Toimintakertomus 2014
84. toimintavuosi
Hyväksytty kerhon vuosikokouksessa 23.3.2015

Lahden Radioamatöörikerho ry,
OH3AC
Toimintakertomus 2014

Radioamatööriliitossa on henkilöjäseniä noin
3.850, on jäsenyysaste n. 64-66 %. Kerhon
jäsenistä on SRAL:n jäseniä noin 75 %. Siis yli
keskiarvon.

Viestintävirasto myönsi puolivuonna 2012 207
Kerhon perustaminen, historia ja
radioamatööri(moduuli)todistusta! Suurimmat
kouluttajat paikkakunnittain julkistetun tilaston
yleinen toiminta
mukaan olivat:
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, on
1. Lahti .........29
perustettu 1.11.1930 nimellä ”Lahden Kolmoset.”
2. Tuusula .......21
Kerho vietti 80-vuotisjuhlan Sibeliustalolla yli 60
3. Tampere ..... .17
hengen osanotolla 10.12.2010. Seuraavat juhlat,
4. Pietarsaari .. 16
85-vuotta, ovat mahdollisesti tulossa vuoden
5. Vaasa .........18
2015 lopulla.
Vuosi 2014 oli kerhon 84. toimintavuosi. Kerho Vuosittain on Suomessa ja Lahden kerhon kautta
pidetty moduulitutkintoja seuraavasti:
on tiettävästi Suomen 3. vanhin toimiva radiokoko maa
OH3AC*)
amatöörikerho, toki riippuen siitä onko kerho,
kpl
kpl
%-osuus
kuten Lahdessa, jatkanut suoraan sodan jälkeen
ennen sotaa aloitettua toimintaa. Lahden
2009 308 (164 hlöä)
n.a.
Radiomäki ja legendaarinen pitkäaaltoasema
2010 321 (190 hlöä)
23
7%
mastoineen luovat mahtavat puitteet aktiivisen
2011 298
42
14 %
radioamatöörikerhon toiminnalle.
2012 373
47
13 %
2013 389
87
22 %
Kerho toimii yleiskerhona ja suurimpana kerhona
2014 405
96
24 %
Päijät-Hämeen alueella. Kerhon jäsenmäärä oli
31.12.2014 231.
Vuosina 2013-2014 siis noin joka neljäs moduuli
Suomessa suoritettiin kerhon kautta! ') (Kerhon
Aktiivinen vuosi 2014
Mennyt vuosi eli vuosi 2014 jää historiaan jälleen luvuissa on mukana myös hylätyt suoritukset)
monipuolisen toiminnan ja aktiivisuuden vuotena. Kerho järjesti vuoden 2014 aikana seitsemän
Kerhoiltojen suosio kasvoi ilta illalta. Esitelmäjulkista kurssia:
tilaisuudet ja syksyllä järjestetty kilpailukoulutus
- keväällä kaksi perusluokan kurssia,
olivat suosittuja makupaloja kerhon toiminnassa.
- preppauskurssin T2-moduulia eli
yleisluokkaa varten keväällä ja syksyllä,
Vuoden aikana järjestettiin kahdeksan radio- kaksi kesäleirikurssia sekä
amatöörikurssia. Kerhon kouluttajien ja päte- syksyllä iltakurssin, joka toi
vyystutkijoiden yhteistyönä suoritettiin kerholle
ennätykselliset 25 uutta tunnusta
yhteensä 97 moduulia käsittäen yhteensä 55
tutkintoa. Kahdelta merenkulun radiokurssilta tuli
vastaavasti yli 45 radioliikenteen taitajaa. Täydel- Lisäksi järjestettiin yksi räätälöity perusluokan
lisestä vuodesta jäi puuttumaan vain koululais- pienkurssi ja annettiin henkilökohtaista kouluesittelyt, jotka Radio- ja tv-museon remontin
tusta ja opastusta.
vuoksi ovat siirtyneet myöhemmälle ajalle.
Kerhon kouluttajat ja pätevyystutkijat järjestivät
Myös Ruskaleirin suosio kasvoi ja leirillä pidettiin Lahden lisäksi 8 paikkakunnalla opetusta ja
esitelmiä ja oma radioamatöörikurssi.
koulutusta sekä pitivät tutkintoja; mm. Hollola,
Tuusula, Hankasalmi jne. Kesäleirien koulutukKerhon perustoimintaa ovat maanantaiset
sesta sai 8 henkeä lävitse tutkinnon tai
kerhoillat, joissa kävikin lukuisa määrä - uusi
moduuleja.
ennätys - kerhon jäseniä ja vieraita. Tiedotustoiminta on ollut aktiivista sekä sähköpostilla,
bulletiineissa että kerhon kotisivulla. Uusina
Edistyksellinen koulutusmateriaali
aluevaltauksina saatiin vuoden alussa toimintaan Kaikilla perusluokan kursseilla on käytetty opekerhon keskustelupalsta ja kerho on mukana
tusmateriaalina Hannun, OH3NOB; Kangasalan
myös sekä Twitterissä että Facebookissa.
Radiokerholle, OH3ABN; tekemää aineistoa, jota
on kehitetty edelleen interaktiiviseksi liittämällä
Esittely- ja koulutustoiminta
opetusmateriaaliin suora linkki pätevyystutkintojen T1- kysymyspankkiin ham.fi -sivulla. OpetusLahti suurin radioamatöörikouluttaja
materiaalia on uusittu jatkuvasti ja ne on tehty
Radioamatöörilupia oli Suomessa voimassa
julkisiksi ja ovat saatavilla kerhon kotisivulta.
vuoden 2014 lopulla noin 6.900 kpl ja kun luAinakin viisi muuta kerhoa on jo käyttänyt
vusta poistetaan kerho-, automaatti- ym ja
henkilökohtaiset tuplaluvat, on Suomessa noin materiaalia omilla kursseillaan samoin materiaali
on käytössä mm. Libanonissa.
5.600-5.700 eri amatööriä. Kun Suomen

Kerho on vuodesta 2010 lukien järjestänyt
vuoden 2014 loppuun mennessä 28 eri kurssia
ja kerhon pätevyystutkijoille on suoritettu noin
180 Viestintäviraston edellyttämää tutkintoa ja
noin 300 moduulia.

Päijänteellä kuin muillakin vesialueilla.
Ilahduttavan nuorekasta ja vastuuntuntoista
porukkaa opetti Oiva, OH2NSM; jota oppilaat
kiittivät hyvästä ja käytännönläheisestä opetuksesta. Tutkinnon suoritti 20+1 henkeä. ”+1” oli
Meri-VHF -tutkinnon aikana yhdelle osaliselle
pidetty radioamatööritutkinto!

Kurssit
Kevään perusluokan kurssit
Keväällä järjestettiin kaksi perusluokan kurssia;
LRC-kurssi
- tiistaisin 28.1.-25.3.2014 iltakurssi sekä
Kerho järjesti 22.3.2014 avomerilaivurin eli LRC- hiihtolomaviikon intensiivikurssin 24.kurssin. LRC-kurssi on jatkoa Meri-VHF-(SRC)
28.2.2014.
kurssille ja tutkinto edellyttää alle kahden vuoden
kuluessa suoritettua SRC-tutkintoa. IlmoittautuOpettajina toimivat Raimo, OH3RV; Ismo,
OH2IV; Seppo, OH2TO ja Jari, OH2BU. Koska neille lähetettiin ilmaiseksi Viestintäviraston LRCkurssit olivat identtisiä ja ne käytiin osin saman- opas, joka ei ole yleisessä jaossa. Kurssin opettajana toimi Ari Caselius Viestintävirastosta.
aikaisesti, muutama kurssilainen käytti hyväkKurssilaiset kiitttivät ammattimaisesta
seen kummankin kurssin opetusta. Yhteensä
opetuksesta. Kurssille osallistui 25 henkeä.
näiden kurssien aikana suoritettiin kahdeksan
perus- tai yleisluokan tutkintoa. Kumpikin kurssi
Kevään T2-preppauskurssi
saatiin vietyä loppuun suunniteltua nopeammassa tahdissa. Kurssin lopuksi pidettiin vielä
T2- yleisluokan preppauskurssilla käytiin läpi T2muutamat hikikusot 80 metrillä ja mm Lauri,
tutkintolomakkeita ja jokaisen läpikäydyn kysyOH3RL; antoi kusoissa hyviä neuvoja! Myös
myksen kohdalla laajennettiin kyseisen asian
Päivi, OH3SL; oli koko ajan kurssin mukana
tietoutta. Yhdessä illassa ehdittiin käymään läpi
auttamassa järjestelyissä.
2-3 kysymyslomaketta. Kahdeksan T2-moduulia
eli yleisluokan tutkintoa suoritettiin kurssin
aikana. Opettajina toimivat Jaska, OH3LV;
Meri-VHF -kurssi
Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU
Kerho järjesti 19.1.-9.2. välisenä aikana MeriVHF -kurssin. Kurssilaiset halusivat oppia käyttämään Meri-VHF-laitteita veneissään ja näin
lisäta kaikkien veneilijöiden turvallisuutta niin

Kuva: Matti, OH7SV; pitämässä esitelmää täydelle salille Kuva:Päivi, OH3SL; trubaduurimme!

Kesäleirikurssit
Kerho järjesti tutkinto-opetusta, kurssitusta ja
tutkintoja mm. Ruskaleirillä ja Hankasalmen
leirillä. Opetukseen kuului sekä koko K- että T1moduulien läpikäynti että T2-moduulin tutkintoja
ja preppausta. Kesäleirikursseilla yhteensä 8
henkilöä suoritti perus- tai yleisluokan tutkinnon
tai erillisiä moduuleita.

ole tiettävästi kahteenkymmeneen vuoteen ollut
muuallakaan yhtä suurta kurssia. Opiskelijat
tulivat Lahden seudun lisäksi mm. seuraavilta
paikkakunnilta: Helsinki, Kerava, Järvenpää,
Loppi, Hyvinkää, Lammi, Artjärvi, Heinola, Kotka,
Asikkala, Hollola, Nastola.

Kurssin tavoitetta eli tutkintoja haittasi merkittävästi pätevyystutkintojärjestelmän siirtyminen
Syksyn 2013 iltakurssi
AR-X -järjestelmään. Lyhyessä ajassa, olemattoSyksyn perusluokan kurssille ilmoittautui aluksi siirtymäajalla tai jopa takautuvasti siirryttiin
16 henkeä, mutta kurssin alun jälkeen mukaan järjestelmään, joka työllistää sekä tutkittavia että
tuli yhdeksän henkeä. Kurssin osallistujamäärä pätevyystutkijaa täysin perusteettomasti ja josta
on kerhon lähihistorian suurin eikä koko maassa jatkuvasti löytyi toimintavirheitä.

Kuvaavaa syksyn kaaokselle oli pätevyystutkijoiden esimiehen 28.10. lähettämä sähköposti:

Tuija Pietilä ja Samuli, OH2MGA; kertoivat maanantaiesitelmässä geokätkeilystä – mitä se on,
”AR-X muutettu tutkinto-ohjelma on otettu
miten sitä tehdään ja miten kätkö löytyy! Kiinnoskäyttöön ja sitä koskevat ohjeet tulevat tämän
tus oli melkoinen, kuulijoita noin 25 ja moni kyseli
viikon aikana.” Normaalielämässä ensin tulevat tilaisuuden jälkeen jo laitteistoja.
ohjeet ja sitten sopivan ajan päästä muutokset
otetaan käyttöön.

SRAL-ilta 31.3.2014
Liiton
puheenjohtaja
Memma, OH1EG; ja halliKahdeksan kurssilaista joutui suorittamaan
uudestaan K- tai T1-moduuleita, koska määräyk- tuksen jäsen Niko, OH2GEK; vierailivat kerholla,
set muuttuivat niin nopeasti ja esim. vielä muu- jossa oli paikalla noin 25 henkeä. Memman
tamaa viikkoa aiemmin kelvannut tutkintojärjes- ensimmäiseen kysymykseen liiton jäsenyydestä
nousi kaikki paitsi kolme kättä - juuri tutkinnon
tely ei yht'äkkiä enää kelvannutkaan. Tilanne
suorittaneita. Nopeasti laskettu 88 %:n SRALrauhoittui vasta erään tutkittavan lähipiiriläisen
jäsenyys toki mairittelee kerhoa, mutta on joka
tehtyä Viestintävirastolle kantelun.
tapauksessa selvästi yli sen 64-66 %:n, joka
Viimeisellä kurssikerralla opeteltiin rigin nappu- kertoo kuinka moni suomalainen radioamatööri
on SRAL:n jäsen. Keskustelussa sivuttiin mm.
loiden saloja, vastattiin kaikkiin kysymyksiin ja
Radioamatöörilehteä, AR-X -tutkintojärjestelmän
otettiin perinteinen kurssikuva m.fl. Lisäksi
jokainen sai pitää sen ensimmäisen hikikusonsa valmistumista, Liiton taloutta ja kansainvälistä
Retun, OH3WK; kanssa, Laten, OH3RL; toimi- toimintaa.
essa liikennöintiopettajana. Päivi, OH3SL; ja
http://www.oh3ac.fi/SRAL-ilta%202014
Timo, OH3FVW; olivat tärkeänä apuna mukana
koko ajan kurssilla.
Kurssin opettajina toimivat (K) Seppo, OH2TO;
sekä (T1) Raimo, OH3RV; Jarin, OH2BU; toimiessa lähinnä yleiskoordinaattorina.
Syksyn T2-preppauskurssi
T2- yleisluokan preppauskurssilla käytiin läpi T2tutkintoja niin että jokaisen läpikäydyn kysymyksen kohdalla laajennettiin kyseisen asian tietotta.
Yhdessä illassa ehdittiin käymään läpi 2-3 kysymyslomaketta. Kurssilaisia oli kuusi, joista muutaman tutkinto jäi seuraavan vuodenpuo-lelle.
Opettajina toimivat Jaska, OH3LV; Raimo,
OH3RV; ja Jari, OH2BU;, Päivin, OH3SL; ja
Kuva: SRAL-illan yleisöä
Timon, OH3FVW; ollessa tärkeänä apuna.
Hollolan lukio edelläkävijä
Hollolan lukio ilmoitti että radioamatöörikurssin
suoritus kelpaa vapaavalintaisena lukion oppimäärän suoritukseen. Kyseessä oli ensimmäinen
sellainen kerta, jolloin oppilaitoksen hyväksyntä
ei johtunut siitä, että siellä oli radioamatööri
opettajana. Valitettavasti Hollolan lukio lakkautettiin ja opiskelijat siirtyivät pääasiassa Lahden
lukioihin.
Esitelmät, leirit ja tapahtumat
Esitelmä geokätköilystä 24.2.2014
Geokätköily on saavuttanut suuren suosion
myös radioamatöörien joukossa, onhan siinä
paljon ”amatöörimäistä” uuden kokemista,
rajojen etsimistä ja bongaamista: kännykällä tai
GPS-vastaanottimella etsitään piilotettuja ”purnukoita”, kirjataan löytö purnukan vieraskirjaan ja
kerrotaan löydöstä geokätköilysivuilla. Mikä saa
sadat ja tuhannet henkilöt etsimään piilotettuja
kätköjä? Onko viehtymys keräilyssä ja bongailussa vai tämänkin harrasteen sosiaalisuudessa?

Mielenkiintoinen X1M QRP-radioesitelmä
14.4.2014
Timo, OH2BHS; kävi kerholla kertomassa tällä
suositusta X1M QRP-transceiver rakennussarjasta, jonka samaan hintaan saa myös koottuna.
Kymmenen watin lähtötehon antava laite on
ominaisuuksiltaan ja herkkyydeltään hyvä ja
kätevä käyttää vaikkapa maasto-olosuhteissa.
Transceiveri on käyttövarma ja monipuolinen.
Timon esitelmä oli mielenkiintoinen ja noin 25
kuulijaa osallistuivat aktiivisesti tekemällä
runsaasti kysymyksiä.
Ruskaleiri ja Rompepäivät Luhtaanpirtissä
Kerhon "Ruskaleiri" ja Rompepäivät pidettiin
perinteisessä paikassa Nastolan Luhtaanpirtissä
26.-28.9.2014!Varsinaisen vieraskirjan ja salin
perällä olleen flappitaulun mukaan leirillä oli
tasan 50 kävijää.
Leirimajurina toimi Harri, OH3UP. Antennit olivat
pääasiassa Ismon, OH2IV; mutta varsinaisen
virityksen teki useimpiin antenneihin Jaska,

OH3LV. Leirin courmetkokkina loihti upeita
osasto oli yhdessä Lahden Radioharrastajien
aterioita Lauri "Late"; OH3RL; ja Marina, OH2SA; kanssa, hyvällä paikalla valtakäytävän vieressä.
auttoi pöytien kattauksissa ym. Leirin erityisestä Messujen aikana pidimme neljälle uudelle
tunnelmasta vastasi Päivi, OH3SL; - yhden
hamille tutkinnon kautta ja saimme kaksi vanhaa
naisen rautalankabändi soitti mukavaa
radioamatööriä mukaan joukkoomme.
taustamusiikkia pitäen tunnelmaa korkealla.
www.oh3ac.fi/Yhteisty%C3%B6n%20messut.html
Henry, OH3EGL; ja Kari, OH3EPE; toimivat
saunamajureina.
Mielenkiintoinen SOTA-esitelmä
Saku,
OH2NOS/OG2H;
kertoi 27.10.2014 SOTALeirin pääesiintyjä oli Matti, OH7SV. Luhtaanpirworkkimisesta.
SOTA
tarkoittaa
”Summits-Ontin salissa oli kuulijoita noin 40. Matti liitti PA1000
The-Air”
ja
siinä
aktivoidaan
kukkuloita
ja kor-linukan Juma-lähettimen perään ja keinokuorkeita
mäkiä.
Lahden
Tiirismaa
on
Suomen
eteman eteen. Näin esitys sai uutta ulottuvaisuutta
läisin
"kukkula."
Sakun
apuna
olivat
Tia,
OH3TIA
;
kun Matti pystyi esittelemään puolijohdelinukan
ja
isänsä
Jari,
OH3KRH;
jotka
ovat
myös
kavunkaikki ominaisuudet tosiaikaisesti. Kiitos, Matti,
neet kukkuloille antamaan workkimispisteitä yhä
OH7SV; loistavasta esityksestä.
kasvavalle joukolle SOTA-workkijoita. KolmisenLuhtaanpirtin pihalla Markku, OH3ECS; esitteli ja kymmentä kuulijaa saapui Radiomäen Vanhalle
Radioasemalle. Esitelmä avarsi kuulijoita ymviritteli magneettiluuppia ja Ismo, OH2IV; aina
mielenkiintoista Hex-beamia. Perinteisen sauno- märtämään tämän hienon osalajin - lähes extmisen, workkimisen, makkaranpaiston ja yhdes- reme-lajin – hienouksia, jossa yhdistyy luonnonsäolon lisäksi leirillä annettiin koulutusta ja suori- läheisyys, pienen asemakokonaisuuden ja
antennien vaatima kekseliäisyys sekä työskentetettiin muutama tutkinto. Romppeiden myyntiin
lyn osaaminen.
oli runsaasti hyvää ulko- ja sisätilaa.
http://www.oh3ac.fi/Ruska2014.html
”Kätevä, Lukeva, Tekevä”-messut
Kätevä-Tekevä-Lukeva
-messut olivat Lahden
Ravintolapäivä ja museon
Messu- ja urheilukeskuksessa 1.-2.11.2014
tapahtumaviikonloppu
Kerho osallistui tänäkin vuonna hyvällä menesKerho osallistui kahteen Radio- ja tv-museon
tyksellä messuille saaden mukaansa uusia,
avautumisen kunniaksi järjestettyyn tapahtuaktiivisia jäseniä. Messut ovat Suomessa suumaan. Lauri, OH3RL; ja Päivi, OH3SL; pystyttivät 17.5.2014 museon eteen ravintolapöydän, rimmat tai toiseksi suurimmat vuotuiset harrasteolihan kyseessä valtakunnallinen ravintolapäivä. messut, joihin yleisöä tulee pitkälti yli 10.000
Perinteistä grillimakkaraa, Laten erikoislättyjä ja henkeä. Koska messuosasto ei ole ilmainen,
kerhon osallistumisen mahdollisti SRAL:n tuki
kahvia ym. limsaa tarjoiltiin lähes koko päivän.
Myyntitiskin ja pöytien vieressä oli Jarin, OH2BU; kuten viimekin vuonna.
pystyttymä asema, jolla verkkaisesti pidettiin
Messupäällikkönä toimi Markku, OH3EAU; sekä
kusoja. Asemalla oli jaettavissa markkinointimuuna puuhaporukkana mm. Harri, OH3UP;
materiaalia. Jonoa ei tullut mutta jatkuvaa
Jaska, OH3LV; Veikko, OH3WR.
tasaista asiakasvirtaa, joille kaikille myös
hienotunteisesti hami-harrastusta markkinointiin.
Sunnuntaina 18.5. oli kansainvälinen museopäivä ja museon ovet avoinna. Museon asemalla
OH3R päivysti Olli-Jukka, OH2OP; koko päivän
sekä Pena, OH3TY; ja Timo, OH3FVW.
Kerholla oli myös avoimet ovet ja siellä päivystivät Rami, OH3RV; Leo, OH3LN; Veli-Pekka,
OH3VP; ja Harri, OH3UP. Sekä museon asemalla että kerholla oli päivän aikaan varsinainen
yleisörunsaus sillä arviolta paikan päällä tutustumassa yhteensä 250 henkilöä – päävoittoisesti
naisia!
Kaupungin nuorisomessut: Hyvää
yhteistyötä ja kuusi uutta radioamatööriä!
Kerho osallistui Lahden nuorisotoimiston järjestämille lasten ja nuorten harrastemessuille
Messukeskuksessa. Messuille tulivat tutustumaan 70 eri harrasteeseen lähes kaikki kaupungin koululuokat ja toisen asteen oppilaitokset eli Kuva: Markku, OH3MX/OH3EAU; näyttämässä
yhteensä noin 6.000 nuorta. Messut olivat hyvä uusinta digisovellusta Keijolle, OH2BOZ.
tilaisuus markkinoida harrastetta. Kerhon messu-

Kilpailukoulutus
Yhteensä 15 henkeä vieraili kerholla, kun Göran,
SM5SIC/OH1SIC; kertoi perusteita kilpailuworkkimisesta. LZ DX -kilpailussa workittiin yli
100.000 pistettä 341 yhteydellä. Määrä ei ollut
ratkaisevaa vaan enemmän innostaminen workkimaan. Viikonloppuna asennettiin useammalle
tietokoneelle kontestiohjelmia, viriteltiin rigejä,
kerrattiin bandeja ja metrejä sekä harjoiteltiin
hikikusoa
OH3R/SA perinneradiotapahtumassa
itsenäisyyspäivänä!
Kerho oli äänessä Arvi Hauvosen muistoaseman
tunnuksella OH3R/SA Itsenäisyyspäivän perinneradiotapahtumassa. Tapahtuman järjesti tällä
kertaa Laivaston Radioamatöörit ry., OH1AJ.
Tunnuksen perässä oleva /SA tarkoittaa, että
käytössä oli laitteita sodan ajoilta. Eero, OH2BQO;
toikin kaksi sodanaikaista radiota, ”Bertan” ja
”Veeran”. Näillä oltiin äänessä sähkötyksellä että
puheella. Toisena operaattorina oli Jari, OH2BU.
Kymmenen kerholaista kävi paikalla katsomassa
vanhalla pumpulla workkimista ja tuntemassa
vanhojen radioputkien ihanaa tuoksua.

- Kunniamaininta: Vesa, OH3FYE;
aktiivisesta, positiivisesta ja kerhon
henkeä rakentavasta toiminnasta.

Koululaisesittelyt
Museon äkillisen remontin vuoksi
koululaisesittelyitä ei vuonna 2014 järjestetty.
Muita tapahtumia
Kerhon TS-520 myytiin
Kerhon hallitus päätti huutokaupata Trio TS-520
transceiverin – eli lähetinvastaanottimen. Laitteessa on putkipääteaste ja lähetystehoa noin
100 W. Laite oli aikakautensa suosituimpia kaupallisia laitteita – luotettava työjuhta. Laitteen
mukana myytiin kasa varapääteputkia sekä
SWR-mittari. Laite oli hyvässä toimintakunnossa.
Huutokauppapakettiin kuului:
1) TRIO TS-520 Transceiver. Lähetysteho 100
W, bandit 80-40-20-15-10 m
2) Alkuperäinen, erillinen kaiutinlaatikko
3) Laitteen hyvälaatuinen pöytämikrofoni
4) Alkuperäinen käyttöohje eli manuaali
Huutokaupan voitti Antero, OH3ENH.

Kiitos Eerolle radioista, antennien asennuksesta
Yhteistyö DX-kuuntelijoiden kanssa
ja loppuun saakka mietitystä kokonaisuudesta
ym. Voidaan ehkä sanoa, että nyt Bertta ja Veera Kerho on tiedottanut DX-kuuntelun erikoisyhdistykselle Lahden Radioharrastajille säännöllisesti
pääsivät käymään kotona.
toiminnastaan ja toivottanut heidän jäsenensä
tervetulleiksi kerhon tilaisuuksiin. Lahden DXPikkujoulu
kuuntelijoiden yhdyssiteenä toimiva seura
Pikkujoulun aluksi Göran, SM5SIC/OH1SIC;
kokoontuu kunkin kuukauden ensimmäisenä
kertoi viikonlopun workkimis- ja kilpailukoululauantaina yleensä museon auditoriossa, mutta
tuksesta. Päivi, OH3SL; aloitti pikkujoulun tunnelman nostattamisen hamihenkisellä "Soihdut museon oltua suljettuna tapaamiset ovat olleet
sammuu, hamiväki nukkuu, väki nukkuu"-laululla, Fellmanniassa.
Väkeä oli tullut paikalle paria vaille 50 henkeä.
Lainatavaraa kerholla
Maarit-äidin (de OH3QES) valmistama haudutettu joulupuuro, Päivin, OH3SL; ja Laten, OH3RL; Kerholta on ollut lainattavissa hyvälaatuinen AA510 antennianalysaattori ohjekirjoineen sekä
laittamat glögit ja tortut ym. maistuivat kaikille.
kaksi mastovyötä.
Kerhoon tänä vuonna liittyneiden uusien jäsenten (32 kpl), vanhojen jäsenmaksun maksaneiden sekä arpajaisten palkinnot arvottiin. Kaikissa
kolmessa arvonnassa oli pääpalkintona Utec
Oy:n/Koneita.com toimittamat 2m/70 cm rigit,
joista kaksi osui samalle henkilölle, muutamaa
viikkoa sitten tunnuksen saaneelle Joelle,
OH3EQP. Kolmannen rigin voitti Olli-Jukka,
OH2OP.
http://www.oh3ac.fi/Pikkujoulu
Hallituksen päättämät tunnustuspalkinnot jaettiin
pikkujoulutilaisuudessa:
- Vuoden kerholainen Lauri, OH3RL;
tunnustuksena ansiokkaasta ja
aktiivisesta toiminnasta kerhon
puolesta vuoden 2014 aikana.
- Vuoden kerhoaktiivi Päivi, OH3SL;
tunnustuksena ansiokkaasta ja
aktiivisesta toiminnasta kerhon
puolesta vuoden 2014 aikana.

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

Tanelle, OH3YR; uusi kynälahjoitus!
Syksyllä 2013 kerholaiset keräsivät Tanelle,
OH3YR; yli 400 kuulakärkikynää. Alkukesän
aikana tuntematon henkilö oli tuonut kerholle
noin 150 uutta käytettyä kuulakärkikynää. Jari,
OH2BU; vei kynät Liiton leirille Hankasalmelle ja
luovutti ne Tanen kokoelmaan. Herrasmiehenä
tunnettu Tane kiitti tälläkin kertaa kerholaisia
kynistä.
http://www.oh3ac.fi/oh3yr.html
http://www.oh3ac.fi/OH3YR%20kiitos.jpg

Jari, OH2BU; Suomen mestari 2013
Kotimaan kilpailuiden Suomen Mestaruudesta on
puheella (SSB), sähkötyksellä (CW) ja digitaalilähetteillä (RTTY) kilpailtu vuodesta 2011 alkaen.

Viime vuonna mestaruus ratkaistiin kuuden osakilpailun yhteistuloksena niin, että jokaisesta
osakilpailusta voittaja sai 10 pistettä, toiseksi
tullut 8 pistettä, kolmas 6 pistettä ja siitä eteenpäin aina piste vähemmän. Kotimaan kilpailut
kestävät yleensä kaksi tuntia ja puheella ehditään siinä ajassa pitämään 140-160 yhteyttä.
Pelkästään yhteyksien määrä ei ratkaise tulosta
Kerhon toistimet OH3RAC
vaan kilpailun aikana on pyrittävä saamaan
Radiomäen mastoissa sijaitsevat kerhon nimissä yhteyksiä myös kaikkiin äänessä oleviin eri
olevat 2 m ja 70 cm:n toistimet OH3RAC ovat
maakuntiin (19 kpl). SSB- eli puhetyöskentelyn
toimineet luotettavasti pääosin vuotta.. Pienet
Suomen Mestaruuden 2013 voitti Jari, OH2BU.
häiriöt ovat tulleet nopeasti korjatuksi Kaitsun,
OH3WE; toimesta. Loppuvuodesta jouduttiin
Aimo, OH3ECU; Orimattilan johdossa
toistimen tietoliikenneyhteys siirtämään WLAN- Kerhon jäsen, Aimo, OH3ECU; jatkoi Orimattilan
muotoon, joka aiheutti toistimen äänettömyyden kaupungin kaupunginhallituksen puheenjoksikin aikaa. Lisäksi toistin oli tuntemattomasta johtajana.
syystä kiinni joitakin kertoja.
Kerho kerhotoimintapäivillä
QST ja CQDL-lehti kerholla
Kerho osallistui Uudessakaupungissa 15.-16.2.
Kerholla oli luettavissa ARRL:n QST-lehti sekä
pidetyille SRAL:n kerhotoimintapäiville. Kahden
Saksan liiton DARC:n CQDL-lehti. Kumpikin lehti liiton edustajan lisäksi osanottajina oli 13 henkeä
ilmestyy kuukausittain. Lehtiä voi lukea ja selailla pääasiassa lounaisesta Suomesta. Tilaisuuden
kerhoillassa ja lainata kotiin.
teemana oli ”Elmeröinti kerhoissa” ja alustuksen
piti Allu, OH1FJK; otsikolla ”Elmeröinti ja Skype
opetusmuotona”. Elmeröinti on laaja käsite,
mutta tarkoittaa yleisesti ottaen vanhempien
amatöörien vastuuta olla tukemassa nuoria
amatöörejä. Kerhon tilaisuudessa pitämä
esittely: www.oh3ac.fi/OH3AC esittely.pdf
Kerhotoimintapäivillä selvisi myös, että kerhon
on tiettävästi Suomen suurin nuorten kouluttaja
ja nuorisokerho. Kerholla on 22 alle 25-vuotiasta
jäsentä, joista 21:llä on radioamatööritutkinto.
Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n yhteydessä on
19 partiolaista radioamatöörinä..

Kuva: Göran, OH1SIC/SM5SIC; ja
workkimiskoulutus. Kuulolla Kalevi, OH3NAO; ja
taustalla Jaska, OH3LV.

Yhteismajoitus Hankasalmella
Kerholla oli Hankasalmen kesäleirillä yhteismajoitus leirin suurimmassa mökissä. Majoitusta
käytti hyväkseen pitkälti yli 10 kerhon jäsentä.

”Kiitos ei”, sanoi SRAL:n hallitus.
SRAL:n hallitus haki kuukausikaupalla järjestäjää
Yleisradio haastatteli Radion päivänä
15.11. pidettäville Syyspäiville. Kerho jätti hakuUnesco, YK:n koulutuksen, tieteen ja kulttuurin ajan lopussa SRAL:n hallitukselle ilmoituksen
erikoisjärjestö on julistanut helmikuun 13. pvän valmiudesta järjestää Syyspäivät Lahdessa.
”Maailman radiopäiväksi” (World Radio Day).
Kerho oli ainoa hakija mutta 3.8.2014 pitämänsä
Päivän tavoitteena on juhlistaa radiota mediana, kokouksen jälkeen SRAL:n hallitus tervehti
luoda yhteistyötä radiolla lähettävien kesken
kerhoa seuraavalla viestillä: ”Kiitos mielenkiinsekä edistää radiota sananvapauden ja radionosta Syyspäiviä kohtaan. SRAL:n hallitus on
aaltojen tasa-arvoisen käytön välineenä. Yleis- päättä-nyt jatkaa Syyspäivien hakuaikaa
radion Lahden alueen toimitus tekikin tältä
29.8.2014 klo 16.00 asti.”
pohjalta 13.2.2014 vierailun kerhon tiloihin
Radiomäellä ja haastatteli Harria, OH3UP;
Kansainvälistä vastavierailua
lähetykseen noin kymmenen minuutin ajan.
Kerholla vieraili vuonna 2013 tunnettu kroatiaHaastattelun teki Yle Lahden toimittaja Tuija
lainen radioamatööri Boris, 9A2GA; joka oli perVeirto.
heineen lomamatkalla Suomessa ja halusi

tutustua Lahden Radiomäkeen. Kerholla
pidetyssä pienessä tilaisuudessa oli paikalla
isäntänä Pena, OH3TY; sekä Vesa, OH3FYE;
Samuli, OH2MGA; Tuija-puolisonsa kanssa sekä
O-J, OH2OP. Samuli, OH2MGA; ja Tuija tekivät
vastavierailun Kroatiaan ja saivat todella
vieraanvaraisen kohtelun.
Uusia avaimia kerholaisille
Kerhon jäsenet saivat käyttöönsä uuden,
kymmenen kappaleen erän kerhon avaimia.
Jäsenillä on nyt noin 20 avainta.
Antennitalkoot Radiomäellä: 2m ja 70cm nyt
kunnossa!
2m ja 70cm antennit on kiinnitetty kääntömoottoriin ja ovat käyttökunnossa. Koaksiaalit
ovat hieman lyhyet kun niitä ei pystynyt tuomaan
"hallitusti" alas pylväästä, mutta homma pelittää!
Kun nyt QSO kulkee – pitkästä aikaa – kannattaa tulla kerholla workkimaan vaikkapa 2m ja 70
cm aktivointipäivinä. Talkooporukkana, joka
puolitoista vuotta pitkän projektin saattoi loppuun, oli: Markku, OH3EAU; Kalevi, OH3NAO;
Late, OH3RL; ja Raimo, OH3RV. Kiitos kaikkien
kerholaisten puolesta talkoopoppoolle!

Kävijä- ja käyntimäärät
Kerhon vieraskirjan ym. mukaan kerhon toimintaan on vuoden aikana osallistuttu seuraavasti:
(käyntiä tai osallistumista)
-vierailut kerhoilloissa 1001 (v. 2013 876, v. 2012
696),
-tutkinnot 65, (40, 38),
-päivystykset OH3R-asemalla 18 (0, 44),
-koululaisesittelyt 0 (0, 967),
-kursseihin osallistuminen 301 (267, 325),
-muu toiminta (työskentely ym.) 356, (420, 145)
Yhteensä 1741 (1603 ,1376) käyntiä tai
osallistumista, kasvua 9 %. 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, Hyvinkään ja
Elimäen kautta kerhon maksaessa postikulut.
Kerholla on sekä saapuville että lähteville korteille omat lokerikkonsa.

Torikaivurit Vanhalla Radioasemalla
Lahden Torin kaivauksissa löydettyjä
muinaisesineitä on tutkittu Vanhan Radioaseman
yläkerrassa ja juhlasalissa. Tämän vuoksi kerhon
ei ole päässyt keväällä 2014 käyttämään näitä
tiloja kuin vasta kesän kynnyksellä.
Kerhotilat ja illat
Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo
18:00 alkaen radioamatööriaiheisen keskustelun
merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 8-25
henkilöä. Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai
-isäntä, joka keittää osallistujille kahvit. Kahvinkeittäjinä 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;

Kuva: Jari, OH3KRH; SOTA-illassa

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

Kerholle tuli ilmoitus postiin tulleesta QSLpaketista OH3-piirin QSL-managerilta. Paketissa
oli kuitenkin toisen OH3-piirin kerhon kortteja.
Kerholla uusi tehotietokone – tnx Timo,
Paketti toimitettiin edelleen sen oikealle
OH3FYF
Kerhon tietokoneita on vaivannut vanhuus. Pöy- vastaanottajalle. Samalla pyrittiin selvittämään
täkoneet ovat jämähtäneet suurempien tiedos- minne kerholaisten kortit ovat menneet mutta
ilmeisesti kerholle tarkoitettu paketti oli tuhottu.
tojen edessä eikä niitä ole voinut käyttää edes
kerhon videotykin kanssa. Timo, OH3FYF; hankitutti kerholle lähes uudes HP-merkkisen kan- Vie paperisi ”Kuituselle” - kerho saa rahaa!
nettavan, joka nyt pyörittää tiedostoja nopeasti ja Kerhomme on myös ekokerho! Paitsi, että radioaallot ovat uusiutuva luonnonvara, osallistuu
tehokkaasti. Kone on myös esitelmäiltoina nyt
helppo kantaa kerhohuoneen puolelle. Yhteen- toivottavasti myös moni jäsen kierrätykseen ja
toimittaa kierrätyspaperin – siis sanomalehdet,
sopivuus videotykin kanssa on myös testattu!
esitteet ym. ”Kuituselle” Kuitunen? No, se on

nykyään Uusiomateriaalit Recycling Oy, Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI Kun viet heille paperia ja
annat tunnuksen ”Radioamatöörit” saa OH3AC
aina muutaman euron lisää toimintansa tukemiseen. 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.
Kerhoaseman valvojana on toiminut Jarmo,
OH3QN. Lisäksi on ylläpidetty 2 m ja 70 cm FMtoistinasemia (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 APRStoistinasemaa OH3RDH, joka sijaitsee Hollolan
kunnantalon katolla. Kerhon asemilta on pidetty
sekä tavanomaisia että digimode (mm. Pactor)
radioamatööriyhteyksiä lähinnä kerhoiltoina.
Tiedotus
Kerhokirjeet
Kerhon tapahtumista lähetettiin 23 kerhokirjettä
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon
tiedossa. Kirjeissä kerrottiin kerhon ajankohtaisista tapahtumista, kursseista, esitelmistä sekä
yleisistä radioamatööritoimintaan liittyvistä mielenkiintoisista asioista. ym. Kirjeistä 13 lähetettiin
keväällä ja 10 syksyllä. Kerhokirjeet on julkaistu
myös kerhon kotisivulla ja keskustelupalstalla.
Kerhon jäsenistä noin 20:llä ei ole sähköpostiosoitetta, 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 500+. Kerhokirjettä
avusti usea kerhon jäsen mutta varsinaisen
toimitustyön teki Jari, OH2BU.

Bulletiini
Kerhon bulletiini annettin vuoden aikana 13
kertaa (vuonna 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; Retu, OH3WK; ja Pekka,
OH3JMJ. Bulletiinit on toimittanut Jari, OH2BU.
Tärkeä osa suomalaista radioamatööritoimintaa
ja -perinnettä on nyt loppumassa, kun Viitospiirin kerhot ovat päättäneet lopettaa Viitospiirin
kerhojen bulletiinilähetykset sunnuntaisin. Yhteisbulletiiniä on lähetetty jo ilmeisesti 1990-luvulta
alkaen. Bulletiini kehittyi 1970-luvun alussa olleesta 40 metrin rinkulasta ja vaihtoi taajuutta 80
metrille. Viitospiirin kerhot ovat voineet bulletiinissa kertoa tapahtumistaan jne. Valitettavasti
kerhojen aktiivisuus on vähentynyt eikä kuulijoitakaan ole ollut kovin paljoa. Viime vuosina
ovvat tapahtumaa vetäneet John, OH5NZ; ja
Heikki, OH5XO.
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; jatkaa
oman bulletiininsa
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
LRC-kurssi ja Ari Caselius, osaava opettajamme! 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 sähköpostiosoitetta.
Kerholla on ollut myynnissä laadukas OH3R Tpaita ja OH-luetteloita 2014. Kerho lunasti Radioja tv-museon varastosta kaikki loput OH3R Tpaidat. Paidassa on myös kerhon logo. Paidat on
tehty todella laadukkaasta materiaalista.
http://webshop.trafiikki.fi/t-paita_radio_ja_tvmuseon_oh3r-logolla
Keskustelupalsta
Vuoden alussa avattiin OH3AC Keskustelupalsta, jonne löytyy linkki kätevästi kerhon kotisivun
vasemmasta palkista. Keskustelupalsta on osoittanut tarpeellisuutensa, sillä eräitä keskusteluita
on luettu jopa yli 1500 kertaa. Keskustelupalsta
on ryhmitelty kerhon tiedottukseen, koulutukseen, yleiseen keskusteluun sekä kauppapaikkaan. Keskustepalstan asetuksista ym.
huolehti Raimo, OH3RV.
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
2014 aikana kerhon toimintaa ovat siis
säädelleet uudet säännöt.
Vuosikokoukset ja hallitus
Vuosikokous 3.3.2014
Kerhon sääntömääräinen kevätkokous eli tilinpäätöskokous pidettiin 3.3.2014 kun 27 kerhon
jäsentä oli paikalla ja Gerd, OH5SB/DL2SB;
Skype-etäyhteydellä Saksasta. Ennen kokouksen alkua Päivi, OH3SL; luovutti Jarille, OH2BU;
maalaamansa radioamatööriaiheisen taulun
kiitoksena Jarin tekemästä koulutus- ja kerhotoimintatyöstä. Kokouksen puheenjohtajaksi
valittiin Kai, OH2PR. Kokous siunasi pienillä
lisäyksillä toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja
hyväksyi tilinpäätöksen.

tiedotuksen kannalta mutta myös toimintaan
motivoivana. Kerhokirjettä pidettiin ainutlaatuisena suomalaisessa radioamatööritoiminnassa.
- Kerhon hallitus on tehnyt esityksen SRAL:n
hallitukselle, että kerhon sihteerille ja hallituksen
jäsenelle Jarille, OH2BU; myönnettäisiin Arvo
Laron palkinto kerhotoiminnan edistämisestä.
Kokouksen osanottajat päättivät yksimielisesti
puoltaa ja kannattaa hallituksen tekemää
esitystä.
Vaalikokous 24.11.2014
Kerhon vuosikokous eli ns. vaalikokous pidettiin
24.11.2014. Osanottajalistaan kertyi 31 nimeä
mutta kaikki juhla- ja pikkujouluhuoneistoon
tulleet eivät kirjanneet nimeään listaan.
Osanottajien joukossa oli myös tulevia ensi
kevään uusi radioamatöörejä. Kokousta johti
Vesa, OH3FYE. 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 4 kertaa. Päätöksenteko
tapahtui pääasiassa sähköpostin, Skypen ja
puhelimen välityksellä. Hallituksen kokoukset
olivat julkisia ja sekä esityslistat että kokouspöytäkirjat ovat nähtävissä kerhon kotisivulla.

- Vuosikokous hyväksyi Olli-Jukka, OH2OP;
esityksen, että suomalaisen
radioamatööritoiminnan historiankeruun kannalta
olisi tärkeää, että kerhojen toimintakertomukset
järjestelmällisesti kerättäisiin, koska ne parhaiten
kertovat harrasteessa tehdystä työstä eri paikkakunnilla.
- Vesa, OH3FYE; kiitti kerhokirjeessä ollutta
linkkiä Ruotsin liiton SSA sivuilla olevaan
rakennusohjeeseen ja pahoitteli että SRAL:n
sivuilta rakentelun, tärkeän osan harrastetta,
puuttuvan kokonaan.
- Useat osanottajat kiittivät kerhokirjettä ja pitivät
sitä ehdottoman tärkeänä ja tarpeellisena

Kuva: Vuosikokousyleisöä!

Kerhon hallitus
Kerhon hallituksessa toimivat 24.11.2014 saakka
puheenjohtajana Pekka Mielonen, OH3JMJ;
sekä jäseninä (8 kpl): Raimo Virtanen, OH3RV
(varapuheenjohtaja); Ismo Vilkas, OH2IV; Harri
Taivalmäki, OH3UP, Henri Raiski, OH3EGL;Anu
Tamminen, OH3FVV; Markku Ahonen, OH3EAU;
Jari Jussila, OH2BU; ja Timo Vuori, OH3FVW.

ja Jari, OH2BU. Yhteyksien lukumäärä oli 75.
http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/2014/01/24/peruskorjau
s-odottaa-radio--ja-tvmuseo-aukeaa-kesaksi

Museon myynti Lahden kaupungille
varmistui!
Säätiö myi Radio- ja tv-museon päärakennuksen Lahden kaupungille nimellisestä 100 euron
hinnasta, jolloin kaupungille samalla siirtyi vastuu
museon korjaamisesta. Vastuun arvioidaan oleHallitukseen valittiin 24.11.2014 lähtien
van noin miljoona euroa. Kaupunki maksaa
puheenjohtajaksi Raimo Virtanen, OH3RV; ja
museon alla olevasta maapohjasta vuokraa sääjäseniksi (8 kpl): Ismo Vilkas, OH2IV: Henry
Raiski, OH3EGL; Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari tiölle ja säätiö vastaa Radiomäen alueen muiden
rakennusten ylläpidosta.
Jussila, OH2BU; Timo Vuori, OH3FVW; Pekka
Mielonen, OH3JMJ (varapuheenjohtaja); Vesa
Koskinen, OH3FYE; ja Päivi Viholainen, OH3SL. Remontissa museo laitetaan kokonaan uuteen
uskoon. Kaikki pinnat käydään lävitse katosta
kivijalkaan. Sisääntulosta tulee nykyistä avaramKerhon jäsenistö
pi. Pääsaliin kiinteästi kuuluvat lähetinhuoneet ja
Kerhon jäsenrekisteriä siivottiin ja se saatiin
ohjauspöytä tuodaan paremmin esille. Alakerpääosin siirrettyä Tapio Niemen, OH3QZ;
rassa pieniä tiloja avarretaan poistamalla välitekemälle jäsenrekisteriohjelmalle. Vuoden
seiniä. Myös mosaiikkibetonilattia otetaan esiin
aikana on hyväksytty 36 uutta jäsenstä. Kerhon muovimaton alta. Myös museon perusnäyttely
jäsenmäärä oli 31.12.2014 231 jäsentä (2013
tuodaan nykyaikaan. - ”Museoon tuodaan lisää
199, 2012 176, 2011 141, 2010 126)
tekniikkaa. Varmaan radioiden määrä vähenee.”
museonjohtaja Timo Sima-nainen toteaa.
Museon sisältöjä viedään sähköisiin välineisiin
Kerho järjesti vuoden lopulla uusien jäsenten
perinteisten lasivitriinien ohessa.
hankintakampanjan sekä kerhokirjeessään,
kotisivullaan että yleisillä sähköpostilistoilla.
Kaupunginhallitus hyväksyi myös muut Radio- ja
Palkintona uusilla jäsenillä oli mahdollisuus
tv-toiminnan kehittämiseen liittyvät asiat.
voittaa uusi 2m/70cm transceiver. Kampanja
Keväällä 2016 Yleisradio avaa audio- ja
onnistui loistavasti sillä kerho sai kahdeksan
videoarkiston museon asiakkaiden käytettäväksi.
uutta jäsentä Päijät-Hämeen seudulta.
Asiakkaille on tarkoitus mahdollistaa samalla
palvelu, jolla he voivat siirtää tuottamansa
Talous
uutiskuvaus tai kuunnelmat suoraan omaan
Kerhon vuosikokouksessa 3.3.2014 hyväksytty puhelimeen tai tietokoneelle.
tilinpäätös osoitti alijäämää. Merkittävin tuloerä
oli jäsenmaksutuotot
Pena, OH3TY; on korjannut museon 80 m
Jäsenmaksut olivat vuonna 2014:
vaakaloopin ripustuksia useamman kerran.
- Normaalijäsen - 20 €
Kerhon yhdyshenkilönä museolla toimi edelleen
Pena, OH3TY. Museon myynnistä ja siihen
- Perhejäsen – 10€ (perheessä norm.jäsen)
liittyvistä tapahtumista on aktiivisesti tiedotettu
- Opiskelijajäsen - 10 €
kerhon jäsenille.
- Nuorisojäsen - 10 €, alle 15v.
- Työttömät - 10 €

Radio- ja tv-museon asema
OH3R vuosi 2014
Radio- ja tv-museo kesän avoinna
Päivystykset alkoivat
Lahden Radio- ja tv-museo avautui 6.5. lähes
puolentoista vuoden kiinniolon jälkeen. Ensimmäisinä varsinaisina päivystäjinä Äitienpäivänä
olivat Olli-Jukka, OH2OP; ja Vesa, OH3FYE.
Päivystykset jatkuivat läpi kesän syyskuun
alkuun saakka, jolloin museon sulkeutui alkavan
suuren remontin valmisteluun. Päivystyksien
koordinoinnista vastasi Pena, OH3TY. Vuoden
aika OH3R-tunnuksella työskentelivät: OlliKuva: Eero, OH2BQO: workkimassa
Jukka, OH2OP; Jaska, OH3LV; Klaus, OH3GE; perinneradiotapahtumaa 6.12.2014. Kuva Aarni,
Pena, OH3TY, Pauli, OH3EGJ; Eero, OH2BQO; OH3EQS.

