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Toimintakertomus 2016 
Kerhon perustaminen, historia ja 

yleinen toiminta 
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, on perus-
tettu 1.11.1930 nimellä ”Lahden Kolmoset.” Ker-
ho vietti 80-vuotisjuhlan Sibeliustalolla yli 60 hen-
gen juhlalla 10.12.2010 sekä 85-juhlan,  yhdistet-
tynä, vuosikokoukseen ja pikkujouluun 7.12. 
2015. Seuraavat juhlat, 90-vuotisjuhlat, pidetään 
vuonna 2020. 

Vuosi 2016 oli kerhon 86. toimintavuosi. Kerho 
on Suomen 4. vanhin toimiva radioamatöörikerho, 
toki riippuen siitä onko kerho - kuten Lahdessa - 
jatkanut heti sodan jälkeen aiemmin aloitettua 
toimintaa. Lahden Radiomäki ja legendaarinen 
pitkäaaltoasema mastoineen luovat mahtavat 
puitteet aktiivisen radioamatöörikerhon toimin-
nalle. 

Kerho on sekä jäsenmäärältään että nuoriso-
jäsenmäärältään Suomen suurin radioamatööri-
kerho, toimien yleiskerhona ja vanhan Hämeen 
läänin ja nykyisen Päijät-Hämeen ja Kanta-Hä-
meen alueella. Kerhon jäsenmäärä oli 31.12. 
2016 303. (2016 255, 2015 231) Nettokasvua 
edellisestä vuodesta oli 48, eli noin 16 %

Aktiivinen vuosi 2016 
Mennyt vuosi eli vuosi 2016 jää historiaan jälleen
monipuolisen toiminnan ja aktiivisuuden vuotena.
Kerhoiltojen suosio kasvoi ilta illalta. Nykyiset 
kerhotilat ovat ahtaat. 

Vuosi oli koulutuksen kannalta kerhon kaikkien 
aikojen paras, jos toki harmaita pilviäkin aivan 
vuoden lopulla tuli taivaalle. 

Kerholla käynnistyivät myös  uutena toimintana 
myös ns. ”kerhoyöt” eli kuukauden viimeisen 
viikonlopun aktiviteetiti. 

Vuoden aikana järjestettiin neljä radioamatööri-
kurssia. Kerhon kouluttajien ja pätevyystutkijoiden 
yhteistyönä suoritettiin kerholle yhteensä 138 
(47) moduulia käsittäen yhteensä 70 (26) tutkin-
toa. Suoritettujen moduulien ja tutkintojen määrä 
kasvoi edellisestä vuodesta n. 300 %.

Kerho sopi yhteistyöstä Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) kanssa ja syksyllä pidettiin 
ensimmäinen kerhon ja MPK:n yhteinen kurssi 
hyvällä menestyksellä, tiettävästi ensimmäisenä 
Suomessa.

Radiomäellä, Vanhalla Asemarakennuksella jär-
jestettiin kesällä harvinaiset radioamatöörihäät, 
jossa kihlapari, pappi, kanttori, sulhaspojat ym. 
olivat kaikki radioamatöörejä. Tapahtuman 
järjesti kerhon toimintaryhmä. 

Muuten täydellisestä vuodesta jäi puuttumaan 
vain koululaisesittelyt, jotka Radio- ja tv-museon 
remontin vuoksi ovat siirtyneet myöhemmälle 
ajalle. Maarit, OH3EXI; järjesti kuitenkin poikan-
sa Sakarin luokan 27 oppilaan vierailun touko-
kuun lopussa kerholle ja Vanhan Radiotalon 
yläkertaan. Pitkän saksan ja pitkän englannin 
lukijoina he kuuntelivat hetken workkimista 
maailmalta ja pitivät lopuksi second operator-
yhteyksiä.

Myös Ruskaleirin suosio kasvoi edelleen. Hyväl-
lä ohjelmalla koostettu leiri keräsi melko tark-
kaan sata osanottajaa tehden siitä tiettävästi 
yleisömäärältään Suomen toiseksi suurimman 
radioamatöörileirin.

Kerhon perustoimintaa ovat maanantaiset kerho-
illat, joissa kävikin lukuisa määrä kerhon jäseniä 
ja vieraita. Tiedotustoiminta on ollut aktiivista se-
kä sähköpostilla (OH3AC Kerhokirje), bulletii-
neissa että kerhon kotisivulla. 

Kaksi vuotta sitten toimintaan saatu kerhon 
keskustelupalsta on toiminut aktiivisesti jonka 
lisäksi kerho on mukana myös sekä Twitterissä 
että Facebookissa.

Kuva: MPK-kurssille osallistui 25 kurssilaista, 
iältään 13-84 vuoden väliltä. Kuvassa seisomassa 
Marko, OH3MN; sekä istumassa Heikki, OH2H; 
Nurmijärveltä

Esittely- ja koulutustoiminta 
Lahti suurin radioamatöörikouluttaja 

Radioamatöörilupia oli Suomessa voimassa vuo-
den 2017 lopulla noin 7.900 kpl. Kun luvusta 
poistetaan kerho-, automaatti- ym ja henkilökoh-
taiset tuplaluvat  (ns. vanity-tunnukset), on Suo-
messa noin 5.700-5.800 amatööriä, jos sellaisek-
si määritellään henkilö jolla on yksi tai useampi 
radiotunnus. Kun SRAL:ssa on tunnuksen omaa-
via henkilöjäseniä noin 3.500, on koko maan jä-
senyysaste joidenkin julkisten laskelmien 
mukaan 52-53 %. Kerhon jäsenistä on SRAL:n 
jäseniä kuitenkin noin 55 %. 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 327   47 15 %
2016 138  n. 40 %

Vuosina  2013-2016  noin  joka  neljäs  moduuli
Suomessa  suoritettiin  kerhon  kautta! ')  (Kerhon
luvuissa on mukana myös hylätyt suoritukset)

Kerho järjesti v. 2016 aikana kolme julkista kurs-
sia  ja  yhden  kurssin  Koulutuskeskus  Salpauk-
sessa: 

- keväällä kaksi perusluokan kurssia,
- syksyllä iltakurssin sekä
- kurssin sähkö-, instrumentti ja auto-
maationalan opiskelijoille Salpauksessa.

Lisäksi annettiin runsaasti henkilökohtaista kou-
lutusta ja opastusta. 

Kerhon  kouluttajat  ja  pätevyystutkijat  järjestivät
Lahden lisäksi 6 paikkakunnalla opetusta ja kou-
lutusta sekä pitivät tutkintoja; mm. Hollola, Van-
taa ja Kirkkonummi.

Uudistettu, edistyksellinen koulutus-
materiaali ja muille kerhoille tarjottu

koulutuspaketti 
Kaikilla perusluokan kursseilla on käytetty opetus-
materiaalina Hannun, OH3NOB; Kangasalan 
Radiokerholle, OH3ABN; tekemää aineistoa, jota
on kehitetty ja muokattu edelleen interaktiiviseksi
liittämällä opetusmateriaaliin suorat linkit sekä K-
että T1- kysymyspankin kysymyksiin. Opetus-
materiaalia on uusittu jatkuvasti ja ne on tehty 
julkisiksi ja ovat saatavilla kerhon kotisivulta. Ai-
nakin kymmenen muuta kerhoa on jo käyttänyt 
materiaalia omilla kursseillaan. Samoin materi-
aali on käytössä mm. Libanonissa.

Sekä K-moduulin että T1-moduulin opetusai-
neisto läpikäytiin ja uudistettiin vuoden aikana.

K-moduulin materiaalia sekä tiivistettiin että tar-
kennettiin vastaamaan täydellisesti K-moduulin 
tutkintoa vastaavaksi. Tämän lisäksi K-moduulin 
jokaiselta opetussivulta löytyy linkit aitoihin tut-
kintokysymyksiin. Uudessa versiossa on aine-
ryhmittäin linkki kaikkiin tutkintokysymyksiin sekä
selitykset, miksi tutkinnon väärät väittämät ovat 
vääriä. Erittäin kiitettävien koetulosten jälkeen 
uusi versio julkistettiin tammikuussa 2016. 

Myös T1-koulutusmateriaali uusittiin kokonaan, 
osin tiivistämällä tekstiä, osa lisäsin puuttuneita 
osioita sekä kuvitusta uusien. 

Kerho on vuodesta 2010 lukien järjestänyt vuo-
den 2016 loppuun mennessä yli 33 kurssia ja 
kerhon pätevyystutkijoille on suoritettu noin 285 
Viestintäviraston edellyttämää tutkintoa ja vajaa 
475 moduulia.

Koko kerhon kurssi
Tunnusomaista kerhon kursseille on se, että niitä
järjestämässä ja auttamassa on runsaasti 
kerholaisia. Kurssin kouluttaja ei koskaan ole 
yksin vaan saa runsaasti apua muilta. 
Parhaimmillaan kouluttaja apuna on ollut jopa 
kahdeksa henkilö. Nämä ovat auttaneet mm. 
”hikikusojen” pitämisessä, kerhon aseman 
esittelyssä, opetus- ja koulutustarvikkeiden 
roudaamisessa ym.

Tärkeää ja aivan ainutlaatuista on ollut se, että 
kurssilaiset ovat saaneet lähes täydellisen 
”illallisen” kurssin aikana. Illalla kurssille tuleville 
on tehty voileivät alkupuhteeksi ja tauolla on 

usein syöty lettuja, köyhiä ritareita,
puuroja ym. Hyvä tarjoilu ja ylläpito nostaa k

koko kurssin henkeä sekä p
parantaa oppimistuloksia. 
Täydellä mahalla on mukavampi 
opiskella.

Kurssit
Kevään perusluokan kurssit

Keväällä järjestettiin kaksi perusluokan kurssia;
- tiistaisin 2.2.-22.3.2016 iltakurssi sekä
- hiihtolomaviikon intensiivikurssin 29.2-
4.3.2016.

Opettajina toimivat Raimo, OH3RV; ja Jari, 
OH2BU. Koska kurssit olivat identtisiä ja ne käy-
tiin osin samanaikaisesti, muutama kurssilainen 
käytti hyväkseen kummankin kurssin opetusta. 
Yhteensä kevään kurssille osallistui 11 henkilöä. 
Kumpikin kurssi saatiin vietyä loppuun suunni-
teltua nopeammassa tahdissa. 

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



Kevätkurssi Kirkkonummella
Kerhon koulutusmateriaali ja osa kouluttajista oli 
myös käytössä Kirkkonummella, Kirkkonummen 
Radioharrastajat Kissen Kipinä ry:, OH2ET; jär-

jestämällä kurssilla. Kurssi oli ainoa pääkau-
punkiseudulla järjestetty ns. yleiskurssi ja keräsi 
osanottajia koko alueelta. Kurssille osallistui 11 
oppilasta.

Kuva: Kirkkonummella paikallisen kerhon OH2ET 
kanssa pidetylee kurssille osallistui 11 henkeä

Syksyn 2016 MPK iltakurssi 
Syksyn perusluokan kurssi 29.10.-8.12.2016 
järjestettiin yhteistyössä MPK:n kanssa. Kurssille
ilmoittautui lopulta 25 henkeä.

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, OH3EXI;
Päivi, OH3SL; ym olivat tärkeänä apuna mukana
koko ajan kurssilla. 

Kurssin opettajina toimivat (K) Jari, OH2BU; 
sekä (T1) Raimo, OH3RV.

Kurssi yhteistyössä 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.

Syksyllä 2016 kurssi järjestettiin ensimmäisen 
kerran Salpauksen tiloissa. Kurssille ilmoittautui 
29 henkeä mutta opetussuunnitelmien tiukkuu-
den ja yhteensattumien vuoksi lopulta 16 henki-
löä oli mukana. Kurssi pidettiin yhdeksänä maa-
nantai-iltapäivänä, yhteensä 36 opetustuntia. 

Kurssin suorittaneet opiskelijat saivat kurssista 
opetussuorituspisteitä.

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.

Esitelmät, leirit ja tapahtumat 

Kuva: Hääpari Lilia ja Henry, OH3EGL

Radioamatöörihäät Radiomäellä
Vuoden harvinaisin tapahtuma kerhon talkoo-
väen toimesta oli häiden järjestäminen heinä-
kuun lopussa. Henry, OH3EGL; ja Lilia sanoivat 
tahdon Jannen, OH3DD (D2DX); toimiessa 
pappina ja Päivin, OH3SL; kanttorina ja 
myöhemmin tanssin tahtien varmistajana. 
Henryn pojat Jere, OH3EQO; ja Joe, OH3EQP; 
olivat itseoikeutetut sulhaspojat ja Jani, 
OH3EXS; valokuvaaja.

Maarit, OH3EXI; sai palkan järjestelyistä ilman 
huviveroa, kun pääsi kuulemaan järjestelyjen 
miehittämisestä ja ajoittamisesta huolehtineen 
Jarin, OH2BU, suusta lauseen "Olen katsonut 
viime aikoina television hääohjelmia, ja olet 
oikeassa...". 

http://www.oh3ac.fi/Salpaus%20ja%20OH3AC.pdf


Kerhopäivät-, yöt ja viikonloput
Kerholla on järjestetty vuoden 2016 aikana 
useita toiminnallisia kerhopäiviä ja -öitä.

Tarpeen ja toiveiden mukaan on valittu aihe tai 
tehty jotakin akuutisti tarpeelliseksi havaittua.

- Toukokuussa järjestettyyn vesakkotalkoo-
kerhoiltaan osallistui ilahduttava määrä kerho-
laisia, joten metsää kaatui pois mastomais-
eman, antennien ja tukilankojen tieltä vauhdilla. 
Talkoita jatkettiin myöhemminkin Alexandran, 
OH3MN/YL auttamana niin, että Radiomäki on 
nyt museoalueeltaan taas puistomaisessa 
kunnossa. Museon luvalla järjestettyyn talkoo-
saunaan Vartiotuvalla ei yhteensattumien vuoksi 
montaa kerholaista osallistunut, mutta naiset 
saunoivat siitäkin edestä.

Kuva: Vesakonleikkuuta Vanhan Radioaseman takana.

- Talkoosaunottuakin tuli syksyllä, kun kerho-
huoneen ikkunoiden edestä leikattiin alas 
ränsistyneet koristepensaat Radio- ja tv-museon 
alueen yleisilmeen viimeistelemiseksi.

- Jaska, OH3LV, on esitellyt halvan tavan 
rakentaa romukaupan tavarasta luuppi, jolla 
workittiin Eestiin asti.

- Radiohuoneeseen rakennettiin yhden yön 
aikana uusi pöytä maadoituskiskoineen ja 
pöydän alapuolelle kiinnitettyine sähköpistok-
keineen - ja siivoustakin helpotettiin niputtamalla 
johdot pois lattialta.

- Yrjö, OH3CK, uusi koaksaalikaapelien liittimet, 
ja juotosnäytöstä seurasi useampi uunituore 
amatööri.

- Kerhon vanhaa kuvamateriaalia on lajiteltu ja 
nimiä kutsuineen merkitty kuvien taakse. 

- Kilpailuja on workittu harjoituksenomaisesti 
useaan otteeseen. Kerholla on voinut yöpyä 
kisoja workkien tai välillä nukkuen, joka on 
innostanut nuorempaa väkeä paikalle. 

- Vesa, OH3EQY, on kiitettävästi kuskannut grillin
paikalle talkoisiin ja kerho-öihin ja lennättänyt 

pienoishelikopteriaan kuvaten samalla kerhon 
sivuille ja QSL-kortteihin materiaalia. Sattumalta 
kerholauantaille osui myös YLE:n järjestämä 
base-hypyn kuvaus itäisestä mastosta, jota 
porukalla ja Vesan kopterilla seurattiin 
intensiivisesti.

- Välillä on korjailtu releboxia tai rakenneltu 
digiasemaa.

Kerhon jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana 
tapahtumissa, joiden seurauksena meillä on nyt 
entistä ehompi ja toimivampi kerhoasema.

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 23-
25.9.2016. Varsinaisen vieraskirjan 
ja salin perällä olleen flappitaulun 
mukaan leirillä oli tasan muutamaa 
vaille 100 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; ja Alex'in, 
OH3MN/XYL kanssa. Leirin erityisestä tunnel-
masta vastasi Päivi, OH3SL; - yhden naisen 
rautalankabändi soitti mukavaa taustamusiikkia 
pitäen tunnelmaa korkealla. Leirin ohjelmasisältö
oli laadukas ja ennennäkemätön.

Harkitsemme toistaiseksi sopivampana odottaa
Jorma Laiho, Yleisradion ex-tekninen johtaja

”Maamme itä- ja etelärajoilla oli televisioissa 
1970- ja 80-luvuilla häiriöitä, joiden syyksi 
epäiltiin Neuvostoliiton ilmavalvontatutkia. 
Tutkien aiheuttamien häiriöiden selvittelyssä, 
niiden paikkojen suuntimisessa sekä myös 
korkeamman tason keskusteluissa oli mukana 
työnsä puolesta suuri joukko radioamatöörejä. 
Eräs heistä sanoi vielä jokin aika sitten, että 
tämä on ”valtiosalaisuus.” Jorma Laihon 
avaamat arkistot purkivat nyt koko asian taustat.

http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=4&t=342
http://www.oh3ac.fi/palsta/viewtopic.php?f=4&t=342
https://www.youtube.com/watch?v=3vmSIC5xBs0
https://www.youtube.com/watch?v=3vmSIC5xBs0


Kuva: Antti, OH5TB

Radioaseman RemoteRig- etäohjaus
Antti, OH5TB

Etäohjaus ei ole enää mystiikkaa vaan lähes 
jokamiehen mahdollisuus. Antti, OH5TB; on 
etäohjauksen uranuurtajia Suomessa, jonka 
etäaseman lähes stereofonisen kaunis signaali 
on käytettä-vissä vaikkapa lomalta Kanarian 
saarilta tai Hesan hälinästä. Lopuksi oli reaali-
aikainen demo yhdessä Matin, OH7SV; kanssa.

Radioamatöörin syöttöjohto ja antennit
Matti, OH7SV; ”SuperVätys”

Matin, OH7SV; esitelmä oli interaktiivinen 
elämysmatka syöttöjohtojen ja antennien 
maailmaan. Matti haastoi sekä aloittelijan että 
kokeneen impedanssien, erilaisten antennin ja 
antennikorkeuksien maailmaan. Esitelmä eteni 
osallistujien kysymysten johdattamaa polkua.

Vesa, OH3EQY; lennätti quadrokopterin leiri-
paikalla muutaman sadan metrin korkeuteen ja 
kuvannut aamusumun päältä kirkasta taivasta. 
Vesan pienoiskopteri oli suuren mielenkiinnon 
kohde. Vesa kertoi ensin kopterin ominaisuuk-
sista ja sen jälkeen porukka pääsi katsomaan 
lennättämistä pihalla. Reaaliaikainen kuva – 
video - oli laadultaan uskomattoman hyvä. 
Kopterin ominaisuudetkin ovat melkoiset. Yli 22 
minuuttia lentoaikaa, akun loppuessa se palaa 
automaattisesti takaisin lähtöpisteeseen jne. 
"Follow-me"-toiminto jne. Ei mikään lelu, 
hintaakin pitkälti yli 1300 euroa!

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/Ruska2016.html

Harrastemessut
OH3AC kohtasi Harrastemessuilla 8000 nuorta –
Lahden kaupungin nuorisopalvelut järjesti 25.-
26.8.2016  Messukeskuksessa suuret Harraste-
messut. Kaikki kaupungin koululaiset, lukiolaiset,
toisen asteen opiskelijat ym. olivat velvollisia tu-
lemaan messuille. Jotkut luokat toki vain pariksi 
tunniksi, jotkut pidemmäksi aikaa. Esittelijöille 
messut olivat ilmaiset! OH3AC; pääsi kahden 
päivän aikana kohtaamaan radioamatööri-
toimintaa 8000 nuoren kanssa. 

Messupäällikkönä toimi Vesa, OH3FYE; Kerholta
oli ständia pystyttämässä tai mukana esittelyissä
yhteensä 15 henkeä: Vesa, OH3FYE; Lauri, 
OH3RL; Timo, OH3FVW; Jari, OH2BU; Marko ja 
Alex, OH3MN; Rami, OH3RV; Teemu, OH3ESZ, 
Maarit, OH3EXI; Tomi, OH3TKN, Jaska, OH3LV; 
Markku, OH3MX, Vesa, OH3EQY sekä Mika, 
tuleva OH3BFT.
http://www.oh3ac.fi/Harrastemessut2016.html

”Kätevä, Lukeva, Tekevä”-messut 
Kätevä-Tekevä-Lukeva -messut olivat Lahden 
Messu- ja urheilukeskuksessa 6.-8.11.2016 
Edellisen vuoden kokemuksien perusteella kerho
päätti olla osallistumatta näille messuillle tänä 
vuonna.
http://www.oh3ac.fi/Messut2015.html

”Vuoden kerholainen”
Vuoden kerholaiseksi valittiin Maarit, OH3EXI. 
Maarit suoritti vuosi sitten perusluokan tutkinnon 
ja pian sen jälkeen itseopiskelulla yleisluokan 
tutkinnon hyvillä arvosanoilla.

Maarit on tuonut kerholle aivan uutta aktiviteettia 
ja innostusta. Kerhoyöt ja kerhoviikonloput ovat 
Maarit'in keksimä tapa aktivoida kerhotilat 
viikonloppuisin, järjestää nuorille toimintaa joihin 
vanhemmatkin voivat osallistua. Maarit huolehtii 
asioista itsenäisesti ja on saanut kerhon monella 
tavalla kukkimaan.

Koululaisesittelyt 
Museon äkillisen remontin vuoksi koululais-
esittelyitä ei vuonna 2016 järjestetty. 

Ainoa koululaisesittely toimintavuonna oli 
Maaritin, OH3EXI; järjestämä poikansa Sakarin 
luokan 27 oppilaan vierailu toukokuun lopussa 
kerholla ja Vanhan Radiotalon yläkerrassa. 
Pitkän saksan ja pitkän englannin lukijoina he 
kuuntelivat hetken workkimista maailmalta ja 
pitivät lopuksi second operator yhteyksiä Jarin, 
OH2BU; kanssa.

http://www.oh3ac.fi/Messut2015.html
http://www.oh3ac.fi/Harrastemessut2016.html
http://www.oh3ac.fi/Ruska2014.html


Muita tapahtumia
Radioamatöörien suojeluspyhimys

Lahdessa!
Katolinen kirkko kanonisoi eli julistaa pyhimyk-
siksi ihmisiä, jotka ovat osoittaneet sankarillista 
hyveellisyyttä elämässään. Katolinen kirkko on 
julistanut pyhimykseksi Maksymilian Maria 
Kolben (7.1.1894- 14.8.1941). Hän oli aktiivinen 
radioamatööri kutsulla SP3RN. Hän on radio-
amatöörien, poliittisten vankien ja mm. perheiden
suojeluspyhimys. Tunnetun puolalaisen taiteilijan
Maya Kokocinski Moleron vuonna 2011 maalaa-
ma 60 x 50 cm öljyvärimaalaus Pyhästä Maxi-
milliam Kolbesta oli nähtävillä Lahden Taide-
museossa Faces of Christ -kokoelmassa 13.2.-
15.5.2016. 

Kilpailukalenteri kerhon kotisivulla
Keke, OH2OT; on koonnut OH3AC Kerhokirjeen 
liitteeksi ja kerhon kotisivulle kilpailukalenterit. 
Kalenterista löytyvät tärkeimmät kilpailut sekä 
välttämättömät tiedot niiden workkimiseen "ex 
tempore". 

Kerho haki kesäleiriä Vierumäelle!
SRAL:n hallitus pyysi kerhoja hakemaan kesä-
leirin 2017 järjestelyoikeuksia. Kerhon hallitus 
haki kesäleiriä Vierumäelle ja oli ainoa hakija. 
SRAL:n hallitus piti kokouksen kesäleirillä la 
9.7.2016 ja hallituksen kyselytunnilla SRAL:n 
puheenjohtaja kertoi päätöksestä melko tarkasti 
seuraavin sanoin: ”Koska ensi vuosi on Suomen 
100-vuotisjuhlavuosi, hallitus katsoo että ei olisi 
kohtuullista että yksi kerho saisi kunnian järjes-
tää tällaista juhlavuoden leiriä. Hallitus on siksi 
päättänyt kesäleirin 2017 itse Evolla.” Leiripaikka
siirtyi sittemmin olemaan Tammelan Mustiala.

Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous 
Kerho oli yhdessä muiden Päijät-Hämeen 
viestintäyhteisöiden kanssa aktiivinen ja päätti 
olla perustamassa Päijät-Hämeen Viestikiltaa.
Ajatus julkistettiin loppuvuonna mutta perustava 
kokous pidettiin 3.3.2017.

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. 

Banditaulukot
Kerho julkaisi alunperin Arin, OH6EKR; suunnit-
teleman vaakasuuntaisen banditaulukon ja 
Ruotsin SSA:n mallin mukaisen pystysuuntaisen 
banditaulukon.

Taulukot saivat runsaasti mielenkiintoa ja ne on 
ladattavissa kerhon kotisivulta.
http://www.oh3ac.fi/Bandijako2017.pdf
http://www.oh3ac.fi/Banditaulukko2017.pdf

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. 

Lahden LA-yhdistykseltä 4000 € lahjoitus
kerholle! 

Lahden LA-yhdistys ry. perustettiin LA-toiminnan 
kulta-aikana  23.12.1983. Yhdistys oli merkittävä 
ja arvostettu toimija alalla ja kasvatti Lahteen ja 
Lahden seudulle paljon radioharrastuksesta 
kiinnostuneita. Lahden LA-yhdistys ry:n toiminta 
kuitenkin lopetettiin virallisesti 13.12.2016. 

Lakkauttamisesta päättänyt kokous päätti, että 
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; saa 
3999 euroa! Lahden Radioamatöörikerho ry., 
OH3AC; kiittää lahjoituksesta ja lupaa, että kerho
tulee jatkamaan myös sitä aktiivista uusien 
radiosukupolvien kasvattamista, mitä Lahden 
LA-yhdistyskin teki. Samalla kerho toivottaa la-
harrastajat sydämellisesti mukaan OH3AC:n 
toimintaan.  Kerhon kursseilla ja toiminnassa on 
jo nyt mukana runsaasti myös la-harrastajia. 
Hyvä radioliikennöintitaito sekä tekninen 
osaaminen on ollut la-harrastajille tunnus-
omaista. 

http://www.oh3ac.fi/Banditaulukko2017.pdf
http://www.oh3ac.fi/Bandijako2017.pdf
http://www.oh3ac.fi/Antennihakemus.html


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

Kerhon toistimet OH3RAC
Radiomäen mastoissa sijaitsevat kerhon nimissä
olevat 2 m ja 70 cm:n toistimet OH3RAC ovat 
toimineet luotettavasti pääosan vuotta. 70 cm 
toistimeen on tullut muutamia ohjelmisto-
päivityksiä (firmware) joita on päivitetty ja näin 
saatu uusia ominaisuuksia käyttöön. 

Toistimien valvojana toimi koko vuoden Marko, 
OH3MN. jonka lisäksi Raimo, OH3RV; on 
kiinteästi ollut yhteydessä kaikkiin osapuoliin. 
Toistimia ”säädettiin” useamman kerran vuoden 
aikana ja toimivat nyt moitteetta.

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

Jari, OH2BU; Suomen mestari 2016
Kotimaan kilpailuiden Suomen Mestaruudesta on
puheella (SSB), sähkötyksellä (CW) ja digitaali-
lähetteillä (RTTY) kilpailtu vuodesta 2011 alkaen.

Vuonna 2016 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 2016 voitti Jari, OH2BU.

Kerho kerhotoimintapäivillä 
Kerho osallistui Tampereella pidetyille SRAL:n 
kerhotoimintapäiville. Kerhon edustajan lisäksi 
osanottajina oli edustajia pääasiassa keskisestä 
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.

Kerhotilat ja illat 
Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo
18:00 alkaen radioamatööriaiheisen keskustelun 
merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 15-27 
henkilöä. Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai 
-isäntä, joka keittää osallistujille kahvit. Kahvin-

keittäjiä ei tänä vuonna ”kerätty” listalle vaan 
yleensä ensimmäinen paikalle tullut laittoi kahvit 
päälle. Pullaa ja mutta naposteltavaa oli aina 
saatavilla.

Kuva: Kerhoyönä oltiin ja workittiin

Kävijä- ja käyntimäärät 
Kerhon vieraskirjan ym. mukaan kerhon toimin-
taan on vuoden aikana osallistuttu seuraavasti: 
(käyntiä tai osallistumista) 
-vierailut kerhoilloissa 1554 (2015 1340; 2014 
1001; 2013 876; 2012 696), 
-tutkinnot 138 (65, 65, 40, 38), 
-päivystykset OH3R-asemalla 22 (8, 18, 0, 44), 
-koululaisesittelyt 22 (0, 0, 0, 967), 
-kursseihin osallistuminen 745 (333, 301, 267, 
325), 
-muu toiminta (työskentely ym.) 612 (644, 356, 
420, 145) 
Yhteensä 2791 (2355, 1741. 1603 ,1376) käyntiä
tai osallistumista, kasvua n. 17 %. On huomatta-
vaa, että merkittävä osaa käynneistä tai 
osallistumisista 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. 

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

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


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. Toistinaseman 
OH3RAC valvojana on toiminut Marko, OH3MN.

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 14 (15) kerho-
kirjettä niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on 
kerhon tiedossa. Kirjeissä kerrottiin kerhon 
ajankohtaisista tapahtumista, kursseista, 
esitelmistä sekä yleisistä radioamatööri-
toimintaan liittyvistä mielenkiintoisista asioista. 
ym. Kirjeistä 7 lähetettiin keväällä  ja 7 syksyllä. 
Kerhokirjeet on julkaistu myös kerhon kotisivulla 
ja keskustelupalstalla.

Vuoden lopulla eräältä lukijalta ja kontribuuttorilta
tuli viesti, jota emme voi olla referoimatta ja josta
emme voi olla olematta hieman ylpeitä!  

- OH3AC Kerhokirje oli sivumäärältään viime 
vuonna suurempi kuin Radioamatööri-lehti, jossa
oli 404 sivua ja kerhokirjeessä 433 sivua. 

- Ra-lehdessä on keskimäärin 11-14 varsinaista 
juttua mutta kerhokirjeessä 45-50 joskus jopa 60 
eri juttua. Kerhokirjeen pienet jutut ja referaatit 
johtavat linkkeineen kuitenkin kymmeniin, 
satoihin ja jopa tuhansiin mielenkiintoisiin 
lisäsivuihin. 

- Kerhokirjeen lukemiseen menee monta iltaa. 
Siinä pelkkää asiaa ja kerhokirje antaa 
yleissivistystä kaikesta radiolla tapahtuvasta 
toiminnasta. Pitäisikö kerhokirjeen muuttaa 
nimensä vaikka muotoon Radio-OH? 

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 610+ ja lukijoita noin 
1500 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 jatkuva 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.

Bulletiini 
Kerhon bulletiini annettin vuoden aikana 13 
kertaa, joista 8 keväällä ja 5 syksyllä (vuonna 
2015 12,  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 lähinnä Pena, OH3TY; ja 
Maarit, OH3EXI. Bulletiinit on toimittanut Jari, 
OH2BU. 

Tärkeä osa suomalaista radioamatööritoimintaa 
ja -perinnettä loppui, kun Viitospiirin kerhot päät-
tivät lopettaa 2015 Viitospiirin kerhojen bulletiini-
lähe-tykset sunnuntaisin. Yhteisbulletiiniä oli 
lähetetty jo ilmeisesti 1990-luvulta alkaen. 

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; jatkaa 
oman radiobulletiininsa antamista täyttäen 
keväällä 2017 40-vuotta.



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.

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
- HAE LUPAA ANTENNILLE
- SÄHKÖTYSMERKIT PAPERILLA
- NETTIRADIO JA KOTITAAJUUDET
- RADIOMÄKI HELIKOPTERISTA
- HAE TAI KATSO QTH-LOKAATTORISI

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 630 kappaletta. 

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 7.3.2016 

Kerhon sääntömääräinen kevätkokous eli tilin-
päätöskokous pidettiin 7.3.2016 kun 27+1 
kerhon jäsentä oli paikalla ja Gerd, OH5SB/ 
DL2SB; Skype-etäyhteydellä Saksasta.  Kokouk-
sen puheenjohtajaksi valittiin Kai, OH2PR. 
Kokous siunasi toimintakertomuksen vuodelta 
2015 ja hyväksyi tilinpäätöksen.
 

- Raimo, OH3RV; kertoi että kerholle on tilattu 
uusi toistinasema Saksasta. Kustannukset, jotka 
sinänsä ovat kohtuulliset, pyritään kattamaan 
”kolehdilla”
- Jari, OH2BU; kertoi kevään kursseilla olevan 11
henkilöä, joista kolme on jo suorittanut 
perusluokan tutkinnon ja että kerhon kurssit ovat 
päässeet myös MPK:n koulutuskalenteriin. 
- Vesa, OH3FYE; totesi että yhteiselle matkalle 
Ham Radiotapahtumaan Friedricshafeniin, 
Saksaan, on ilmoittautunut jo neljä henkilöä. 
- Tapani, OH3RT; ilmoitti lupaavana ilouutisena 
mahdollisesta toistinasemaliikenteen 
elpymisestä, että hänen taannoisella 
Lapinmatkallaan kaikilta toistimilta oli löytynyt 
vasta-asemia! 

Vaalikokous 7.12.2016 
Kerhon vuosikokous eli ns. vaalikokous pidettiin 
7.12.2016. Osanottajalistaan kertyi 48 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.

- kerhoillat, esitelmät, leirit ym. jatkuvat 
perinteisellä tavalla
- OH3RAC-toistinasemiin tuodaan uusia 
ominaisuuksia
- ”Kerhoyöt” jatkuvat mutta painottuvat ensi 
vuonna lauantaipäiviin
- 2+1 -kurssin mallia (kaksi kurssia keväällä, yksi
syksyllä) jatketaan jha kerhon 32., 33. ja 34. 
kurssi on jo ajoitettu. Keväällä pidetään myös T2-
preppauskurssi tilojen käyttöä useampana 
päivänä viikossa pyritään hyödyntämään
- ”Kätevä, Tekevä” -tyyppisille messuille 
osallistutaan harkiten
- radiobulletiinin ajankohtaa mietitään mahdol-
lisesti yhdistämällä se OH3R-päivystykseen
- mahdollinen toinen kerhoilta torstaisin, 
keskittyen rakenteluun,
- nuorisojaosto on tehnyt oman kunnianhimoisen
toimintasuuunnitelman 



Hallituksen toiminta 
Hallituksen nimeäminä toimihenkilöinä ovat 
toimineet: 
- Sihteeri Jari, OH2BU 
- Rahastonhoitaja: Harri, OH3UP 
- VaPePa-manageri: Jouni, OH2JIU 
- Hallituksen neuvonantaja: Pena, OH3TY 
- Museon yhdyshenkilö: Pentti Lareva, OH3TY 
- Pätevyystutkijat: Pena, OH3TY; ja Jari, OH2BU
- Talonmies ja pääsihteeri Maarit, OH3EXI

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 7.12.2016 saakka  
puheenjohtajana 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. 

Kerhon hallitukseen valittiin 7.12.2016 lähtien 
vuodeksi:  puheenjohtaja Raimo Virtanen, 
OH3RV; ja jäseniksi (8 kpl): varapuheenjohtaja 
Harri Taivalmäki, OH3UP; Jari Jussila, OH2BU; 
Vesa Koskinen, OH3FYE; Päivi Viholainen, 
OH3SL; Marko Niskanen, OH3MN; Lauri 
Riikonen, OH3RL; Markku Ahonen, OH3MX ja 
Maarit Varjola, OH3EXI

Kuva: Museon antennihuone vastavalossa

Kerhon jäsenistö 
Vuoden aikana on hyväksytty 48 uutta jäsentä. 
Kerhon jäsenmäärä oli  31.12.2016 303 (2015 
255; 2014 231; 2013 199; 2012 176; 2011 141; 
2010 126) 

Talous 
Kerhon vuosikokouksessa 23.3.2016 hyväksytty 
tilinpäätös osoitti lievää ylijäämää. Merkittävin 
tuloerä oli jäsenmaksutuotot 

Jäsenmaksut olivat vuonna 2016: 
- Normaalijäsen - 20 € 
- Perhejäsen – 10€ (perheessä norm.jäsen) 
- Opiskelijajäsen - 10 € 
- Nuorisojäsen - 10 €, alle 15v. 
- Työttömät - 10 €

Kuva: Raimo, OH3RV; Harrastemessuilla kertomassa 
nuorille digiworkkimisen saloista.



Radio- ja tv-museon asema OH3R
vuosi 2016

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
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

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

Kuva: Museon antennit nousivat takaisin katolle

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 vuodelle 2017 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.

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.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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