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Lahden 
Radiokerho ry:n 
perustava 
kokous pidettiin 
1.11.1930, jossa 
kerhon nimeksi 
päätettiin
”Lahden 
Kolmoset”

Vuonna 1957 
otimme nykyisen 
nimen ja 2011 
toiseksi nimeksi 
alkuperäisen 
”Lahden 
Radiokerho ry:n”

Olemme siis nyt 
85 vuotta vanha 
”Old Timer”



  

Kerhotoiminnan peruselementit

1. Toimivat säännöt

2. Kerhotila ja radioasema

3. Kerhoillat perustoimintana

4. Esitelmät ja vierailut

5. Sisäinen tiedotustoiminta

6. Ulkoinen markkinointi

7. Koulutustoiminta

8. Yhteiskunnallinenvastuu

9. Jäsenpalvelut

10. Hallittu talous

11. Radio- ja tv-museo

Kerhotoiminta on 
samalla alueella 
toimivien tai 
samanmielisten 
harrastajien 
yhteistoimintaa.

Kerhotoiminnan 
tavoitteena on 
jatkuvuus.

Vain jatkuva 
koulutustoiminta 
takaa 
jatkuvuuden.

http://www.oh3ac.fi/OH3AC_s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf
http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html


  

1. Toimivat säännöt

Kerhon säännöt uusittiin vuonna 2011 

Tärkeimmät muutokset:
a) rinnakkaisnimi ”Lahden Radiokerho”
b) tarkoituksena ”radioharrastuksen” 
levittäminen ja edistäminen
c) hallituksen jäsenmäärä pj + 2-8 jäsentä
d) kaksi vuosikokousta vuodessa
e) kutsu kokouksiin sähköpostilla, kirjeellä ja 
kotisivulla
f) etäosallistuminen sallittu (Skype tai vast)
g) yksi valtakirja sallittu
h) sääntöjen muuttaminen joko yksimielisellä 
päätöksellä tai kahdella 2/3-päätöksellä

Hyvät säännöt 
tukevat ja 
motivoivat 
toimintaa.

Huonot 
säännöt 
estävät ja 
haittaavat 
toimintaa.

Säännöt eivät 
ole ikuisia, 
niitä voi aina 
muuttaa – 
mutta järjellä.

http://www.oh3ac.fi/OH3AC_s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t.pdf


  

2. Kerhotila ja radioasema
Kerholla on kaksi huonetta Lahden Radio-
mäellä, ns. Vanhalla (Pitkäaalto-) Radioase-
malla (rak. 1928). Tila oli aikaisemmin Yleis-
radion lähetysstudio. Rakennus on suojeltu.

Kokous- ja koulutustilat. Videotykki, yliolan-
heitin, flappitaulu, jääkaappi, mikro ym. 

QSL-lokerikot (lähtevät/tulevat)

Radiot: - 2 HF- ja 2 VHF/UHF-rigiä, 
- pikkulinukka 

Antennit: - yagi 10-20m
- WARC-yagi
- 50 MHz yagi
- windom 10-80 m
- 80 m dipoli
- 2m ja 70 cm yagit

Voiko kerho 
toimia ilman 
omaa kerhotilaa?

Oma kerhotila on 
kerhon ”koti” – 
ja kotiin kuuluu 
myös 
radioasema! 



  



  



  

3. Kerhoillat perustoimintana

- Kerhoillat maanantaisin klo 18:00-
Yleensä 15-25 kävijää. Koko vuoden (2014) 
aikana kerholla 2208 kävijäkertaa.

- Sovitut kahvinkeittovuorot

- Normaalit kerhoiltojen keskustelut: tekniikka, 
mitä on workittu, mitä ”säädetään” ...

- Jäsenillä avaimia n. 20 kpl, mahdollisuus 
vapaaseen käyntiin ja workkimiseen 
kerhoiltojen ulkopuolellakin.

- Hallituksen kokoukset aina avoimina kerho-
iltojen yhteydessä. Esityslistat ja pöytäkirjat 
netissä.

Kerhoilta on 
sovittu aika 
vapaa-
muotoisesti 
tavata muita 
jäseniä.

Kerhoilta on 
monelle kuin 
käynti kanta-
kapakassa.



  

Tyytyväiset 
jäsenet ovat 
kaiken kerho-
toiminnan perusta.

Kerhot ovat 
jäseniä varten – 
eivät jäsenet 
kerhoja varten.

Tyytymätön jäsen 
yleensä dismoti-
voituu ja 
vieraantuu muista 
ja erkanee hitaasti 
muusta joukosta.
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4. Esitelmät ja vierailut
Viiden vuoden aikana n. 35 esitelmätilaisuutta 
joko kerhon tai museon tiloissa, mm:

”Ydinvoima ja Fukushima”
”Antenniliittimien juotoskurssi”
”Jumat ja uusi Juma PA1000”

”Etäohjatut asemat”
”Radiotiedustelu talvisodassa”
”SRAL ja muuttuva harraste”

”SRH ja SRA”
”LOTW Logbook of the World”

”Terveysilta”
”Geokätköily (24.2.2014)” jne.

Vierailut mm.
Kymijärven voimalaan, 

Vesivehmaan lentokentälle, 
aluejohtokeskukseen jne

Esitelmät 
tarjoavat tietoa 
jostakin uudesta, 
mielen-
kiintoisesta 
aiheesta mutta 
myös yhteistä 
harrastepohjaa 
muiden jäsenten 
kanssa.

Hyvä esitelmä 
motivoi 
toimintaa ja 
toimintaan.

http://www.oh3ac.fi/Ydinvoima.html
http://www.oh3ac.fi/Juotoskurssi.html
http://www.oh3ac.fi/Juma-esitelm%C3%A4%2025.2.2012.html
http://www.oh3ac.fi/Et%C3%A4ohjaus.html
http://www.oh3ac.fi/Radiotiedustelu%2030.10.2010.html
http://www.oh3ac.fi/SRH.html
http://www.oh3ac.fi/LOTW-esitys.html
http://www.oh3ac.fi/Vesivehmaa.html
http://www.oh3ac.fi/aluejohtokeskus.html


  

4. Tapahtumat

Merkittävimmät kerhon järjestämät 
tapahtumat: (klikkaa)
- 80-vuotisjuhla Sibeliustalossa 2010
- Ra-toiminnan esittelytilaisuus museolla 2010
- Koululaisesittelyt 2010, 2012 ja 2013
- SRAL Syyspäivät 2012
- Antenninrakennuskurssi 2013
- JOTA-esittely ja ra-tilaisuus Espoossa 2013
- Ruskaleiri Nastolassa 2013, 2014
- ”Kätevä, Lukeva, Tekevä” -messut 2013, 2014
- Lahden kaupungin harrastemessut 2014
- Ruskaleiri Nastolassa 2015
- 
”Kätevä, Tekevä” -messut yhdessä SRAL:n kanssa 2015

Tapahtumat ovat 
tärkeitä 
virstanpylväitä 
kerhon 
toiminnassa. 

Ne ovat 
poikkeuksellisia 
toimintoja, 
joiden järjestä-
miseen tarvitaan 
kerhon kaikkien 
jäsenten 
myötävaikutusta. 

http://www.oh3ac.fi/juhla.html
http://www.oh3ac.fi/Museo%2026.9.2010.html
http://www.oh3ac.fi/Koululaiset.html
http://www.oh3ac.fi/kuvat11/Koululaisesittelyt%202010.pdf
http://www.oh3ac.fi/kuva00.html
http://www.oh3ac.fi/antrakkurssi.html
http://www.oh3ac.fi/Hansakallio2013.html
http://www.oh3ac.fi/Ruskaleiri2013.html
http://www.oh3ac.fi/Ruskaleiri2014.html
http://www.oh3ac.fi/messut.html
http://www.oh3ac.fi/Messut2014.html
http://www.oh3ac.fi/Yhteisty%C3%B6n%20messut.html
http://www.oh3ac.fi/Ruska2015.html
http://www.oh3ac.fi/Messut2015.html


  

5. Sisäinen tiedotustoiminta

- Kerhokirje ilmestyy noin 2-3 viikon välein. 
Päätavoite on kertoa kerhon toiminnasta 
mutta myös kertoa ja antaa yleistietoutta 
radioamatööritoiminnasta. Kerhokirjeen tilaa 
sähköpostilla n. 550+ kpl. Keskustelupalstan 
ja kotisivun linkin lukulatauksia on lisäksi 
noin 300-600 kpl.

- Bulletiini luetaan joka 3. sunnuntai
(3.685 kHz 9:30 SA)

- Kotisivulla www.oh3ac.fi kerrotaan myös 
kuvin ajankohtaisista asioista. Kotisivulta 
löytyy myös arkisto sekä kopiot kerho-
kirjeistä ja bulletiineistä. Sivuklikkauksia on 
noin 1.000 / kk. 

 

Sisäisellä 
tiedotuksella 
kerrotaan 
jäsenille kerhon 
toiminnasta ja 
palveluista. 

Hyvä sisäinen ja 
tiedotus 
vahvistaa 
jäsenyyttä ja luo 
lisää 
aktiivisuutta.
 

http://www.oh3ac.fi/Kerhokirjeet%202014a.html
http://www.oh3ac.fi/Bulletiinit%202014.html
http://www.oh3ac.fi/


  

6. Ulkoinen markkinointi
- Artikkelit ja jutut paikallisissa lehdissä sekä 
radiossa. Puolet tarjotuista jutuista menee 
läpi, usein myös yllättäviä aloitteita 
toimittajilta.

- Paikallislehdet ottavat mielellään vastaan 
hyvin kirjoitettuja juttuja.

- Tapahtumapalstat ym. tärkeä, usein 
ilmainen väline. Klikkaa seuraavasta 
muutama mukava juttu: (klikkaa)
Kerhon ja Salpauksen yhteistyöstä
Kerhon sihteerin haastattelu ESS:ssa
”OH2BU” kuittaa
Lahden OH3AC kutsuu yhä
Vilkas radioamatööri ei ole iällä pilattu
Ystävyyskaupunkien sanomien välitys
Penan, OH3TY; haastattelu

Ulkoisen 
tiedotuksen 
(markkinoinnin) 
tavoitteena on 
kertoa kerhon 
toiminnasta 
suurelle yleisölle 
sekä 
vahvistaa kerhon 
asemaa 
päättäjien 
silmissä. 

http://www.oh3ac.fi/Salpaus%20ja%20OH3AC.pdf
http://www.oh3ac.fi/Nettiaika.jpg
http://www.oh3ac.fi/ess.20100927.oh2bu.s6.pdf
http://www.oh3ac.fi/ess.20130225.oh3ty.pdf
http://www.oh3ac.fi/kuvat13/Lansivayla%2027042013.pdf
http://www.oh3ac.fi/kuvat12/Uusi%20Lahti%2021.02.2012.pdf
http://www.oh3ac.fi/ESS%20Viikkoliite%2010.9.2008.pdf


  

7. Koulutustoiminta
2+1 -kurssia vuodessa!

Vuosina 2011-2015 pidetty 26 kurssia:
- 13 iltakurssia (perusluokka)
- 4 intensiivikurssia (hiihtolomavko)
- 3 T2-preppauskurssia
- 3 Meri-VHF (LRC/SRC)-kurssia
- 1 nuorisokurssi
- 1 erityiskurssi (maakuntakomppania)

Tulossa talvella 2015 vielä:
- kevään iltakurssi
- hiihtolomaviikon intensiivikurssi
- T2-preppauskurssi sekä
- räätälöityä kurssitusta puolustusvoimille

Koulutustoiminta 
on luonnollisin 
tapa kasvattaa 
kerhon jäsen-
määrää ja samalla 
tuoda ”uutta verta” 
kerholle.

Kokenut koulut-
taja tietää, että 
toinen puoli koulu-
tetuista ”häviää” 
tutkinnon jälkeen. 
Mutta harva tietää 
kumpi puoli!
 

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


  

7. Koulutustoiminta

Kerhon koulutustoiminta lähti tyhjästä vuonna 
2010. Ensimmäisenä tehtävänä oli saada hyvä 
koulutusmateriaali ja löytää opettajat. 
Nyt meillä on ….

- Maan paras koulutusmateriaali, 
K- ja T1-luentomonisteet, ovat vapaasti 
muiden kerhojen käytettävisssä ja ladattavissa 
myös itseopiskelijoille kerhon kotisivulta. 

- Kerholla kahdeksan henkilö, jotka pystyvät 
pitämään kurssin itsenäisesti.

- Jokainen kerhon kurssi on kaikkien kerho-
laisten yhteinen suoritus: Opetuksen lisäksi 
muut kerholaiset vastaavat kuso-opetuksesta, 
kurssipaikan järjestelyistä, kahvinkeitosta, 
kuljetuksista, Elmeröinnistä ym.

Kouluttaminen 
on omien 
tietojen ja 
kokemuksien 
siirtämistä 
toiselle. Ei 
välttämättä 
omien ajatusten.

http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi.html
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OH3AC oli vuosina 
2012-2014 
Suomen suurin 
radioamatööri-
kouluttaja 
moduulien 
määrässä 
laskettuna.

Kerho on edelleen 
Suomen suurin 
nuorisokerho 34 
nuorella jäsenellä 
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Hyvässä ja 
toimivassa 
kerhossa on sekä 
vanhoja että 
nuoria jäseniä. 

Myös nuori voi 
olla vanhemman 
jäsenen ”Elmeri” 

Kerhon jäsenten keski-iän kehitys
10/2010 – 11/2014

61,5 
v.

48,5 v.



  

8. Yhteiskunnallinenvastuu
- Mustankallion väestönsuojassa ja 
johtokeskuksessa jo nyt VHF-asema. Hyvää 
yhteistoimintaa Päijät-Hämeen pelastus-
laitoksen kanssa. 

- Kerho koulutti täsmäkoulutuksena Päijät-
Hämeen maakuntakomppanian kahdeksan 
hengen erityisryhmän.

- Myös satunnaista yhteistyötä MPK:n 
kanssa.

- Vapepa perustoiminta ei ole juurikaan 
innostanut jäsenkuntaa.

Kerho on 
luonnollisin 
vaihtoehto 
ottamaan sitä 
yhteiskunnallista 
vastuuta, joka 
meille kaikille 
amatööreille 
kuuluu. 



  

9. Jäsenpalvelut

- Normaalit QSL-välityspalvelut tuleville ja 
lähteville korteille. Kortit sekä OH2- että 
OH3-QSL- piirimanagerilta.

- Kerhon kautta saanut mm. koaksiaali-
kaapelia edullisesti.

- Kerhon saamien lahjoitusten ja 
kuolinpesien huutokaupat.

- Uutena palveluna ”omakutsu@oh3ac.fi” 
-sähköpostipalvelut – sekä tunnus@oh3ac.fi 
että etunimi.sukunimi@oh3ac.fi

- Keskustelupalsta avattu auttamaan kerhon 
tiedotusta sekä mm. ostettavien ja myytävien 
laitteiden hankinnassa.

- Rigien yhteisostot

Jäsenyyden 
vahvistamiseksi 
kerhon tulee 
tarjota 
palveluita, jotka 
taloudellisesti tai 
muulla tavallla 
auttavat jäsentä 
hänen harrastuk-
sessaan. 

mailto:omakutsu@oh3ac.fi
mailto:tunnus@oh3ac.fi
http://www.oh3ac.fi/Yhteisosto.html


  

10. Hallittu talous

- Jäsenmaksu 20 €, nuoret, opiskelijat, 
perheenjäsenet ja työttömät ym. 10 €

- Lisätuloja juuri mm. koaksiaalikaapelien 
välityksestä ja huutokaupoista. Lahden 
kaupungilta ei tukea.

- Suurin menoerä kerhotilan vuokra mutta 
myös innokas messutoiminta (neljät messut 
kolmessa vuodessa) ja erityisesti 
koulutustoiminnan ilmoitukset.

Hyvin hoidettu 
talous helpottaa 
kerhon 
toimintaa.

Joskus myös 
kerhon tulee 
”investoida” 
saadakseen 
tuloja. Esim. 
maksetut 
ilmoitukset 
kursseista.



  

11. Radio- ja tv-museo
- Hyvä yhteistyö Radio- ja tv-museon kanssa 
ja mahdollisuus käyttää museon tiloja ”win-
win” -periaatteella
- Museo tällä hetkellä suljettuna remontin 
vuoksi, avataan keväällä 2016. Varsinainen 
museorakennus on myyty Lahden kaupun-
gille 100 €:lla. Kaupunki vastaa museon 
tiloista. Kerhon käytössä olevat tilat säilyvät 
Radio- ja tv-museosäätiöllä. 

- Arvi Hauvosen muistoasema OH3R, 
päivystää nyt Vanhalla Radioasemalla joka 
sunnuntai klo 12-15.

OH3R - Suomen ainoa säännöllisesti 
päivystetty museoradioasema

Lahden Radio- ja 
tv-museo on 
valtakunnallinen 
erityismuseo, 
jonka sijainti ja 
ympäristö on 
ainutlaatuinen 
Suomessa.

Museon uudista-
essa logoaan, 
vanha logo siirtyi 
Lahden Radio-
amatöörikerhon, 
OH3AC; käyttöön
 

http://www.oh3ac.fi/oh3r.html
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