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Toimintakertomus 2015 
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 sekä 85-juhlan 
joka oli yhdistetty vuosikokoukseen ja pikkujou-
luun 7.12.2015. Seuraavat juhlat, 90-vuotisjuhlat, 
pdetään vuonna 2020. 

Vuosi 2015 oli kerhon 85. toimintavuosi. Kerho 
on tiettävästi Suomen 4. vanhin toimiva radio-
amatöörikerho, toki riippuen siitä onko kerho - 
kuten Lahdessa - jatkanut suoraan sodan jäl-
keen ennen sotaa aloitettua toimintaa. Lahden 
Radiomäki ja legendaarinen pitkäaaltoasema 
mastoineen luovat mahtavat puitteet aktiivisen 
radioamatöörikerhon toiminnalle. 

Kerho toimii yleiskerhona ja suurimpana kerhona 
vanhan Hämeen läänin ja nykyisen Päijät-
Hämeen ja Kanta-Hämeen alueella. Kerhon 
jäsenmäärä oli 31.12.2015 255. Nettokasvua 
edellisestä vuodesta (231) oli 24, eli noin 10,3 %

Aktiivinen vuosi 2015 
Mennyt vuosi eli vuosi 2015 jää historiaan jälleen 
monipuolisen toiminnan ja aktiivisuuden vuotena. 
Kerhoiltojen suosio kasvoi ilta illalta. Nykyiset 
kerhotilat ovat ahtaat.

Vuoden aikana järjestettiin neljä radioamatööri-
kurssia. Kerhon kouluttajien ja pätevyystutkijoiden 
yhteistyönä suoritettiin kerholle yhteensä 47 
moduulia käsittäen yhteensä 26 tutkintoa. Suori-
tettujen moduulien ja tutkintojen määrä väheni 
noin puoleen edellisestä vuodesta.

Hienon vuoden toinen ikävä piirre oli radioama-
töörien keskusjärjestön, SRAL, jatkuvat kerhon 
toiminnan mitätöimis- ja hankaloittamisyritykset, 
jotka näkyivät mm. rajuna hyökkäyksenä kerhoa 
kohtaan Radioamatööri-lehdessä sekä useassa 
julkisuudelta näkymättömässä Liiton hallituksen 
päätöksessä ja toiminnassa. On sääli koko maan 
harrastustoiminnalle, että sen ylimmässä johdos-
sa on katkeruutta, kateutta ja kiusantekohenkeä 
yksittäisen kerhon toimintaa kohtaan, eritoten 
kun tämä kerho on eräs aktiivisimmista koko 
maassa.

Muuten täydellisestä vuodesta jäi puuttumaan 
vain koululaisesittelyt, jotka Radio- ja tv-museon 
remontin vuoksi ovat siirtyneet myöhemmälle 
ajalle. 

Myös Ruskaleirin suosio kasvoi ja leirillä pidettiin 
esitelmiä ja laaja rompetori.

Kerhon perustoimintaa ovat maanantaiset kerho-
illat, joissa kävikin lukuisa määrä kerhon jäseniä 
ja vieraita. Tiedotustoiminta on ollut aktiivista 
sekä sähköpostilla (OH3AC Kerhokirje), bulletii-
neissa että kerhon kotisivulla. Edellisenä vuote-
na toimintaan saatu kerhon keskustelupalsta on 
toiminut aktiivisesti jonka lisäksi kerho on muka-
na myös sekä Twitterissä että Facebookissa.

Esittely- ja koulutustoiminta 
Lahti suurin radioamatöörikouluttaja 

Radioamatöörilupia oli Suomessa voimassa vuo-
den 2015 lopulla noin 6.900 kpl ja kun luvusta 
poistetaan kerho-, automaatti- ym ja henkilökoh-
taiset tuplaluvat, on Suomessa noin 5.700-5.800 
amatööriä, jos sellaiseksi määritellään henkilö 
jolla on yksi tai useampi radiotunnus. Kun Suo-
men Radioamatööriliitossa on henkilöjäseniä 
noin 3.600, on koko maan jäsenyysaste n. 60-62 
%. Kerhon jäsenistä on SRAL:n jäseniä kuitenkin 
noin 71 %. Siis yli keskiarvon.

Vuosittain on Suomessa ja Lahden kerhon kautta 
pidetty moduulitutkintoja seuraavasti:

koko maa      OH3AC*)

   kpl                kpl       %-osuus 
2009 308 (164 hlöä)    n.a.

2010 321 (190 hlöä)   23       7 %
2011 298   42 14 %
2012 373   47 13 %
2013 389   87      22 %
2014 405   96 24 %
2015   47

Vuosina 2013-2014 noin joka neljäs moduuli 
Suomessa suoritettiin kerhon kautta! ') (Kerhon 
luvuissa on mukana myös hylätyt suoritukset)

Kerho järjesti v. 2015 aikana neljä julkista 
kurssia: 

- keväällä kaksi perusluokan kurssia,
- preppauskurssin T2-moduulia eli 
yleisluokkaa varten keväällä sekä
- syksyllä iltakurssin.

Lisäksi annettiin runsaasti henkilökohtaista 
koulutusta ja opastusta. 

Kerhon kouluttajat ja pätevyystutkijat järjestivät 
Lahden lisäksi 3 paikkakunnalla opetusta ja 
koulutusta sekä pitivät tutkintoja; mm. Hollola, 
Petäjävesi ja Kirkkonummi.

Edistyksellinen koulutusmateriaali 
Kaikilla perusluokan kursseilla on käytetty ope-
tusmateriaalina Hannun, OH3NOB; Kangasalan 
Radiokerholle, OH3ABN; tekemää aineistoa, jota 
on kehitetty ja muokattu edelleen interaktiiviseksi 
liittämällä opetusmateriaaliin suora linkki päte-
vyystutkintojen T1- kysymyspankkiin ham.fi 
-sivulla. Opetusmateriaalia on uusittu jatkuvasti 



ja ne on tehty julkisiksi ja ovat saatavilla kerhon 
kotisivulta. Ainakin viisi muuta kerhoa on jo 
käyttänyt materiaalia omilla kursseillaan. Samoin 
materiaali on käytössä mm. Libanonissa.

Loppuvuoden kursseilla oli koekäytössä K-
moduulin uusi edistyksellinen versio. Uudessa 
versiossa on aineryhmittäin linkki kaikkiin 
tutkintokysymyksiin sekä selitykset, miksi 
tutkinnon väärät väittämät ovat vääriä. Erittäin 
kiitettävien koetulosten jälkeen uusi versio 
julkistettiin tammikuussa 2016. 

Kerho on vuodesta 2010 lukien järjestänyt vuo-
den 2015 loppuun mennessä yli 30 kurssia ja 
kerhon pätevyystutkijoille on suoritettu noin 200 
Viestintäviraston edellyttämää tutkintoa ja vajaa 
400 moduulia.

Edistyksellinen koulutusmateriaali 
Sekä kerhon järjestämien kurssien että tutkinto-
jen määrä romahti kahdesta edellisestä vuodes-
ta. Ainoana syynä oli SRAL:n pätevyystutkijakun-
nan rakentama ar-x.fi -tutkintojärjestelmä, joka 
toisaalta alkeellisuudessaan, runsaissa virhetoi-
minnoissaan, lapsellisuudessaan sekä mahta-
vassa byrokraattisuudessaan estää ja hidastaa 
tehokkaasti tutkintojen pitämistä. 

Juhanin, OH2MD; ja Harrin, OH4BW rakentama 
”helvetinkone” on suunniteltu vaikeuttamaan, 
hidastamaan ja vähentämään tutkintoja. Lukuisat 
pätevyystutkijat ovat jo luopuneet toimestaan 
vastalauseena järjestelmälle, jonka suunnitteli-
joilla ei ole tunninkaan eikä edes minuutin  koke-
musta uusien radioamatöörien kouluttamisesta. 
On vain ajan kysymys, milloin SRAL:n johto tai 
edistykselliset radioamatöörit tajuavat, ettei 
uusien radioamatöörien määrän aleneminen 
johdu mielenkiinnon puutteesta vaan henkisesti 
sairaasti rakennetusta järjestelmästä. 

Toinen kysymys sinänsä on uudet tutkintokysy-
mykset, joiden laatu on kaukana siitä, mitä uu-
delta radioamatööriltä tulisi vaatia tietämystä. 
Epäselvät kysymykset, nippelitietouden vaati-
minen ja väärät vastausvaihtoehdot ovat 
jokapäiväistä pullaa käyttäjille.

Kurssit
Kevään perusluokan kurssit

Keväällä järjestettiin kaksi perusluokan kurssia;
- tiistaisin 2.2.-2.3.2015 iltakurssi sekä
- hiihtolomaviikon intensiivikurssin 23.-
27.2.2014.

Opettajina toimivat Raimo, OH3RV; Seppo, 
OH2TO ja Jari, OH2BU. Koska kurssit olivat 
identtisiä ja ne käytiin osin samanaikaisesti, 
muutama kurssilainen käytti hyväkseen kum-
mankin kurssin opetusta. Yhteensä näiden 
kurssien aikana suoritettiin 14 perus- ja yleis-
luokan tutkintoa. Kumpikin kurssi saatiin vietyä 
loppuun suunniteltua nopeammassa tahdissa. 

Monet kerholaiset auttoivat kurssien järjeste-
lyissä ja mm Päivi, OH3SL; oli koko ajan kurssin 
mukana auttamassa.

Meri-VHF -kurssi keväällä
Ilahduttavan nuorekasta ja vastuuntuntoista 
porukkaa opetti Oiva, OH2NSM; jota oppilaat 
kiittivät hyvästä ja käytännönläheisestä opetuk-
sesta. Tutkinnon suoritti 20+1 henkeä, joista 
ainakin kolme oli jo radioamatöörejä. Kurssi 
järjestettiin yksityisen yrityksen tiloissa mutta 
myös ra-toimintaa esiteltiin kurssin aluksi.

Kevään T2-preppauskurssi 
T2- yleisluokan preppauskurssilla käytiin läpi T2- 
tutkintolomakkeita ja jokaisen läpikäydyn kysy-
myksen kohdalla laajennettiin kyseisen asian 
tietoutta. Yhdessä illassa ehdittiin käymään läpi 
2-3 kysymyslomaketta. Kolme T2-moduulia eli 
yleisluokan tutkintoa suoritettiin kurssin aikana. 
Opettajina toimivat Jaska, OH3LV; Raimo, 
OH3RV; ja Jari, OH2BU  

 



Syksyn 2015 iltakurssi 
Syksyn perusluokan kurssille 29.9.-10.11.2015 
ilmoittautui aluksi 10 henkeä, mutta kurssin alun 
jälkeen mukaan tuli vielä yksi henkilö.  

Kuten yleensä, viimeisellä kurssikerralla opetel-
tiin rigin nappuloiden saloja, vastattiin kaikkiin 
kysymyksiin ja otettiin perinteinen kurssikuva 
m.fl. Lisäksi jokainen sai pitää sen ensimmäisen 
hikikusonsa Laten, OH3RL; ja Pasin, OH2EIC;  
toimiessa liikennöintiopettajana. Maarit, 
OH2EQS/äiti; Päivi, OH3SL; ja Timo, OH3FVW; 
olivat tärkeänä apuna mukana koko ajan 
kurssilla. Kurssilla suoritti perusluokan tutkinnon 
myös 14-vuotias Elias, OH2EP; Järvenpäästä. 
Radioamatööri-lehti julkaisi Eliaksen ra-toimin-
taan ryhtymisestä jutun otsikolla ”Kahden kerhon 
kasvatti”

Kurssin opettajina toimivat (K) Seppo, OH2TO; 
sekä (T1) Raimo, OH3RV; Jarin, OH2BU; toimi-
essa lähinnä yleiskoordinaattorina. 

Yhteistyö Koulutuskeskus Salpauksen 
kanssa

Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Radioama-
töörikerho ry ovat vuosia tehneet yhteistyötä, 
jossa ammattillinen opetus ja harrastus täyden-
tävät toisiaan. Koulutuskeskus Salpaus, Lahdes-
sa toimiva Päijät-Hämeen toisen asteen nuorten 
ja aikuisten ammatillinen oppilaitos on aina ollut 
ennakkoluuloton edelläkävijä sekä opetuksessa 
että opiskelijan työelämään valmistamisessa. 

Salpaus suosittelee radioamatööritutkintoa 
osaksi heidän tutkintojaan ja Salpauksen kautta 
toistakymmentä nuorta opiskelijaa on saanut 
tutkinnon alleen menestyksekkään ammatin 
perustaksi.

Tästä linkistä voi katsoa yhteistyöstä julkaistun 
artikkelin:
http://www.oh3ac.fi/Salpaus%20ja%20OH3AC.pdf
 

Hollolan lukio edelläkävijä
Hollolan lukio ilmoitti että radioamatöörikurssin 
suoritus kelpaa vapaavalintaisena lukion oppi-
määrän suoritukseen. Kyseessä oli ensimmäinen 
sellainen kerta, jolloin oppilaitoksen hyväksyntä 
ei johtunut siitä, että siellä oli radioamatööri 
opettajana. Valitettavasti Hollolan lukio lakkau-
tettiin ja opiskelijat siirtyivät pääasiassa Lahden 
lukioihin.

Esitelmät, leirit ja tapahtumat 
2CV-Hyrinä-tapahtuma 16.5.2015

Kerho oli mukana esittelemässä radioamatööri-
toimintaa Suomen 2cv-killan Hy-Rin järjestä-
mässä kiltatapahtumassa Keravanjärvellä.

Mitä yhteistä on cv-harrastajilla ja radioamatöö-
reillä? Paljonkin, sillä paikan päällä olleelle kah-
delle hamille ilmoittautui mukaan kolmas, yhden 
hamin äiti ja kolmannen hamin miniä. Yhteensä 

killan jäsenistä lienee ainakin kahdeksan henkeä 
radioamatöörejä! Facebook-linkistä löytyy 
muutamia kuvia tapahtumasta 
https://www.facebook.com/events/467521420070207/

Rättäriaatteeseen voi tutustua Suomen CV-kilta 
ry:n kotisivuilta http://www.2cv.fi/

Kuva: Rättisitikka poikineen 2CV Hyrinä- tapaamisessa.

Quadrokopteri eli pienoishelikopteri
Vesa, OH3EQY; kuvasi useamman kerran 
Radiomäkeä, kerhon kotivuorta, pienoisheli-
kopterilla. Laadultaan mainiot videot voi katsoa 
Youtube-linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=3vmSIC5xBs0  

Kerhon keskustelupalstalta löytyy tarkempia 
tietoja helikopterista:
http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=4&t=342

Ruskaleiri ja Rompepäivät Luhtaanpirtissä 
Kerhon "Ruskaleiri" ja Rompepäivät pidettiin 
perinteisessä paikassa Nastolan Luhtaanpirtissä 
25.-27.9.2015! Varsinaisen vieraskirjan ja salin 
perällä olleen flappitaulun mukaan leirillä oli 
tasan 64 kävijää.

Leirimajurina toimi Harri, OH3UP. Antennit olivat 
pääasiassa Ismon, OH2IV; mutta varsinaisen 
virityksen teki useimpiin antenneihin Jaska, 
OH3LV. Leirin kokkina loihti upeita aterioita 
Ismon, OH2IV; xyl Claudia yhdessä Kristiinan, 
OH2KR; ja Marinan, OH2SA; kanssa. Leirin 
erityisestä tunnelmasta vastasi Päivi, OH3SL; - 
yhden naisen rautalankabändi soitti mukavaa 
taustamusiikkia pitäen tunnelmaa korkealla. 

Leirin pääesiintyjä oli Matti, OH7SV. Luhtaanpir-
tin salissa oli kuulijoita noin 50. Matin esitelmän 
aiheena olivat perusantennit: dipoli, inverted V, ½ 
aallon slopperi, ¼ aallon sloperi, vaakaluuppi, 
vertikaali, pitkä vertikaali ja beverage. Jokaisesta 
hän näytti perusarvot eli gainit, impedanssit ja 
suuntaavuudet. Säteilykuviota kierrettiin eri 
suunnista ja yleisön pyynnöstä kokeiltiin Eznec-
ohjelmalla vielä erilaisia variaatioita. Antenni-
tekniikka on mielenkiintoista ja 50+ päinen yleisö 
sai ison kasan lisää tietoa ja ennen kaikkea 

http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=4&t=342
https://www.youtube.com/watch?v=3vmSIC5xBs0
http://www.2cv.fi/
https://www.facebook.com/events/467521420070207/
http://www.oh3ac.fi/Salpaus%20ja%20OH3AC.pdf


kokemusta antennien rakentamiseen. Kysymyk-
siä tuli kosolti ja jokainen sai vastauksen. 

Jo ennen suunniteltua ajankohtaa Vesa, OH3EQY ; 
oli lennättänyt quadrokopterin leiripaikalla 
muutaman sadan metrin korkeuteen ja kuvannut 
aamusumun päältä kirkasta taivasta. Vesan 
pienoiskopteri oli suuren mielenkiinnon kohde. 
Vesa kertoi ensin kopterin ominaisuuksista ja 
sen jälkeen porukka pääsi katsomaan lennättä-
mistä pihalla. Reaaliaikainen kuva – video - oli 
laadultaan uskomattoman hyvä. Kopterin ominai-
suudetkin ovat melkoiset. Yli 22 minuuttia 
lentoaikaa, akun loppuessa se palaa automaat-
tisesti takaisin lähtöpisteeseen jne. "Follow-me"-
toiminto jne. Ei mikään lelu, hintaakin pitkälti yli 
1300 euroa!

Kerhon puheenjohtaja Rami, OH3RV; toi ase-
mansa jolla workittiin CQ WW RTTY-kontestia. 
Ismon, OH2IV: HexBeam toimi loistavasti ja pile-
up kulki. 

Tällä kertaa tavaroiden raajaaminen oli normaa-
lia työläämpää, sillä kerholta tuotiin 7-8 laatikol-
lista tavaraa kirpputorille. Kerhon kaappeja ja 
varastoja tyhjennettiin isolla kädellä. Pitäähän 
kerholle mahtua, kun joka maanantai kerhoiltaan 
tulee 15-25 henkeä ja neliöitä on hädin tuskin 
saman verran. 

Luhtaanpirtin pihalla Ismo, OH2IV; esitteli aina 
mielenkiintoista Hex-beamia. Perinteisen sauno-
misen, workkimisen, makkaranpaiston ja yhdes-
säolon lisäksi leirillä annettiin koulutusta. 
Romppeiden myyntiin oli runsaasti hyvää ulko- ja 
sisätilaa.
http://www.oh3ac.fi/Ruska2015.html

”Kätevä, Lukeva, Tekevä”-messut 
Kätevä-Tekevä-Lukeva -messut olivat Lahden 
Messu- ja urheilukeskuksessa 31.11.-1.11.2015 
Kerho osallistui tänäkin vuonna hyvällä menes-
tyksellä messuille saaden mukaansa uusia, 
aktiivisia jäseniä. Messut ovat Suomessa suu-
rimmat tai toiseksi suurimmat vuotuiset harraste-
messut, joihin yleisöä tulee pitkälti yli 8.000 
henkeä. Koska messuosasto ei ole ilmainen, 
kerhon osallistumisen mahdollisti SRAL:n tuki 
kuten viimekin vuonna.

Messupäällikkönä toimi Vesa, OH3FYE; sekä 
muuna puuhaporukkana mm. Harri, OH3UP; 
Jaska, OH3LV; Veikko, OH3WR ja Marko, 
OH3MN.; Tomi, OH3THN ym. Yli 20 kerholaista 
avusti tai auttoi jollakin tavalla messujen järjeste-
lyissä!

Vaikka osasto sinänsä oli parempi kuin koskaan, 
vaikka esittelijät toimivat jälleen kerran 
ammattimaisemmin kuin koskaan – jotakin jäi 
uupumaan. Osaston kävijämäärä jäi tavoitteista 
– erään arvion mukaan osastolla kävi puolet siitä 
mitä edellisinä vuosina.

Osaston tarjonta sinänsä oli houkuttelevaa, niin 
houkuttelevaa kuin amatööritoiminta yleensä voi 
olla. Mutta oliko osastomme paikka tällä kertaa 
huono, edessä olleen ison osaston peittämä? 
Oliko niin, että kävijöiden valtavirta ei osunut 
meidän käytävälle? Olisiko sittenkin pitänyt taas 
pystyttää osaston yläpuolelle HexBeam 
katseenvangitsijaksi?

Mutta missä olivat kaikki nuoret? Ydinryhmää – 
15-25 -vuotiaita oli huomattavasti vähemmän 
kuin aiemmin. Esiteinejä kyllä oli paikalla 
perheen mukana ja paljon yli 50-vuotiaita, toki 
hyvä niinkin.

Messut olivat kerhon ja SRAL:n yhteistyössä 
järjestetyt niin, että Juhani, OH2MD; Liiton 
edustajana oli koko ajan paikalla ja toi mukanaan 
esittelymateriaalia. Jarmo, OH3RP; ja Raimo, 
OH3RV; rakensivat kävijöiden tilastointia varten 
hienon järjestelmän.
http://www.oh3ac.fi/Messut2015.html

JOTA-tapatuma OH2SUF
Partiolaisten perinteinen radiotapahtuma eli 
”Jamboree-On-The-Air” pidettiin viikonloppuna 
10.-11.10.2015. Viime vuonna JOTAan osallistui 
1,3 miljoonaa partiolaista 157 maassa. JOTA:ssa 
partiolaiset ja partiolippukunnat pitävät radio-
yhteyksiä keskenään ja muiden radioamatöörien 
kanssa.

Radiomäeltä ei tällä kertaa osallistuttu JOTA:an, 
mutta kerho oli yhdessä Kirkkonummen kerhon, 
OH2ET; kanssa vahvasti mukana Ismon, OH2IV; 
ja Marinan, OH2SA; kesämökillä Kirkkonummen 
Kylmälässä partiotunnuksella OH2SUF. Kelit 
olivat surkeaakin surkeammat mutta 50 yhteyttä 
päätyi lokiin.

Seuraavista linkeistä voi kuunnella ja katsoa 
pääaseman OH2JAM liikennöintiä ja 
yhteysyrityksiä:
https://www.youtube.com/watch?v=ZI-ATwnECkw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sIVT1yDRM78&feature=youtu.be

http://www.oh3ac.fi/IMG_1523.JPG
http://www.oh3ac.fi/IMG_1546.JPG
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Kerhon 85-juhla ja pikkujoulu 
Kerhon vuosikokous, 85-juhla ja pikkujoulu oli 
yhdistetty yhdeksi juhlaksi ma 7.12.2015

Päivi, OH3SL; aloitti pikkujoulun tunnelman 
nostattamisen hamihenkisellä musiikilla. Väkeä 
oli tullut 56 henkeä. Maarit-äidin (de OH3QES) 
valmistama haudutettu joulupuuro, Päivin, 
OH3SL; ja Laten, OH3RL; laittamat glögit ja 
tortut ym. maistuivat kaikille.
http://www.oh3ac.fi/Vaalikokous_2015.html

Hallituksen päättämät tunnustuspalkinnot jaettiin 
juhlatilaisuudessa: 

Kunniajäseneksi kutsuttiin Harri, OH3UP
Harri on saanut lupansa vuonna 1980 ja toiminut 
parisen vuosikymmentä aktiivisena kerhon 
toimihenkilönä. Harri on se, joka järjestää kerhon 
kesäleirit ja tapahtumat, kerää arpajaispalkinnot 
ja on aina valmiina tulemaan mukaan talkoisiin. 
Tämän lisäksi hän huolehtii kerhon taloudesta 
taloudenhoitajana ja hakee myös postin kerhon 
postilokerosta. 

Vuoden kerholaisiksi nimetyt henkilöt:

Marko, OH3MN; ja Alexandra, OH3MN/YL;
Marko on kerhon uudempia jäseniä jo varsi-
nainen OT myös radioasioissa. Kun kerholla on 
tietokoneongelmia tai vastaavia, yleensä Markoa 
pyydetään aina ratkomaan asiat. Tämän lisäksi 
häneltä on valmistuva kerhon toistinaseman uusi 
logiikka heti kun itäisen radiomaston uusi 
laitekoppi on lähiaikoina valmis.

Alexandra on ollut useamman kerran täydentä-
mässä Markon hyvää työtä ja mm. kerhon Rus-
kaleirillä ja ”Kätevä, Tekevä”-messuílla valtavana 
apuna. Syntyjään ranskalaisena Alexandra tuo 
juuri sopivan määrän lisää pippuria kerhon jo 
muutenkin kansainväliseen ilmapiiriin.

Kalevi, OH3NAO;
Kalevi, OH3NAO; Kalevi sai lupansa jo 1985 
mutta alkuajan innostuksen jälkeen – meille 
useimmille tyypillisesti – perhe, työ ym veivät 
mielenkiinnon. Kalevi palasi takaisin muutama 
vuosi sitten ja suoritti lähes moitteetta yleis-
luokan tutkinnon. Kalevin kuulee kaikilla 
bandeilla ja mm. Facebookista löytyy hienoja 
kuvia antenniasetuksista kesämökillä. Kalevi on 
vastannut kerholle lahjoituksena saadun 
linukasta – ja toki paljon muustakin – ja sen 
uudesta virtalähteestä. Nyt äänettömästi 
huokaileva poweri pitää tehot yllä. Kalevi on aina 
avulias, osallistuu mahdollisuuksien mukaan 
talkoisiin ja yhteisiin tekemisiin. Kerhoilloissa 
Kalevin huumori pitää aina muutkin iloisena.

Olli-Jukka, OH2OP;
Olli-Jukalla, kotoisasti OJ, on mielettömän laaja 
yleistietämys lähes kaikesta. Ilmankos hän sai 

3699:llä nopeasti lisänimen ”professori”, kunnia-
nimen jota pystyy ainoastaan Jouko, OH2UN; 
haastamaan. Perusluokan ja yleisluokan OJ 
suoritti muutama vuosi sitten toisella kädellä 
parin minuutin välein.

Laajasta osaamisestaan huolimatta OJ ei mis-
sään tapauksessa ole ”besserwisser”, vaan hän 
jakaa ja lahjoittaa tietämystään ja osaamistaan 
vain tehdessään kerhon toiminnalle ja kehityk-
selle tärkeitä esityksiä. OJ:ta voi kutsua myös 
kerhon ”ajatushautomoksi.” Jos OJ:n kaikki 
mielettömän hyvät ideat pystyisi toteuttamaan, 
kerhon jäsenmäärä olisi ylittänyt 3700 jo aikoja 
sitten. Valitettavasti voimavaramme ovat rajalliset 

OJ:lla on vahva tausta myös Lahden Radiohar-
rastajissa, eräässä Suomen vanhimmassa ja 
edelleen aktiivisessa DX-kuuntelijayhdistyksessä

Pasi, OH2EIC;
Myös Pasi, OH2EIC; on kerhon nuorempia 
jäseniä. Perusluokka toteutui muutama vuosi 
sitten ja yleisluokka täydentyi kerhon preppaus-
kurssilla. Teknisesti lahjakas Pasi osti, korjasi, 
rakensi ja pystytti itselleen Artjärvelle hyvän HF-
aseman. Mutta usein Pasin kuulee 80 m:n lisäksi 
kerhon toistimilla.

Pasilta saa aina konkreettisen ja fyysisen avun. 
Niin monta kertaa tämä on koettu, kun tarvitaan 
apua antennitalkoissa. Pasi ei ole uhkarohkea tai 
pelkäämätön, mutta osaa ja uskaltaa tehdä mm. 
antenni- ja mastoasennuksia, joita toiset mietti-
sivät viikkokaupalla. Pasi on ollut aktiivisesti mu-
kana kerhon kursseilla ja viimeisellä kurssilla, 
kun opetuksena oli todellisten yhteyksien pitämi-
nen bandilla, mutta kellonaika ja kelit olivat epä-
suotuisat, Pasi ajoi 30 km kotiasemalleen ja toimi 
vasta-asemana. 

Koululaisesittelyt 
Museon äkillisen remontin vuoksi 
koululaisesittelyitä ei vuonna 2015 järjestetty. 

Kuva: Kerho sai lahjoituksena 1950-luvulta olevan 
RP-62 vastaanottimen. Hieno kapistus!

http://www.oh3ac.fi/Vaalikokous_2015.html


Muita tapahtumia

Radioamatööri-lehti ja kerhon vastine
Radioamatööri-lehden numerossa 3/2015 oli 
artikkeli kerhon toiminnasta. Päätoimittaja oli 
liittänyt juttuun kuusi kerhon koulutusta ja toimin-
taa vähättelevää kommenttia. Päätoimittaja ei 
ollut pyytänyt ennen julkaisua tarkennusta tai 
korjauksia näihin kohtiin. Näin kerholle syntyi 
vastineoikeus.

Kerhon hallitus vaati oikaisua huhtikuun lehteen. 
Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan 
oikaisun tuli olla myös Radioamatööri-lehden 
maaliskuun lehden nettiversiossa. Kerhon 
vuosikokous hyväksyi oikaisun.

Radioamatööri-lehteen toimitetun oikaisun, jonka 
lehti joutui myös painamaan, löytyy
http://www.oh3ac.fi/Vastineteksti.pdf
Oikaisu on julkaistu Radioamatööri-lehden huhti-
kuun numerossa sekä löytyy myös nettiversiosta. 
Lehti tai Liitto ei ole pyytänyt anteeksi tai edes 
pahoitellut asiatonta toimintaansa.

Antenni katolle? 
Uusi antennihakemus- ja -sopimusmalli

Radioamatööri asuu usein kerrostalossa ja 
antennin laittamiseen tarvitaan taloyhtiön lupa. 
Miten tehdä antennihakemus tai -sopimus, niin 
että kaikki ovat tyytyväisiä?

Kerho laati uuden, ajanmukaistetun antenni-
hakemus- ja sopimusmallin.Ne löyvät sivulta 
www.oh3ac.fi/Antennihakemus.html 
josta löytyy asiaan liittyviä neuvoja. Sivulta löytyy 
kaksi valmista mallia sekä niiden *.doc -versiot, 
joita voit itse editoida. Linkit löytyvät myös 
kerhon kotisivun  vasemmasta palkista.

Mallit on käyty läpi useamman isännöitsijän 
kanssa, jotka ovat todenneet ne yleispäteviksi. 

Kerho eturivissä 5 MHz:llä!
Kerho hankki syksyllä erikoisluvan 5 MHz:lle 
(60m). Luvan hakuprosessi rekisteröitiin tarkasti 
avuksi muille kerhoille.

Kerhokirjeessä promovoitiin runsaasti tämän 
uuden bandin työskentelystä ja WRC-kokouksen 
päätöstapahtumista, kun tämä alue tulee 
1.1.2017 lähtien yleiseen käyttöön.

Yhteistyö DX-kuuntelijoiden kanssa
Kerho on tiedottanut DX-kuuntelun erikoisyhdis-
tykselle Lahden Radioharrastajille säännöllisesti 
toiminnastaan ja toivottanut heidän jäsenensä 
tervetulleiksi kerhon tilaisuuksiin. Lahden DX-
kuuntelijoiden yhdyssiteenä toimiva seura 
kokoontuu kunkin kuukauden ensimmäisenä 
lauantaina yleensä museon auditoriossa, mutta 
museon oltua suljettuna tapaamiset ovat olleet 
Fellmanniassa. 

Lainatavaraa kerholla
Kerholta on ollut lainattavissa hyvälaatuinen AA-
510 antennianalysaattori ohjekirjoineen sekä 
kaksi mastovyötä. 

Kuva: Ryhmäkuva kerhon syksyn kurssilta: 
25 uutta tunnusta eetteriin!

Kerhon toistimet OH3RAC
Radiomäen mastoissa sijaitsevat kerhon nimissä 
olevat 2 m ja 70 cm:n toistimet OH3RAC ovat 
toimineet luotettavasti pääosan vuotta.. Pienet 
häiriöt ovat tulleet nopeasti korjatuksi Kaitsun, 
OH3WE; toimesta. 

Kesällä laiteistoista poistettiin yksityishenkilöille 
kuuluneita osia ja toistimen yhteys R.Net-
verkkoon katkesi. Toistinasemalaitteisto oli 
siirtyvä uuteen laite-koppiin syyskuussa mutta 
laitekopin rakentaminen ja asennukset 
viivästyivät vuoden 2016 keväälle.

Toistimella esiintyi muutaman kerran liikennettä, 
joka oli hyvän liikennöinnin harmaalla alueella, 
mutta yleensä ottaen liikenne on ollut 
esimerkillistä ja hyvää. Toistin oli 
tuntemattomasta syystä kiinni joitakin kertoja.

Toistimien valvojana toimi koko vuoden Kai, 
OH3WE. Uuden toistimen laitteistoa on 
rakentanut Marko, OH3MN; jonka lisäksi Raimo, 
OH3RV; on kiinteästi ollut yhteydessä kaikkiin 
osapuoliin.

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

Kuva: Messuja varten Jarmon, OH3RP; ja Raimon,  
OH3RV; rakentama kävijämäärämittari

http://www.oh3ac.fi/Antennihakemus.html
http://www.oh3ac.fi/Vastineteksti.pdf


Jari, OH2BU; Suomen mestari 2014
Kotimaan kilpailuiden Suomen Mestaruudesta on 
puheella (SSB), sähkötyksellä (CW) ja digitaali-
lähetteillä (RTTY) kilpailtu vuodesta 2011 alkaen. 

Vuonna 2014 mestaruus ratkaistiin kuuden osa-
kilpailun yhteistuloksena niin, että jokaisesta 
osakilpailusta voittaja sai 10 pistettä, toiseksi 
tullut 8 pistettä, kolmas 6 pistettä ja siitä eteen-
päin aina piste vähemmän. Kotimaan kilpailut 
kestävät yleensä kaksi tuntia ja puheella ehdi-
tään siinä ajassa pitämään 140-160 yhteyttä. 
Pelkästään yhteyksien määrä ei ratkaise tulosta 
vaan kilpailun aikana on pyrittävä saamaan 
yhteyksiä myös kaikkiin äänessä oleviin eri 
maakuntiin (19 kpl). SSB- eli puhetyöskentelyn 
Suomen Mestaruuden 2014 voitti Jari, OH2BU. 
Mestaruus julkistettiin vuonna 2015.

Kerho kerhotoimintapäivillä 
Kerho osallistui Uudessakaupungissa 22.2.2015. 
pidetyille SRAL:n kerhotoimintapäiville Kotkassa. 
Kahden liiton edustajan lisäksi osanottajina oli 
edustajia pääasiassa kaakkoisesta Suomesta.
Kerhon esiittelymateriaali löytyy kerhon kotisivun 
vasemmasta palkista:
http://www.oh3ac.fi/OH3AC%20esittely.pdf

Uusia avaimia kerholaisille
Kerhon jäsenet saivat käyttöönsä uuden, 
kymmenen kappaleen erän kerhon avaimia. 
Jäsenillä on nyt noin 22 avainta.

Antennitalkoot Radiomäellä: 
2m ja 70cm nyt kunnossa! 

2 m ja 70 cm antennit on kiinnitetty kääntömoot-
toriin ja ovat käyttökunnossa. Koaksiaalit ovat 
hieman lyhyet kun niitä ei pystynyt tuomaan "hal-
litusti" alas pylväästä, mutta homma pelittää! Kun 
nyt QSO kulkee – pitkästä aikaa – kannattaa 
tulla kerholla workkimaan vaikka 2 m ja 70 cm 
aktivointipäivinä. Talkooporukkana, joka puoli-
toista vuotta pitkän projektin saattoi loppuun, oli: 
Markku, OH3EAU; Kalevi, OH3NAO; Late, 
OH3RL; ja Raimo, OH3RV. Kiitos kaikkien 
kerholaisten puolesta talkoopoppoolle! 

Kerhotilat ja illat 
Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo 
18:00 alkaen radioamatööriaiheisen keskustelun 
merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 12-25 
henkilöä. Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai 
-isäntä, joka keittää osallistujille kahvit. Kahvin-
keittäjinä on vuorolistojen mukaan toiminut 
ainakin: 
OH3UP, Harri; OH3TY, Pena; 
OH3FVW, Timo; OH3JMJ, Pekka; 
OH3RL, Late; OH3SL, Päivi; 
OH3EGF/yl Minna; OH3EGL, Henry; 
OH2EIC, Pasi; OH3EAU, Markku; 
OH3NAO, Kalevi; OH3FYE, Vesa; 
OH3RV, Raimo; OH2FZ, Rauno;

Kävijä- ja käyntimäärät 
Kerhon vieraskirjan ym. mukaan kerhon toimin-
taan on vuoden aikana osallistuttu seuraavasti: 
(käyntiä tai osallistumista) 
-vierailut kerhoilloissa 1340 (v.2014 1001 (v. 
2013 876, v. 2012 696), 
-tutkinnot 65 (65, 40, 38), 
-päivystykset OH3R-asemalla 8 (18, 0, 44), 
-koululaisesittelyt 0 (0, 0, 967), 
-kursseihin osallistuminen 333 (301, 267, 325), 
-muu toiminta (työskentely ym.) 644 (356, 420, 
145) 
Yhteensä 2355 (1741. 1603 ,1376) käyntiä tai 
osallistumista, kasvua 18 %. On huomattavaa, 
että merkittävä osaa käynneistä tai osallistu-
misista ei kirjata vieraskirjaan. 

QSL-välitys 
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien 
välityksen. Lähtevien korttien viennin on yleensä 
hoitanut Liiton toimistoon Jari, OH2BU. 
Vastaavasti Harri, OH3UP; on hoitanut tulleet 
kortit lokeroihin. Saapuvat kortit ovat tulleet 
Tampereen, Hyvinkään ja Elimäen kautta kerhon 
maksaessa postikulut. Kerholla on sekä saapu-
ville että lähteville korteille omat lokerikkonsa. 

Kuva: Kerhon tulevien QSL-korttien lokerikko, 
aina melkein täynnä!

Kerhon sihteeri toimitti sekä OH2- että OH3-
piirien QSL-managereille listan kerhon jäsenistä. 
Kerhon jäsenille on pyritty tiedottamaan QSL-
pakettien tulemisesta kerhokirjeissä. 

Vie paperisi ”Kuituselle” - kerho saa rahaa! 
Kerhomme on myös ekokerho! Paitsi, että radio-
aallot ovat uusiutuva luonnonvara, osallistuu 
toivottavasti myös moni jäsen kierrätykseen ja 
toimittaa kierrätyspaperin – siis sanomalehdet, 
esitteet ym. ”Kuituselle” Kuitunen? No, se on 
nykyään Uusiomateriaalit Recycling Oy, Vipusen-
katu 26, 15230 LAHTI Kun viet heille paperia ja 
annat tunnuksen ”Radioamatöörit” saa OH3AC 
aina muutaman euron lisää toimintansa tukemi-

http://www.oh3ac.fi/OH3AC%20esittely.pdf


seen. Harkitsemisen arvoinen asia, varsinkin jos 
pääset pienen toimiston tai työpaikan papereihin 
käsiksi? 

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 oli 
liitetty RATS:n (Radioamatööritekniikan seura) 
ylläpitämään RNET-verkkoon kesään saakka. 
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) 
radioamatööriyhteyksiä lähinnä kerhoiltoina. 

Tiedotus 
Kerhokirjeet 

Kerhon tapahtumista lähetettiin 15 kerhokirjettä 
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon 
tiedossa. Kirjeissä kerrottiin kerhon ajankohtai-
sista tapahtumista, kursseista, esitelmistä sekä 
yleisistä radioamatööritoimintaan liittyvistä mie-
lenkiintoisista asioista. ym. Kirjeistä 8 lähetettiin 
keväällä, 1 kesällä  ja 5 syksyllä. Kerhokirjeet on 
julkaistu myös kerhon kotisivulla ja keskustelu-
palstalla. 

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 560+ ja lukijoita noin 
1000 kerhokirjettä kohden. Kerhokirjettä avusti 
usea kerhon jäsen mutta varsinaisen 
toimitustyön teki Jari, OH2BU. 

Liiton toimistoa lähellä oleva Fin-Ham ja Ham-
Sauna-listojen satraappi vaikeutti vuoden aikana 
tuntuvasti kerhon tiedotteiden välittämistä niistä 
kiinnostuneille. Syyksi selvisi lapsellinen 
kiusanteko.

Facebook ja Twitter
Kerholla on omat sivut sekä Facebookissa että 
Twitterissä. Facebook-sivulla on tiedotettu 
kerhon tärkeimmistä tapahtumista kuten 
kursseista, kokouksista sekä mm Ruskaleiristä. 
Myös Twitter-tilillä on tiedotettu, tosin 
harvemmin.

Erään kiinteästi SRAL-nimiseen järjestöön 
adaptoitunut ryhmä aiheutti kerhon Facebook-
sivulle ongelmia tekemällä kiusantekomielessä 

aiheettomia ilmoituksia. Facebook katsoi 
”ilmiannot” kuitenkin aiheettomiksi ja ao. 
ryhmäläisiä sanktioitiin.

Bulletiini 
Kerhon bulletiini annettin vuoden aikana 11 
kertaa, joista 4 keväällä ja 7 syksyllä (vuonna 
2014 13, 2013 6 kertaa, 2012 19 kertaa, 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. Bulletiinit 
on julkaistu myös kerhon kotisivulla. Bulletiinin 
lukijoina ovat toimineet Pena, OH3TY; Pekka, 
OH3JMJ; Kalevi, OH3NAO ja Jari, OH2BU. 
Bulletiinit on toimittanut Jari, OH2BU. 

Tärkeä osa suomalaista radioamatööritoimintaa 
ja -perinnettä loppui, kun Viitospiirin kerhot päät-
tivät lopettaa Viitospiirin kerhojen bulletiinilähe-
tykset sunnuntaisin. Yhteisbulletiiniä oli lähetetty 
jo ilmeisesti 1990-luvulta alkaen. Bulletiini kehit-
tyi 1970-luvun alussa olleesta 40 metrin rinkulas-
ta ja vaihtoi taajuutta 80 metrille. Viitospiirin ker-
hot ovat voineet bulletiinissa kertoa tapahtumis-
taan jne. Valitettavasti kerhojen aktiivisuus on 
vähentynyt eikä kuulijoitakaan ole ollut kovin 
paljoa. Viime vuosina ovat tapahtumaa vetäneet 
John, OH5NZ; ja Heikki, OH5XO.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; jatkaa 
oman radiobulletiininsa antamista.

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 

Kerhon kotisivun www.oh3ac.fi etusivua 
uudistettiin. Sivun vasemmasta palkista löytyy 
nyt seuraavat suorat linkit: 
- OH3AC KESKUSTELUPALSTA 
- KERHOKIRJEET 
- KERHON BULLETIINIT 
- KERHON ESITTELY PDF 
- TEKSTI-TV SIVU 590 
- LOTW-opas 
- DX-KLUSTERI  
- KERHON HISTORIIKKI 
- KAKSI SUUNTAKARTTAA LAHDESTA 
- BANDIJAKOTAULUKKO 
- RADIOAMATÖÖRIMÄÄRÄYKSET 



Kerhon jäsenpalvelut
Omakutsu

Kaikille kerhon jäsenille on avattu kaksinkertaiset 
@oh3ac-omakutsut: omalla tunnukselle ja myös 
omalle nimelle (etunimi.sukunimi)! Jos kerhon 
tiedossa on ollut jäsenellä oleva useampi tunnus, 
omakutsu on avattu niille kaikille. Eräissä 
tapauksissa nimelle avattu omakutsu on avattu 
”virallisen” nimen lisäksi myös kutsumanimelle! 
Nyt ei siis tarvitse muistaa kaverin sähköposti-
osoitetta. Omakutsuja oli vuoden lopussa 
käytössä noin 440 kappaletta. 

Kerholla on ollut myynnissä laadukas OH3R T-
paita ja OH-luetteloita 2015. Kerho lunasti Radio- 
ja tv-museon varastosta kaikki loput OH3R T-
paidat. Paidassa on myös kerhon logo. Paidat on 
tehty todella laadukkaasta materiaalista.
http://webshop.trafiikki.fi/t-paita_radio-
_ja_tvmuseon_oh3r-logolla 

Keskustelupalsta
Edellisenä vuonna avattiin OH3AC Keskustelu-
palsta, jonne löytyy linkki kätevästi kerhon koti-
sivun vasemmasta palkista. Keskustelupalsta on 
osoittanut tarpeellisuutensa, sillä eräitä keskus-
teluita on luettu jopa yli 1500 kertaa. Keskustelu-
palsta on ryhmitelty kerhon tiedotukseen, 
koulutukseen, yleiseen keskusteluun sekä 
kauppapaikkaan. Keskustelupalstan asetuksista 
ym. huolehti Raimo, OH3RV; Pasin, OH2EIC; 
ollessa toinen ylläpitäjä.

Kerhon säännöt
Kerhon uudet säännöt hyväksyttiin lopullisesti 
21.1.2011 pidetyssä vuosikokouksessa ja ne 
hyväksyttiin Yhdistysrekisterin tekemällä 
päätöksellä 12.10.2011. Kerhon säännöissä 
määritetään, että kerho voi käyttää myös 
rinnakkaisnimeä ”Lahden Radiokerho”. Vuoden 
2015 aikana kerhon toimintaa ovat siis 
säädelleet uudet säännöt.
 

Vuosikokoukset ja hallitus 
Vuosikokous 23.3.2015 

Kerhon sääntömääräinen kevätkokous eli tilin-
päätöskokous pidettiin 23.3.2015 kun 25+3 
kerhon jäsentä oli paikalla ja Gerd, OH5SB/ 
DL2SB; Skype-etäyhteydellä Saksasta.  Kokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Kai, OH2PR. 
Kokous siunasi pienillä lisäyksillä toiminta-
kertomuksen vuodelta 2013 ja hyväksyi 
tilinpäätöksen.
 

- Useat osanottajat kiittivät kerhokirjettä ja pitivät 
sitä ehdottoman tärkeänä ja tarpeellisena 
tiedotuksen kannalta mutta myös toimintaan 
motivoivana. Kerhokirjettä pidettiin ainutlaatui-
sena suomalaisessa radioamatööritoiminnassa.

Kerhon hallitus avoimessa kokouksessa 
2.3.2015 keskusteli kerhon toistimien liikennöin-

nistä ja valvonnasta. Syksyn ”kumipeukalointi” 
aiheutui neljästä viallisesta laitteesta. Liikennöinti 
on ollut mallikasta mutta valvonnan lisäämiselle 
on tarvetta. Hallitus alustavasti nimesi lisä-
valvontaan Pasin, OH2EIC; mutta päätti pyytää 
vuosikokouksen mielipidettä valvonnasta ja 
ylläpidosta. Käytiin keskustelu nykyisestä 
valvonnasta ja ylläpidosta.Todettiin, että 
kumpikaan toiminnoista ei ole nyt kerhon 
jäsenten käsissä. Kokous päätti yksimielisesti 
että hallitukselle annetaan tehtäväksi järjestää 
uudelleen toistimien ylläpito ja valvonta 

Kuva: Vuosikokousmaailmaa: kirjailija Jouko 
Kottila, OH2QF: O-J, OHOP; ja Olavi V., OH2RC

Radioamatööri-lehden kerhoteemanumerossa 
3/2015 oli artikkeli kerhon toiminnasta. Päätoi-
mittaja oli liittänyt juttuun yli puolen palstan 
pituisen ”Toim. huom. huomioita”, joka sisälsi 
kuusi kerhon koulutusta ja toimintaa vähätte-e-
vää kommenttia. Päätoimittaja ei ollut pyytänyt 
ennen sen julkaisua tarkennusta tai korjauksia 
näihin kohtiin. Näin kerholle oli syntynyt vastine-
oikeus. Kerhon hallitus vaati oikaisua huhtikuun 
lehteen. Päätoimittaja hylkäsi kaksi oikaisu-
tekstiä, mutta suostui kolmannen, hyvin laimean 
oikaisun julkaisemiseen. Päätoimittajalla ei ole 
oikeutta kommentoida oikaisua. Julkisen sanan 
neuvoston ohjeiden mukaan oikaisun tulee olla 
myös Radioamatööri-lehden nettiversiossa. 
Kokouksessa käytiin kohta kohdalta läpi halli-
tuksen käsittelemä ja hyväksymä oikaisu sekä 
verrattiin sitä alkuperäiseen tekstiin että pää-
toimittajan kommentteihin. Osanottajille oli 
kopioitu sekä lehdessä ollut artikkeli että 
oikaisun teksti. Vilkkaassa keskustelussa tuli 
esille mm. seuraavat koosteet: 

- ”olen ollut radioamatööri ja Liiton jäsen 64 
vuotta eikä tällaista ole koskaan ennen 
tapahtunut.”
- ”henkilökohtaisesti minua loukkaa kerhon 
toiminnan vähättely.”
- ”kerhon esittely lehdessä oli asiallinen ja 
kirjoittajan tyylin mukaan positiivinen ja 
eteenpäinkatsova. Päätoimittajan kirjoitus 
vastaavasti kätki sisäänsä katkeruutta, vihaa, 
kaunaa ja tahtoa rokottaa kerhoa. Ehkä 
vastine silti voisi olla enemmän tyyliltään 

http://webshop.trafiikki.fi/t-paita_radio-_ja_tvmuseon_oh3r-logolla%20
http://webshop.trafiikki.fi/t-paita_radio-_ja_tvmuseon_oh3r-logolla%20


”anteeksi, että emme paremmin perustelleet 
esittämiämme lukuja.”
- ”olen ollut yli 20 vuotta tieteellisen 
aikakauslehden toimitusneuvostossa ja 
päätoimittajana. En ole koskaan tavannut 
tällaista käyttäytymistä päätoimittajalta.”
- ”kyseessä ei ole pelkästään kerhon 
toiminnan tai jutun kirjoittajan vähättely vaan 
myös hyökkäys ja loukkaus koko kerhoa ja 
kaikkia sen jäseniä kohtaan kuin myös 
kaikkia tämän maan kouluttajia kohtaan.”
- ”Liitto on käynyt (kerhon) kimppuun useita 
kertoja, joista vain pieni osa on tullut 
julkisuuteen. Olemme olleet tähän saakka 
hiljaa koska emme ole halunneet riidellä tai 
kinata mutta nyt pidämme kiinni oikeudesta ja 
oikeudenmukaisuudesta. OH3AC vie 
eteenpäin radioamatööritoimintaa omalla 
tehokkaalla tavallaan ja on siitä ylpeä, sopii 
se sitten Liitolle tai ei.”
- ”onko nyt tehty kärpäsestä härkänen? 
Päätoimittajan kommentit olivat asiallisia ja 
oikaisulla teemme vain itsemme 
naurettaviksi.”
- ”täytyy ymmärtää että Radioamatööri-
lehdellä ei enää juurikaan ole lukuarvoa vaan 
taistelu ”sieluista” käydään netissä ja 
sähköisillä foorumeilla. Oikeat tilastotiedot 
voi ja kannattaa julkaista netissä – sieltä ne 
googlataan paljon laajemmin kuin lehden 
marginaalinen lukijakunta. Pitäisikö kerholle 
perustaa ”tilastovastaavan” toimi?”

Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti kerhon 
hallituksen tekemän vastineen. 

Vaalikokous 7.12.2015 
Kerhon vuosikokous eli ns. vaalikokous pidettiin 
7.12.2014. Osanottajalistaan kertyi 55+1 nimeä 
mutta kaikki juhla- ja pikkujouluhuoneistoon  
tulleet eivät kirjanneet nimeään listaan. 
Osanottajien joukossa oli myös tulevia ensi 
kevään uusi radioamatöörejä. Kokousta johti Kai, 
OH2PR.. Kerhon toimintasuunnitelma ja 
talousarvio lyötiin lukkoon vain pienillä 
keskusteluilla.

Hallituksen toiminta 
Hallituksen nimeäminä toimihenkilöinä ovat 
toimineet: 
- Sihteeri Jari, OH2BU 
- Kalustonhoitaja Timo, OH3FVW 
- Rahastonhoitaja: Harri, OH3UP 
- QSL-manageri: Jukka, OH3MBV 
- VaPePa-manageri: Jouni, OH2JIU 
- Hallituksen neuvonantaja: Pena, OH3TY 
- Museon yhdyshenkilö: Pentti Lareva, OH3TY 
- Pätevyystutkijat: Pena, OH3TY; ja Jari, OH2BU 

Hallitus kokoontui 3 kertaa. Päätöksenteko 
tapahtui pääasiassa sähköpostin, Skypen ja 
puhelimen välityksellä. Hallituksen kokoukset 
olivat julkisia ja sekä esityslistat että kokous-
pöytäkirjat ovat nähtävissä kerhon kotisivulla. 

Kerhon hallitus 
Kerhon hallituksessa toimivat 7.12.2015 saakka 
puheenjohtajana Raimo Virtanen, OH3RV; sekä 
jäseninä (8 kpl): Pekka, Mielonen, OH3JMJ; 
OH3RV (varapuheenjohtaja); Ismo Vilkas, 
OH2IV: Henry Raiski, OH3EGL; Harri Taivalmäki, 
OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; Timo Vuori, 
OH3FVW; Pekka Mielonen, OH3JMJ; Vesa 
Koskinen, OH3FYE; ja Päivi Viholainen, OH3SL. 

Hallitukseen valittiin 7.12.2015 lähtien 
puheenjohtajaksi Raimo Virtanen, OH3RV; ja 
jäseniksi (8 kpl): varapuheenjohtaja Pekka 
Mielonen, OH3JMJ; Harri Taivalmäki, OH3UP; 
Jari Jussila, OH2BU; Vesa Koskinen, OH3FYE; 
Päivi Viholainen, OH3SL; Marko Niskanen, 
OH3MN; Lauri Riikonen, OH3RL; ja Markku 
Ahonen, OH3MX. 

Kuva: Museon antennihuone vastavalossa

Kerhon jäsenistö 
Kerhon jäsenrekisteriä siivottiin ja se saatiin 
pääosin siirrettyä Tapio Niemen, OH3QZ; 
tekemälle jäsenrekisteriohjelmalle. Vuoden 
aikana on hyväksytty 24 uutta jäsentä. Kerhon 
jäsenmäärä oli  31.12.2015 255 (2014 231, 2013 
199, 2012 176, 2011 141, 2010 126) 

Talous 
Kerhon vuosikokouksessa 23.3.2015 hyväksytty 
tilinpäätös osoitti alijäämää. Merkittävin tuloerä 
oli jäsenmaksutuotot 

Jäsenmaksut olivat vuonna 2015: 
- Normaalijäsen - 20 € 
- Perhejäsen – 10€ (perheessä norm.jäsen) 
- Opiskelijajäsen - 10 € 
- Nuorisojäsen - 10 €, alle 15v. 
- Työttömät - 10 €



Radio- ja tv-museon asema OH3R vuosi 2015

Radio- ja tv-museo kesän avoinna
Lahden Radio- ja tv-museo oli koko vuoden 
suljettuna suuren remontin vuoksi.
http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2014/01/24/perus
korjaus-odottaa-radio--ja-tvmuseo-aukeaa-kesaksi

Museon myynti Lahden kaupungille
Säätiö myi Radio- ja tv-museon päärakennuksen 
Lahden kaupungille nimellisestä 100 euron hin-
nasta, jolloin kaupungille samalla siirtyi vastuu 
museon korjaamisesta. Vastuun arvioidaan ole-
van noin miljoona euroa. Kaupunki maksaa 
museon alla olevasta maapohjasta vuokraa sää-
tiölle ja säätiö vastaa Radiomäen alueen muiden 
rakennusten ylläpidosta.

Remontissa museo laitetaan kokonaan uuteen 
uskoon. Kaikki pinnat käydään lävitse katosta 
kivijalkaan. Sisääntulosta tulee avarampi ja 
pääsaliin kuuluvat lähetinhuoneet ja ohjauspöytä 
paremmin esille. Alakerrassa pieniä tiloja avar-
retaan poistamalla väliseiniä. Myös mosaiikki-
betonilattia otetaan esiin muovimaton alta. Muse-
on perusnäyttely tuodaan nykyaikaan. - ”Muse-
oon tuodaan lisää tekniikkaa. Varmaan radioiden 
määrä vähenee.” museonjohtaja Timo Simanai-
nen toteaa. Museon sisältöjä viedään sähköisiin 
välineisiin perinteisten lasivitriinien ohessa.

Keväällä 2016 Yleisradio avaa audio- ja video-
arkiston museon asiakkaiden käytettäväksi. 
Tarkoitus mahdollistaa palvelu, jolla he voivat 
siirtää tuottamansa uutiskuvaus tai kuunnelmat 
suoraan omaan puhelimeen tai tietokoneelle. 

Pena, OH3TY; on korjannut museon 80 m 
vaakaloopin ripustuksia useamman kerran.  
Kerhon yhdyshenkilönä museolla toimi edelleen 
Pena, OH3TY. Museon myynnistä ja siihen 
liittyvistä tapahtumista on aktiivisesti tiedotettu 
kerhon jäsenille. 

Antennit alas ja ylös Museon katolta
Radio- ja tv-museon katolta laskettiin 25.5.2015 
alas OH3R-aseman antennit eli HF-, 2 m ja 70 
cm yagit. Lisäksi laskettiin alas Digitan antennit, 
ml. 40-1000 logperiodic ja kääntömoottori, 
useampi koteloitu pystydipoli ja yagi sekä muuta 
sälää, jotka jäivät kerhon omaisuudeksi. Kuvia 
antennien maahanlaskusta löydät osoitteesta:
http://www.oh3ac.fi/OH3Rantenninlasku.html

Tärkein antenni eli 5 el Fritzel nostettiin takaisin 
Lahden Radio- ja tv-museon katolle kun kattotyöt 
ja uusi peltikatto oli saatu valmiiksi. Nosto sujui 
lyhyessä ajassa remonttifirman nosturilla. Jarmo, 
OH3RP; ja Raimo, OH3RV; olivat useampana 
iltana huoltaneet ja valmistelleet antennin 
nostokuntoon sekä rakentaneet sille aivan uuden 
mastojärjestelmän  Kertomuksen antennin 
kokoamisesta ja nostosta löydät tästä linkistä
http://www.oh3ac.fi/OH3R_antenninnosto.html

Kuva: Museon antennit nousivat takaisin katolle

Pasi, OH3EVH; kuvasi noston videolle, jonka voit 
katsoa tästä linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=EJBHCIbhIKY

Radio- ja televisiomuseon Arvi Hauvosen muisto-
asema OH3R on päivystänyt joka sunnuntai 
1990-luvun alusta. Päivystyskertoja on yli 1000. 

Asemalta esitellään ra-toimintaa, museota ja 
annetaan kaikille kerholaisille mahdollisuus tulla 
pitämään yhteyksiä. Päivystysaikoja varaa Pena, 
OH3TY.

OH3R päivystys siirtyi Vanhalle 
Radioasemalla 

Kun selvisi, että museon remontointi tulisi jatku-
maan aina kesälle 2016 saakka, Radio- ja tv-
museosäätiön ystävällisellä avulla Arvi Hauvosen 
muistoasema siirrettiin Vanhan Radioaseman ns. 
antennihuoneeseen. Antennihuone on harvoja 
ellei ainoa Radiomäellä oleva tekninen tila, joka 
on säilynyt alkiuperäisenä. Antennihuoneesta 
lähti aina 1990-luvulle saakka antennijännite 
kahden radiomaston välissä olleeseen antenniin.

OH3R-aseman päivystykset aloitettiin uudestaan 
13.9.2015 juhlavasti antamalla kerhon bulletiini 
OH3R-asemalta. OH3R-asemalla on siitä saakka 
ollut päivystys aina sunnuntaisin klo 12:00-15:00, 
jolloin asemalta on pidetty yhteyksiä sekä esitelty 
aseman toimintaa mm. uusille radioamatööreille.

Esittelijöinä ovat olleet mm. Pena, OH3TY; 
Kalevi, OH3NAO; Pasi, OH2EIC; Sami, 
OH3BBK; Lauri, OH3RL; Jari, OH2BU ym.

Päivystysaikoja on varannut Pena, OH3TY; joka 
muutenkin on vastannut aseman ylläpidosta ja 
toiminut yhdyshenkilönä museolle ja säätiölle.

https://www.youtube.com/watch?v=EJBHCIbhIKY
http://www.oh3ac.fi/OH3R_antenninnosto.html
http://www.oh3ac.fi/OH3Rantenninlasku.html
http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2014/01/24/peruskorjaus-odottaa-radio--ja-tvmuseo-aukeaa-kesaksi
http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2014/01/24/peruskorjaus-odottaa-radio--ja-tvmuseo-aukeaa-kesaksi
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