuva: Antti, OH2JCW; ja Jaska, OH3LV; takoamassa 
antennia

Yhteisostolla rigejä edullisesti

Kerho toteutti antenninrakennuskurssin jälkeen 
seuraavan kerhon jäsenten aktivointivaiheen.

Kerhon jäsenet ostivat yhteisostolla ison määrän 
HF-rigejä. "Win-win"-sopimuksella ostajat saivat 
tuntuvan alennuksen rigeistä ja myyjä yhdellä 
kertaa hyvän sopimuksen. 

"Ruskaleiri", Luhtaanpirtissä

Kerho järjesti muutaman vuoden tauon jälkeen jo 
perinteisen "Ruskaleirin". 

Nastolan "Luhtaanpirtti" keräsi yli 25 kävijää, kau-
kaisimmat kävijät olivat aina Kouvolasta Ivaloon 
ja lännestäkin oli pääkaupunkiseutu hyvin edus-
tettuna, toki suuri osa oli paikallisia päiväkävi-
jöitä. Yöpyjiäkin Luhtaanpirtissä oli vajaa kym-
menkunta. 

Leppoisa päivä ja ilta sujui pääasiassa turinoi-
dessa ja saunoessa. Ismon, OH2IV; esille tuoma 
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HexBeam -antenni oli suurin mielenkiinnon kohde. 
Late, OH3RL; toimi leirin courmet-päällikkönä ja 
Jari, OH2BU; piti leirillä kolme pätevyystutkintoa. 

Leirivääpelinä toimi "tuhannen ja yhden leiriyön" 
kokemuksella Harri, OH3UP; joka hoito varaukset, 
järjesti kyltit paikalleen, asemat kohdalleen ja piti 
yleistä jöötä!

Ra-toiminnan esittelytilaisuus Kauklahdessa

Partiolaisten suuri vuotuinen Jamboree On The Air 
(JOTA)/JOTI-tapahtuma järjestettiin 19.-20.10. 
Jopa 500.000 partiolaista ja partiolippukuntaa 
osallistui tapahtumaan 120 eri maasta 10.000 eri 
aseman voimin. Partiolaisasemat työskentelivät 
toisia partiolaisasemia, vaihtoivat kuulumisia sekä 
pitivät yhteyksiä muihin radioamatööriasemiin. 

Kerho järjesti Hansakallion koulussa Espoon Kauk-
lahdessa kahtena päivänä suuden JOTA-tapahtu-
man ja radioamatööritoiminnan esittelyn. Koululta 
oltiin äänessä partiolaistunnuksella "OH2S". 
Radioamatööritoiminnan esittely kohdistettiin nuo-
riin ja perheisiin, joita paikalle tulikin satakunta. 
Lisäksi yksitoista amatööriä laittoi tunnuksensa 
vieraskirjaan. 

Tapahtuman pääorganisaattori oli Ismo, OH2IV; 
saaden runsaasti apua Marinalta, OH2SA; ja 
Kristiinalta, OH2KR. Jari, OH2BU; piti tilai-
suudessa myös perusluokan tutkinnon.

Länsiväylä-lehti markkinoi tilaisuutta muutamaa 
päivää aikaisemmin ilmestyneessä lehdessään.

”Kätevä, Lukeva, Tekevä”-messut

Messukeskuksessa marraskuun ensimmäisenä 
viikonloppuna pidetyissä "Kätevä, Lukeva, Teke-
vä" -messuilla oli myös kerhon näyttelyosasto. 
Kolmella toimivalla asemalla pidettiin lukuisia 
yhteyksiä ja toiminnasta kiinnostuneille jaettiin 
tuhti paketti tietoa sekä ajatus tulla kerhon kurs-
sille! 

Kaksipäiväinen messutapahtuma keräsi osastolle 
satoja kiinnostuneita ympäri etelä-Suomea. Vie-
raiden joukossa tutustumassa oli myös kansan-
edustaja Jouko Skinnari. 

Lähes viidenkymmenen lipukkeen jättäneen kes-
ken arvottiin viisi palkintoa. Tapahtuman projekti-
päällikkönä toimi kerhon puolelta Markku, OH3EAU 
monen kerhon muun jäsenen auttaessa aseman 
ja antennien pystyttämisessä.

Radioamatöörivieraita messuosastolla kävi viiti-
senkymmentä.

Erikoinen joululahja Tanelle, OH3YR

Kerhon jäsenet keräsivät lähes 400 kuulakärki-
kynää ja lähettivät ne kyniä keräävälle Tanellle, 
OH3YR; Juupajoen Lylyyn. 

Tupa täynnä avoimien ovien isänpäivänä

Messujen jälkitapahtumana järjestettiin avoimien 
ovien tutustumistilaisuus 10.11.2013. Etelä-Suo-
men Sanomissa oli pieni ilmoitus tapahtumasta! 

Noin 30-40 vierailijaa kävi tutustumassa kerhon 
tiloihin ja saivat kaikki pienen esittelyn mitä ra-
toiminta on. Muutamia second operator-yhteyksiä 
pidettiin myös 80 metrillä. 

Vieraiden joukossa oli perheitä lapsineen, vanhoja 
titareita, ex-amatöörejä, naapurikaupungin hame-
ja tai muuten kiinnostuneita. Iltapäivän aikana 
suoritettiin yksi K-moduulin tutkinto. 

Pikkujoulut 9.12.2013 

Kerhon pikkujoulut pidettiin vuosikokouksen 
jälkeen viereisellä Vanhalle Vartiotuvalle. Pikku-
joulujen n. 45 osanottajaa todistivat arvonnan 
pääpalkinnon, 2m/70cm transceiverin voittajaksi 
Päivin, ex-Oh3SL/yl, joka myös vastasi illan 
tunnelmallisesta musiikista. 

Pikkujoulussa palkittiin myös kerhon vuoden 
aikana ansioituneita:

- Markku, OH3EAU; nimettiin "Vuoden 2013 
kerholaiseksi". Markku toimi pääkoordinaatto-
rina ja vastaavana kerhon esitellessä toimintaansa 
"Kätevä, Tekevä, Lukeva" -messuilla.

- Raimo, OH3RV; nimettiin "Vuoden 2013 
kerhoaktiiviksi". Raimo on ollut aktiivisesti 
mukana kerhon rakenteluprojekteissa, aseman 
kunnossapidossa sekä kouluttanut uusille 
amatööreille tekniikkaa kahdella syksyn kurssilla. 

- "Nuoren amatöörin kunniamaininta" jaettiin 
yhteisesti Marinalle, OH2SA (10 v.) ja Kris-
tiinalle, OH2KR (13 v.) Kumpikin ovat aktiivi-
sesti osallistuneet kerhon toimintaan mm. esitte-
lijöinä messuilla ja partiolaistapahtumassa, olleet 
mukana kerhoilloissa ja muissa tapahtumissa. 
Marina on lisäksi osallistunut Peruskilpailuun ja 
Kesäkisaan ja Kristiina vastaavasti ottanut "aina-
kin 1794" valokuvaa kerhon eri tapahtumista.
 



Kuva: Tunnelmallinen ”Vanha Vartiotupa” toimi 
pikkujoulujen paikkana

Koululaisesittelyt

Museon äkillisen remontin vuoksi koululais-
esittelyitä ei vuonna 2013 järjestetty.

Vapepa-toiminta

Peppis Hyvinkään turvallisuustorilla 6.10.

Pelastuspalvelun Viestitekninen Yhdistys (PVTY), 
ylläpitää mm. vapaaehtoisen pelastuspalvelun
"Peppis"-viestiperävaunua. 

Kerhon vapepa-koordinaattori Jouni, OH2Jiu ja 
ryhmänsä esittelivät 6.10. Peppistä Turvallisuus-
torilla Hyvinkäällä. 

Johto- ja viestikeskus ”PepBus”-linja-auton ja 
”Peppis”-viestikeskusvaunun ylläpito ja toiminta 
ovat merkittävimpiä vapaaehtoisen pelastus-
palvelun ryhmätoimintoja. Kerhon vapepa-ohjaaja 
Jouni, OH2Jiu; toimii ryhmän yhtenä jäsenenä. 

Muita tapahtumia

- Kerho on tiedottanut DX-kuuntelun erikois-
yhdistykselle Lahden Radioharrastajille säännöl-
lisesti toiminnastaan ja toivottanut heidän jäse-
nensä tervetulleiksi kerhon tilaisuuksiin. Lahden 
DX-kuuntelijoiden yhdyssiteenä toimiva seura 
kokoo-ntuu kunkin kuukauden ensimmäisenä 
lauantaina yleensä museon auditoriossa, mutta 
museon oltua suljettuna tapaamiset ovat olleet 
Fellmanniassa.  

- Kerhon antennitalkoot järjestettiin 11.5.2013 
hyvän sään suosiessa. Paikalla oli 14 kerhon jä-
sentä. Mastoa suoristettiin, pudonneita pultteja 

asennettiin paikalleen, koaksiaalikaapelien vetoja 
uusittiin ja 6m ja VHF/UHF-antenniroottori otettiin 
alas huoltoa varten. Elokuun lopulla pidetyissä 
talkoissa jatkettiin kerhon antennien huoltoa ja 
kunnostusta.

- Radiomäen mastoissa sijaitsevat kerhon nimissä 
olevat 2 m ja 70 cm:n toistimet OH3RAC ovat toi-
mineet luotettavasti koko vuoden. Pienet häiriöt 
ovat tulleet nopeasti korjatuksi Kaitsun, OH3WE; 
toimesta.

- Etelä-Suomen Sanomat muisti 25.2.2023  radio-
amatööritoimintaa. Toimittaja Teppo Koskisen 
kirjoittama juttu alkoi lehden etusivulta otsikolla 
"Radioamatöörien määrä hurjassa kasvussa" ja 
jatkui pääuutissivulla otsikolla "Lahden OH3AC 
kutsuu yhä." Lehti haastatteli sekä kerhon halli-
tuksen jäseniä, Penaa, OH3TY; että kerhon kevät-
kurssilla juuri aloittanutta opiskelijaa.

- Kerholla on luettavissa ARRL:n QST-lehti sekä 
Saksan liiton DARC:n CQDL-lehti. Kumpikin lehti 
ilmestyy kuukausittain. Lehtiä voi lukea ja selailla 
kerhoillassa ja lainata kotiin.

- Kerhon jäsen, Aimo, OH3ECU; valittiin 
Orimattilan kaupungin kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajaksi.

- Etelä-Suomen Sanomat julkaisi lauantaina 23.3. 
ison jutun autojen keskuslukitusongelmista Radio-
mäellä. Toimittaja oli mukana, kun Viestintäviras-
to tarkastajat kävivät Radiomäellä ja mittauksis-
sa joidenkin autojen keskuslukitus lakkasi toimi-
masta samalla hetkellä kun kerhon toistinasema 
OH3RAC lähetti taajuudella 434.600kHz. Artikke-
lista ja sen sisällöstä keskusteltiin mm. Viestintä-
viraston johdon, toistinaseman valvojien, SRAL:n 
VHF/UHF-ohjaajan kanssa sekä kerhoillassa. Kos-
ka artikkelissa ei ollut yhtään varsinaista virhettä, 
kerhon hallitus päätti olla laatimatta vastinetta.

- Raimo, OH3RV; ja Jaska, OH3LV; tekemän 
tutkimustyön jälkeen kerholle hankittiin RigExpert
AA-600 antennianalysaattori, joka on kaikkien 
kerhon jäsenten lainattavissa.

- Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi 
24.5.2013 kunnallisneuvoksen arvonimen kerhon 
jäsenelle Aimolle, OH3ECU. Arvonimi myönnetään 
merkittäville kunnalliselämän vaikuttajille pitkästä 
vaikuttamisesta kunnallishallinnossa.



- Kerhon kasvatti Jesse, OH3EGK; saavutti viiden-
nen sijan Taitaja2013- SM-kilpailussa Joensuussa. 
Kilpailuun voivat osallistua ammatillisten oppi-
laitosten opiskelijat. Jesse osallistui automaatio-
asennus-sarjaan. Edellisvuonna Jesse voitti  Sak-
sassa järjestetyn kansainvälisen ammattitaito-
kilpailun "Stop the fire – Sammuta tuli". 

- Kerholla vieraili ennen juhannusta tunnettu 
kroatialainen radioamatööri Boris, 9A2GA; joka 
oli perheineen lomamatkalla Suomessa ja halusi 
tulla tutustumaan Lahden Radiomäkeen vaikka 
museo oli kiinni. Kerholla pidetyssä pienessä 
tilaisuudessa oli paikalla isäntänä Pena, OH3TY; 
sekä Vesa, OH3FYE; Samuli, OH2MGA Tuija-
puolisonsa kanssa sekä O-J, OH2OP.

- Kerhon jäsenet saivat käyttöönsä uuden, 
kymmenen kappaleen erän kerhon avaimia. 
Jäsenillä on nyt noin 20 avainta.

- Lahden Torin kaivauksissa löydettyjä muinais-
esineitä on tutkittu Vanhan Radioaseman ylä-
kerrassa ja juhlasalissa. Tämän vuoksi kerhon ei 
ole päässyt syksyllä 2013 käyttämään näitä tiloja. 
Arkeologit postuvat tiloista huhtikuussa 2014.

Kuva: Antennitalkoiden väliajalla piti hakea tukea ja 
turvaa oppaista.

Kerhotilat ja illat

Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo 
18 alkaen radioamatööriaiheisen keskustelun 
merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 8-20 
henkilöä. 

Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai -isäntä, 
joka keittää osallistujille kahvit. Kahvinkeittäjinä 
toimivat vuorolistojen mukaan ainakin:

OH3UP, Harri (4 kertaa);
OH3TY, Pena (3 kertaa);
OH3FVV, Anu (2 kertaa);
OH3FYD Tapio (1 kerta);

OH3FVW Timo (3 kertaa);
OH3JMJ Pekka (3 kertaa);
OH3RL Late (5 kertaa);

OH3EGF/yl Minna (2 kertaa);
OH3EGL Henry (2 kertaa);
OH3GK Jesse (2 kertaa);
OH2EIC Pasi (2 kertaa);

OH3EAU Markku (4 kertaa)
OH3NAO Kalevi (3 kertaa)
OH3FYE Vesa (3 kertaa)
OH3RV Raimo (2 kertaa)

Kävijä- ja käyntimäärät

Kerhon vieraskirjan ym. mukaan kerhon toimin-
taan on vuoden aikana osallistuttu seuraavasti: 
(käyntiä tai osallistumista)

-vierailut kerhoilloissa 876 (v. 2012 696), 
-tutkinnot 40 (38), 
-päivystykset OH3R-asemalla 0 (44), 
-koululaisesittelyt 0 (967), 
-kursseihin osallistuminen 267 (325), 
-muu toiminta (työskentely ym.) 420 (145) 

Yhteensä 1603 (1376) käyntiä tai osallistumista, 
kasvua 14,2 %. On huomattavaa, että merkittävä 
osaa käynneistä tai osallistumisista ei kirjata 
vieraskirjaan.

QSL-välitys

Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien 
välityksen. Lähtevien korttien viennin on hoitanut 
Liiton toimistoon Jari, OH2BU. Vastaavasti Harri, 
OH3UP; on hoitanut tulleet kortit lokeroihin.

Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen, Hyvin-
kään ja Elimäen kautta kerhon maksaessa posti-
kulut. Kerholla on sekä saapuville että lähteville 
korteille omat lokerikkonsa. Kerhon QSL-mana-
gerina on toiminut Jukka, OH3MBV.

Kerhon sihteeri toimitti vuoden lopussa sekä OH2- 
että OH3-piirien QSL-managereille listan vastaa-
vista kerhon jäsenistä.

Kerhon jäsenille on pyritty tiedottamaan QSL-
pakettien tulemisesta kerhokirjeissä.



Radiotoiminta ja -kalusto

Kerho on ylläpitänyt HF- ja VHF/UHF-asemaa 
kerholaisten käytettäväksi kerhotiloissa. Kerho-
aseman valvojana on toiminut Jarmo, OH3QN.

Lisäksi on ylläpidetty 2 m ja 70 cm FM-toistin-
asemia (OH3RAC), joiden antennit sijaitsevat 
itäisessä radiomastossa. 70 cm toistinasema on 
liitetty RATS:n (Radioamatööritekniikan seura) 
ylläpitämään RNET-verkkoon Mastonet-verkon 
kautta.

Toistinaseman OH3RAC valvojana on toiminut Kai, 
OH3WE. 

Kerho ylläpitää myös APRS-toistinasemaa OH3RDH, 
joka sijaitsee Hollolan kunnantalon katolla.

Kerhon asemilta on pidetty sekä tavanomaisia 
että digimode (mm. Pactor) radioamatööri-
yhteyksiä lähinnä kerhoiltoina.

Tiedotus

Kerhokirjeet

Kerhon tapahtumista lähetettiin 31 kerhokirjettä 
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon 
tiedossa. Kirjeissä kerrottiin kerhon ajankohtai-
sista tapahtumista, kursseista, esitelmistä sekä 
yleisistä radioamatööritoimintaan liittyvistä 
mielenkiintoisista asioista. ym. 

Kirjeistä 14 lähetettiin keväällä ja 17 syksyllä. 
Kerhokirjeet on julkaistu myös kerhon kotisivulla. 
Kerhon jäsenistä noin 20:llä ei ole sähköposti-
osoitetta, joten kerhokirje ei kata kaikkia kerhon 
jäseniä.

Kerhon sähköpostirekisteriä päivitettiin jatkuvasti 
ja kerhokirje on tilattu tai toimitettu lukuisille 
kerhon toiminnasta kiinnostuneille. Tilaajia oli 
vuoden lopussa 290. Kerhokirjettä avusti usea 
kerhon jäsen mutta varsinaisen toimitustyön teki 
Jari, OH2BU.

Bulletiini

Kerhon bulletiini annettin vuoden aikana 8 kertaa 
(vuonna 2012 19, jossa mukana Syyspäiviä 
edeltäneet 8 viikottaista bulletiinia)

Bulletiini pyrittiin lukemaan pääsääntöisesti joka 
kolmas sunnuntai klo 09:30 SA 80 m:llä (3685 kHz) 
ja releoimaan kahdelle metrille mahdollisuuksien 
puitteissa. Kuittauksien ottamista vaikeutti, että 
välittömästi bulletiinin jälkeen samalla jaksolla 
alkaa viitospiirin kerhojen yhteisbulletiini.

Bulletiinit on julkaistu myös kerhon kotisivulla. 
Bulletiinin lukijoina ovat toimineet Pena, OH3TY; 
Retu, OH3WK; Pekka, OH3JMJ ja Riina, OH3ECT. 
Bulletiinit on toimittanut Jari, OH2BU.

Kotisivu www.oh3ac.fi

Kotisivun yleisilme on pidetty perinteisenä mutta 
sisäistä järjestystä on kehitetty luettavuuden 
parantamiseksi. Etusivusta on tullut uutissivu, 
joka kertoo paitsi uutiset myös sivuille tehdyt 
muut lisäykset.

Kotisivulle on skannattu kerhon vuosikokousten 
kokouspöytäkirjat vuodesta 2002 lähtien sekä 
runsas määrä kuvia kerhon eri tapahtumista. 
Suuren osan kuvia on ottanut Seppo, OH2TO; 
Kristiina, OH2KR; ja Jari, OH2BU.

DNA:n ilmoitettua loppuvuodesta, että se lopettaa 
kotisivupalvelut vuoden lopussa, kerhon jäseniltä 
pyydettiin apua uuden kotisivupalvelimen löytä-
miseksi. Hyvien vihjeiden ansiosta kotisivu saatiin 
lopulta siirrettyä heti vuoden alussa uudelle 
palvelimelle. Raimo, OH3RV; ja Miika, OH3FOB; 
toimivat siirron keskeisinä järjestelijöinä Jarin, 
OH2BU; lopulta hoitaen tiedostojen siirron uudelle 
serverille.

Säännöt

Kerhon uudet säännöt hyväksyttiin lopullisesti 
21.1.2011 pidetyssä vuosikokouksessa ja ne 
hyväksyttiin Yhdistysrekisterin tekemällä päätök-
sellä 12.10.2011. Kerhon säännöissä määritetään, 
että kerho voi käyttää myös rinnakkaisnimeä 
”Lahden Radiokerho”.

Vuoden 2013 aikana kerhon toimintaa ovat siis 
säädelleet uudet säännöt.

Vuosikokoukset ja hallitus
Vuosikokous 25.2.2013

Kerhon sääntömääräinen kevätkokous eli tilin-
päätöskokous pidettiin 25.2.2013 kun 31 kerhon 
jäsentä oli paikalla ja Gerd, OH5SB/DL2SB; 
Skype-etäyhteydellä Saksasta. Pekan, OH3JMJ; 
johtama kokous siunasi pienillä lisäyksillä 
toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja hyväksyi 
tilinpäätöksen.

Kokous keskusteli myös mahdollisesta kevään 
antennikoulutuksesta. 

http://www.oh3ac.fi/


Vaalikokous 9.12.2013

Kerhon vuosikokous eli ns. vaalikokous pidettiin 
9.12.2013. Osanottajalistaan kertyi 35 nimeä
mutta kaikki radiohuoneessa olleet eivät kirjan-
neet nimeään listaan. Osanottajien joukossa oli 
myös tulevia ensi kevään uusi radioamatöörejä. 
Kokousta johti perinteisesti ja kokemuksella Kai, 
OH2PR. 

Kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio lyötiin 
lukkoon vain pienillä keskusteluilla kolmesta 
asiasta. Kerhon puheenjohtajana jatkaa Pekka, 
OH3JMJ; ja uusina hallitukseen valittiin Henry, 
OH3EGL; ja Ismo, OH2IV.

Hallituksen toiminta
Hallituksen nimeäminä toimihenkilöinä ovat 
toimineet:

- Varapuheenjohtaja Timo Vuori, OH3FVW
- Sihteeri Jari Jussila, OH2BU
- Kalustonhoitaja Timo, OH3FVW
- Rahastonhoitaja: Harri Taivalmäki OH3UP 
- QSL-manageri: Jukka Arvilommi, OH3MBV
- VaPePa-manageri: Jouni Ståhl, OH2JIU
- Hallituksen neuvonantaja: Pentti Lareva, OH3TY
- Museon yhdyshenkilö: Pentti Lareva, OH3TY
- Pätevyystutkijat: Pentti Lareva, OH3TY; ja Jari 
Jussila, OH2BU

Hallitus kokoontui 3 kertaa. Päätöksenteko 
tapahtui pääasiassa sähköpostin, Skypen ja 
puhelimen välityksellä. 

Hallituksen kokoukset olivat julkisia ja kokous-
pöytäkirjat ovat nähtävissä kerhon kotisivulla.

Kerhon hallitus

Kerhon hallitus 10.12.2013 saakka:
Puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ, 
Varapuheenjohtaja Timo, OH3FVW.
Jäsenet: Juha, OH3MHA; Tapio, OH3FYD;: 
Harri, OH3UP; Anu, OH3FVV; Jari, OH2BU; 
Raimo, OH3RV; ja Markku, OH3EAU.

Kerhon hallitus 10.12.2013 lähtien:
 Puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; 

Varapuheenjohtaja Raimo, OH3RV;
Jäsenet: Jari, OH2BU; Anu, OH3FVV; Harri, 
OH3UP; Timo, OH3FVW; Markku, OH3EAU; 
Ismo, OH2IV; ja Henry, OH3EGL. 

Kerhon jäsenistö

Kerhon jäsenrekisteriä siivottiin ja se saatiin 
pääosin siirrettyä Tapio Niemen, OH3QZ; 
tekemälle jäsenrekisteriohjelmalle.

Vuoden aikana on hyväksytty 25 (36) uutta 
jäsenstä. Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.2013 199 
jäsentä (2012 176, 2011 141, 2010 126) 

Kuva: Kerhon jäsenmäärän kehitys 10/2010 – 
12/2013. Kerhon jäsenmäärä on kasvanut kyseisenä 
aikan 107 jäsenestä 199 jäseneen.

Kuva: Kerhon jäsenten keski-iän kehitys 10/2010 – 
12/2013. 

Talous

Kerhon vuosikokouksessa 25.2.2013 hyväksytty 
tilinpäätös osoitti lievää ylijäämää. Merkittävin 
tuloerä oli jäsenmaksutuotot
Jäsenmaksut olivat vuonna 2013:

- Normaalijäsen - 20 €
- Perhejäsen – 10€ (perheessä norm.jäsen)
- Opiskelijajäsen - 10 €
- Nuorisojäsen - 10 €, alle 15v.
- Työttömät - 10 €
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Radio- ja tv-museon asema OH3R 
vuosi 2013

Radio- ja tv-museo on ollut suljettuna koko 
vuoden henkilökunnalle aiheutuneiden allergia-
oireiden vuoksi. Tutkimuksissa on löytynyt 
myös muuta korjattavaa ja kosteusvaurioita.

Radio- ja tv-museosäätiö ja Lahden kaupunki neu-
vottelivat lähes koko vuoden museon ja muiden 
Radiomäellä olevien rakennusten kohtalosta. Lah-
den kaupunginjohtajan nimittämä työryhmä antoi 
lausunnon Radiomäen toimintojen elvyttämisestä 
ja rakennusten kohtalosta. Lopulta osapuolet 
sopivat, että varsinainen museorakennus siirtyy
 Lahden kaupungille sadan euron korvauksella, 
kaupungin samalla ottaessa vastuun noin yhden 
miljoonan euron korjauskustannuksista. Kaupunki 
maksaa museon alla olevasta maapohjasta
 vuokraa säätiölle ja säätiö vastaa Radiomäen 
alueen muiden rakennusten ylläpidosta.

Pena, OH3TY; on korjannut museon 80 m 
vaakaloopin ripustuksia usemman kerran

Arvi Hauvosen muistoasema, OH3R; ei ollut 
äänessä vuoden aikana museon ollessa 
suljettuna.

Kerhon yhdyshenkilönä museolla toimi edelleen 
Pena, OH3TY; joskin Jari, OH2BU; kerhon 
sihteerin ominaisuudessa hoiti merkittävän osan 
rutiiniviestinnästä museon suuntaan.

Museon myynnistä ja siihen liittyvistä tapahtumista 
on aktiivisesti tiedotettu kerhon jäsenille.

Messukuvia

Kuva: Ismo, OH2IV; Kristiina, OH2KR; ja Marina, 
OH2SA

Kuva: Tyylikäs ja monipuolinen messuosasto.

Kuva: Markku, OH3EAU: ja PSK31-esitys 
messuvieraalle.

Kuva: Kansanedustaja Jouko Skinnari, Seppo, OH2TO; 
ja Jari, OH2BU.
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