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Toimintakertomus 2017 
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, yhdistetty-
nä vuosikokoukseen ja pikkujouluun 7.12. 2015. 
Kerhon 90-vuotisjuhlat, pidetään vuonna 2020. 

Vuosi 2017 oli kerhon 87. 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 radioamatöörikerholle ja positii-
viselle radioamatööritoiminnalle. 

Kerho on sekä jäsenmäärältään että nuoriso-
jäsenmäärältään Suomen suurin radioamatööri-
kerho, toimien yleiskerhona yhä laajemmalla 
jäsenmäärällä koko eteläisestä Suomesta.

Kerhon jäsenmäärä oli 31.12. 2017 333 (2016 
303; 2015 255; 2014 231) Nettokasvua edelli-
sestä vuodesta oli 30, eli noin 10 %. 

Nuoriso-jäseniä kerholla on 31.12.2017 70.

Aktiivinen vuosi 2017 
Mennyt vuosi eli vuosi 2017 jää historiaan jälleen
monipuolisen toiminnan ja aktiivisuuden vuotena.
Kerhoiltojen suosio kasvoi ilta illalta. Nykyiset 
kerhotilat ovat ahtaat mutta onneksi olemme 
saaneet ainakin tilapäistä apua uudesta koulu-
tusluokasta Vanhan Radioaseman alakerrasta.

Kerholla jatkuivat myös edellisenä vuonna alka-
neet ns. ”kerholauantait” eli kuukauden viimeisen
lauantain aktiviteetit, joilla nimenomaan nuorille 
harrastajille annettiin mahdollisuus vapaa-aikana
tulla mukaan kerholle.

Vuoden aikana järjestettiin viisi radioamatööri-
kurssia. Kerhon kouluttajien ja muualta tulleiden 
pätevyystutkijoiden yhteistyönä suoritettiin kerhol-
la yhteensä 52 (2016 138; 2015 47) moduulia 
käsittäen yhteensä 28 (70, 26) tutkintoa. Suori-
tettujen moduulien ja tutkintojen määrä laski 
edellisestä vuodesta n. 60 % johtuen Suomen 
Radioamatöörilitto ry:n päätöksistä vaikeuttaa 
tutkintotoimintaa ja vähentää tutkintojen vastaan-
ottajien määrää.

Kerho jatkoi yhteistyötä Maanpuolustuskoulutus-
yhdistyksen (MPK) kanssa ja kaikki kurssit löytyi-
vät myös MPK:n koulutuskalenterista. Kerhon 
laaja ja monipuolinen koulutusjärjestelmä on 

saanut kiitosta aivan MPK:n johtoa myöten 
esimerkillisenä tapana kouluttaa.

Muuten kerhotoiminnan kannalta lähes täydelli-
sestä vuodesta jäi puuttumaan vain koululais-
esittelyt, jotka Radio- ja tv-museon peruskorjauk-
sen vuoksi ovat jääneet väliin. Uskomuksemme 
mukaan ne alkavat taas tulevana syksyllä 2018.

Myös Ruskaleirin suosio oli edelleen vankka. 
Hyvällä ohjelmalla koostettu, ensi kertaa Messi-
lässä pidetty leiri keräsi lähes 80 osanottajaa  
tehden siitä jälleen osanottajamäärältään Suo-
men toiseksi suurimman radioamatöörileirin.

Kuva: Vain 14-vuotias Maija workkimassa ”second 
operaattorina” FT8-yhteyksiä kerhon koulutusluokassa. 
(Kuva Vesa, OH3EQY)

Kerhon perustoimintaa ovat maanantaiset kerho-
illat, joissa kävikin lukuisa määrä kerhon jäseniä 
ja vieraita. Tiedotustoiminta on ollut aktiivista se-
kä sähköpostilla (OH3AC Kerhokirje ja tiedotteet)
että kerhon verkkosivuilla. Neljä vuotta toimin-
nassa ollut kerhon keskustelupalsta on toiminut 
aktiivisesti, minkä lisäksi kerho on mukana myös 
sekä Twitterissä, Facebookissa että 
Instagram'issa.

Vuoden ikävä piirre oli radioamatöörien keskus-
järjestön, SRAL, jatkuva toiminnan hankaloitta-
minen. Tämä näkyi hyökkäyksinä mm. sen 
nettisivulla, useassa sen hallituksen päätöksissä 
ja toiminnassa. Erityisen vahingollista oli liiton 
bulletiiniin jätettyjen tiedotuksien editointi sekä 
kotisivutietojen poistaminen SRAL:n sivuilta. 
SRAL:n hallitus myös poisti liiton kevätkokouk-
sen asialistalta jäsenaloitteen, jossa kyseen-
alaistettiin se, että sen toiminta ei ole yhden-
vertaista kaikkia jäseniä kohtaan.

Kerho haki radioamatööritutkintojen vastaan-
ottajaksi. Viestintävirasto totesi päätöksessään, 
että kerholla on lain edellyttämä taito ja kokemus
tehtävään mutta antoi hakemukseen muuten 
kielteisen päätöksen.
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Esittely- ja koulutustoiminta
Lahti edelleen suurin radioamatöörikouluttaja
Vuosittain on Suomessa ja 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 396 138  n. 40 %
2017   52

Vuosina 2013-2017 noin joka neljäs moduuli 
Suomessa suoritettiin kerhon kautta! ') (Kerhon 
luvuissa on mukana myös hylätyt suoritukset)

Kerho järjesti v. 2017 aikana viisi yleistä kurssia:
- keväällä kolme perusluokan kurssia,
- syksyllä kaksi iltakurssia, joista toinen 
oli suunnattu myös nuorille sähkö-, 
instrumentti- ja automaatioalan 
opiskelijoille Salpauksessa.

Lisäksi annettiin runsaasti henkilökohtaista kou-
lutusta ja opastusta sekä ylimääräistä opetusta.

Linja-autokampanja ja Lahden MM-kisojen
aktiviteetti

Kerhon toimesta järjestettiin Suomessa ennen-
näkemätön ja mittava linja-automainoskampanja 
MM-kisojen aikana ja kurssien kynnyksellä! 

Viikolla 8 eli 18.2.-24.2.2017 kaikissa Lahden 
kaupungin linja-autoissa oli mainoskampanja, 
jossa mainostettiin sekä seuraavalla viikolla 
alkavia kahta kurssia sekä kutsuttiin tutustumaan
kerhoon avoimien ovien päivinä. Osa niistä ajoi 
myös naapurikuntien puolelle. Kerhon talkoopo-
rukka käytti yhden yön tarrojen liimaamiseen ja 
toisen yön niiden poistamiseen kampanjan jäl-
keen. Mainoskampanjan ideoija ja taustahenkilö 
oli Jari, OH2EZW (sk)

Kampanjasta löytyy selostus: 
www.oh3ac.fi/Bussikampanja.pdf

Myös helmikuun kerholauantai osui keskelle 
MM-kisahuumaa. Kerhon ovet olivat auki viikon-
lopun ajan. Tarjolla oli myös lämmintä glögiä, 
kahvia, teetä ja kaakaota. Kisastudioksi oli 
viritelty suuri televisioruutu. Sekä kisakävijöitä 
että vierailevia radioamatöörejä oli runsaasti. 

Erikoistunnus OH100SKI 
Kerho sai Viestintävirastolta käyttöön juhlavuoden 
tunnuksen OH100SKI. Myös tunnusta OF100SKI 
käytettiin. Tunnuksella juhlittiin sekä Suomen 
itsenäisyyden juhlavuotta että Lahden MM-kisoja. 

Tunnusta käytettiin mm. kerhon bulletiineissä, 
kilpailuissa ym. MM-kisojen jälkeen tunnus oli 
kaikkien kerhon jäsenten käytettävissä varaus-
periatteella. Yhteensä juhlatunnuksilla pidettiin 
noin 4000 yhteyttä.

Linja-autokampanjan ja Lahden MM-hiihtojen 
ajalle sattui myös Lahden Radio- ja tv-museo 
Mastolan avajaiset kolmen vuoden perus-
korjauksen jälkeen. Kerhon jäsenet osallistuivat 
sekä avajaisten järjestelyihin että tapahtuman 
juhlapuheisiin. 

Kerhon jäseniä oli mukana useita kymmeniä 
kaikissa hiihtolomaviikon tapahtumissa edistäen 
ja edesauttaen radioamatööriharrasteen 
tunnetuksi tekemistä.  Hiihtolomaviikon 
tapahtumista tehtyä artikkelia ei julkaistu Radio-
amatööri-lehdessä päätoimittajan ilmoitettua, 
että sen julkaisu vahingoittaisi liittoa. Hiihtoloma-
viikon tapahtumista tehty, painettavaksi aiottu 
artikkeli on pdf-tiedostona verkkosivulla
www.oh3ac.fi/Artikkeli_Radioamatööri_lehteen.pdf 

Viestikiltojen Liiton kevätkokous 
Viestikiltojen Liiton (VKL) kevätkokous eli ns. 
tilinpäätöskokous pidettiin Lahden Radiomäellä 
3.3. 2017. Kokoukseen osallistuivat edustajat ja 
mielenkiinnosta mukaan tulleet viestikiltojen 
jäsenet ympäri maata. Kokouksen avasi VKL:n 
puheenjohtaja Jukka-Pekka Virtanen. VKL on 
seitsemästä alueellisesta viestikillasta muodos-
tuva, 3.3.1963 perustettu yhdistys. Liiton 
tarkoituksena on edistää maanpuolustustyötä 
sekä lisätä jäsentensä maanpuolustustahtoa ja 
viestimieshenkeä, vaalia viestialan historiallisia 
perinteitä sekä tukea ja edistää jäsentensä 
vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. 

Ohjattu nuorisotoiminta alkuun
Kerhon jäsenmäärästä merkittävä osa on nuoria.
Nuorista moni on löytänyt radioamatööritoimin-
nan mielenkiintoisen maailman omatoimisesti ja 
tullut mukaan joko kerhoiltoihin tai kursseille. 
Kerho haki ja sai Lahden kaupungilta avustuk-
sen nuorisotoimintaan.                                    3/13
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Nuoriso-ohjaajaksi nimettiin Teemu, OH3ESZ; 
joka kerholauantaiden yhteydessä järjesti 
nuorisotoiminnan suunnittelua.

Sekä kevään että syksyn kursseilla oli runsaasti 
nuoria mm. Salpauksen kanssa tehtävän 
yhteistyön tuloksena. Nuoria on säännöllisesti 
ollut kaikissa kerhon tapahtumissa, erityisesti 
Ruskaleirillä ja kerhoviikonlopuissa.

Kerho- ja kilpailuviikonloppuna 40 henkeä
Toukokuun viimeinen kerho- ja kilpailuviikon-
loppu oli menestys. Viikonlopun aikana kerholla 
vieraili nelisenkymmentä henkilöä. Kaukaisimmat
vieraat tulivat varta vasten aina Tampereelta 
saakka. 

WPX CW-kilpailussa ajettiin toukokun lopulla 
tunnuksella OF3R yhteensä 1539 yhteyttä, joka 
oli yli 500 enemmän kuin mikä oli tavoite. 
Työskentelijöinä olivat Göran, OH1SIC/SM5SIC; 
Samuli, OH2MGA; Yrjö, OH3CK; ja Jari, OH2BU.
Tärkeänä apuna antennien suuntaamisessa ja 
kerrointyöskentelyssä oli pisimmät vuorot tehnyt 
Jaska, OH3LV. Tuloksissa OF3R oli Suomen 
ykköstilalla.
 

Kilpailusta löytyy Göranin kuvaama, hieno ja 
tunnelmallinen 2:34 min video:
https://www.youtube.com/watch?v=v0OBfPLj7xY&

Kerhon tilat ja laitteet elokuvanteossa
Pääsiäislauantaina 15.4.2017 kerhon tiloissa ja 
Vanhan Radioaseman yläkerrassa kuvattiin 
elokuvaa, jossa tarvittiin Radiomäen ainutlaa-
tuista idylliä, lähes ydinvoimalan valvomon 
näköistä "radiohuonetta" sekä vanhoja radioita. 

Sisätiloina elokuvassa olivat kerhon radiohuone 
ja Vanhan Radioaseman yläkerta. Kerholaiset 
auttoivat järjestelyissä ja roudauksissa. Lisäksi 
kerho oli auttamassa löytämään toista lokaatiota 
(kuvauspaikkaa), jossa olisi suurempi arsenaali 
radiomastoja ja -antenneita. Elokuva tuli levi-
tykseen ja esitykseen mm. Kino Iiriksessä 
Lahdessa. 

OH3AC radiobulletiini täytti 40 vuotta
Kerhon ensimmäinen radiobulletiini (radiotiedote)
annettiin 27.2.1977, lukijana Leena, OH3HF. 
Alkuvuosina bulletiini luettiin kesäaikaa lukuun-
ottamatta joka sunnuntai. Vuonna 2000 siirryttiin 
lukemaan joka toinen sunnuntai ja vuonna 2010 
nykyiseen joka kolmas sunnuntai. Juhlabulletiini, 
joka annettiin 26.2.2017, oli järjestysluvultaan 
1029. 

Bulletiinin perinteenä on ollut Retun, OH3WK; 
aloittama perinne kertoa päivän nimipäivä-
sankarista ja kuvata nimen alkuperää. 

Juhlabulletiinipäivänä 26.2.2017 oli Nestorin 
nimipäivä: "Kreikkalaisessa mytologiassa Nestor 
oli sankari, joka vielä vanhoilla päivillään osal-

listui Troijan sotaan ja antoi neuvoja nuoremmille
sotureille. Nestori merkitsee kuvaannollisesti 
jonkin ammattikunnan piirissä olevaa kunnia-
vanhusta."Mahtava määrä bulletiinejä! Kiitos 
kaikille antajille ja kuuntelijoille! 

Varautuminen poikkeusoloihin varavoimalla
Jukka, OH2JIN; lahjoitti kerholle kaksi n. 1 kW:n 
suuruista generaattoria, joilla kerhon asema 
voidaan pitää toiminnassa, jos valtakunnallinen 
tai paikallinen sähköverkko romahtaa. 

Varavoimalla saadaan kerhon HF-asemat 
toimimaan jopa pienellä linukalla sekä voidaan 
varautua koko Vanhan Radioaseman sähköistä-
miseen ja osin lämmittämiseen. Myös kerhon 
toistinasemat OH3RAC sekä 2 m:llä että 70 
cm:llä ovat varavoimassa.

Geokätköilijätapaaminen keräsi yli 50 henkeä 
OH3AC kutsui geokätköilijöitä tutustumaan ra-
toimintaan ja radioamatööreihin kerholauantaina 
2.9.2017. Radiomäelle tuli yli 50 henkeä, 
joukossa monta nuorta.  Moni sai ensimmäistä 
kertaa tietää myös ra-toiminnan sisällöstä. Pieni 
juttu ja katso kuvia 
www.oh3ac.fi/Geotapaaminen_2.9._2017.html

Kuva: Geokätköilijätapahtuma keräsi kerholle ja 
Radiomäelle 50 vierasta. Tapahtuma vahvisti, että 
näillä kahdella harrasteella on hyvin samantyyppinen 
arvopohja.

Lahjoituksena antennityöturvallisuutta
Kerho sai Vesalta, OH3EQY; lahjoituksena Petzl 
Newton C73000 putoamissuojaimen: 
https://varuste.net/Petzl+Newton+%28C73000%29?
_tu=17188

Putoamissuojain kokovaljas on tarkoitettu katolla
tai esimerkiksi henkilönostimen lavalla työsken-
televälle turvaksi putoamistilanteisiin. Putoamis-
suojaimen mukana tuli kaksi nauhatarrainta ja 
köysi. Kerholla on nyt jäsenten lainattavissa 
lähes täydellinen mastovarustus. 
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Kerholla merkkipaalu: 500. moduulin suoritus
Kerholla täyttyi 18.4.2017 tärkeä merkkipaalu. 
Syksystä 2010 lukien on kerho kouluttanut ja 
tutkintojen vastaanottajat pitäneet yhteensä 500. 
radioamatöörimoduulitutkintoa, mikä tarkoittaa 
keskimäärin 75 tutkintoa joka vuosi. Joko perus- 
tai yleisluokan tutkinnon on suorittanut muuta-
maa vaille 300 henkilöä. Kursseille ilmoittautu-
neita on seitsemän vuoden aikana ollut noin 370,
joista osa on jättänyt kurssin kesken, tullut myö-
hemmin uudestaan mukaan tai  esim. muuton 
vuoksi suorittanut kurssin loppuun muualla. 

Hylättyjä moduuleita on 43 kappaletta eli 
reputus-% on vuosittain ollut keskimäärin 5-8 
%:n välissä. 

K-moduuleita on suoritettu 227, T1-moduleita 
218 ja T2-moduuleita 55 kappaletta. Nuorten 
suorittaminen tutkintojen osuus on tästä noin 
neljännes.

Mukana luvussa ei ole ne 75 henkeä, jotka 
kerhon kursseilta ovat suorittaneet Meri-VHF- 
(SRC) tai Avomerilaivurin radiotutkinnon (LRC). 

 

Uudistettu koulutusmateriaali myös muiden
kerhojen käytössä 

Kaikilla perusluokan kursseilla on käytetty opetus-
materiaalina alunperin Hannun, OH3NOB; 
Kangasalan Radiokerholle, OH3ABN; tekemää 
aineistoa, jota on kehitetty ja muokattu edelleen 

interaktiiviseksi liittämällä opetusmateriaaliin 
suorat linkit sekä K-moduulin että T1-moduulin 
kysymyspankin kysymyksiin. 

Opetusmateriaalia on uusittu jatkuvasti ja ne on 
julkisesti saatavilla kerhon verkkosivuilta. Ainakin
12 muuta kerhoa on jo käyttänyt materiaalia 
omilla kursseillaan vaikka SRAL on kieltänyt 
materiaalin käytön. Samoin materiaali on 
käytössä myös ulkomailla. Materiaalista on 
valmistunut myös erillinen versio MPK:n piirissä 
tapahtuvaa opetusta varten.

Sekä K-moduulin että T1-moduulin opetusai-
neisto läpikäytiin ja uudistettiin vuoden aikana 
useampaan kertaan, periaatteessa aina jokaisen
kurssin jälkeen niillä tulleiden kommenttien tai 
opetustehokuuden perusteella.

K-moduulin materiaalia sekä tiivistettiin että tar-
kennettiin paremmin K-moduulin tutkintoa vas-
taavaksi. Tämän lisäksi K-moduulin jokaiselta 
opetussivulta löytyy linkit aitoihin tutkintokysy-
myksiin. Uudessa versiossa on aineryhmittäin 
linkki kaikkiin tutkintokysymyksiin sekä selitykset,
miksi tutkinnon väärät väittämät ovat vääriä. 
Koeversio julkistettiin 2016 ja uudistettiin 2017. 

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

"Tiimissä hamssiksi 2"-oppimateriaali
Suomessa on vain yksi T2-moduulin eli yleis-
luokan tekniikkaa käsittelevän moduulin opetus-
materiaali, liiton kunniajäsenen Heikin, OH3RU; 
valmistava ”Tiimissä hamssiksi 2” -materiaali. 
Heikin, OH3RU ; ainutlaatuinen keskusteleva ja 
kerronnallinen tyyli muistuttaa liiton entisen 
puheenjohtajan Osmo A. Wiio'n, OH2TK; tyyliä. 
Koko materiaali on ladattavissa kerhon sivulta 
pdf-muodossa:
www.oh3ac.fi/Tiimissa_hamssiksi_2.html tai 
www.oh3ac.fi/TH2.html 

Tanelle, OH3YR; joululahjaksi yli neljän kilon
kuulakärkikynäpaketti 

Tanella, OH3YR; on poikkeuksellinen sivuharras-
tus: hän kerää kuulakärkikyniä. Muutama vuosi 
sitten hänellä oli vajaa 5000 kynää kerättynä,. 
OH3AC on kahdesti aiemmin paketoinut Tanelle 
kyniä. Siitä voit lukea seuraavasta linkistä: 
http://www.oh3ac.fi/oh3yr.html

Joulun lähestyessä kerho muisti taas Tanea, jolle
lähti nyt yli neljän kilon paketti kuulakärkikyniä. 
Joukossa oli mielenkiintoisia kyniä – ulkomaisia 
hotelliketjuja, Etelä-Koreassa pidetyn maailman-
mestaruuskilpailun ja aika monen lääkkeen 
markkinointikyniä. Tästä voit katsoa pari kuvaa 
kynäpaketista: 
www.oh3ac.fi/Joululahja_Tanelle_OH3YR.jpg
www.oh3ac.fi/Kynia_laatikossa.jpg                   5/13
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Koko kerhon kurssi
Tunnusomaista kerhon kursseille on se, että niitä
järjestämässä ja auttamassa on mukana run-
saasti kerholaisia. Kurssin kouluttaja ei koskaan 
ole joutunut olemaan yksin vaan on aina saanut 
runsaasti apua muilta. 

Parhaimmillaan kouluttajan apuna on ollut jopa 
kahdeksan henkilöä. Nämä ovat auttaneet mm. 
”hikikusojen” pitämisessä, kerhon aseman esit-
telyssä, opetus- ja koulutustarvikkeiden roudaa-
misessa, ruokailussa ja kahvituksessa ym. 

Kurssilaiset ovat yleensä saaneet hyvän väli-
palan tai jopa aterian kurssin aikana. Illalla kurs-
sille tuleville on tehty voileivät alkupuhteeksi ja 
tauolla on usein syöty lettuja, köyhiä ritareita, 
puuroja ym. Hyvä tarjoilu ja ylläpito nostaa koko 
kurssin henkeä sekä parantaa oppimistuloksia. 
Täydellä vatsalla on mukavampi opiskella. Erityi-
sesti nuoret ovat arvostaneet välipalaa pitkän 
koulupäivän jälkeen.

Vaikka monet kerholaiset auttoivat kurssien 
järjestelyissä, erityinen kiitos kuuluu kahdelle: 
Maarit, OH3EXI; ja Mika, OH3BFT.

Kurssit
Kevään perusluokan MPK-kurssit

Keväällä järjestettiin poikkeuksellisesti kolme 
perusluokan kurssia. 

- 7.2.-28.3.2017 iltakurssi,
- intensiivikurssi 27.2-3.3.2017 sekä
loppukevään iltakurssi 28.2.-18.4.2017

Kouluttajina toimivat Raimo, OH3RV; ja Jari, 
OH2BU. Koska kurssit olivat identtisiä ja ne käy-
tiin osin samanaikaisesti, muutama kurssilainen 
käytti hyväkseen useamman kurssin opetusta. 
Yhteensä kevään kursseille ilmoittautui 21 
henkilöä, joista nuoria oli seitsemän. Kaikki 
kurssit saatiin saatiin vietyä loppuun 
suunnitellusti.

Syksyn 2017 kaksi perusluokan MPK-kurssia
Myös syksyn perusluokan iltakurssi 24.10.-
5.12.2017 järjestettiin yhteistyössä MPK:n 
kanssa. Syksyn kursseille ilmoittautui 25 henkeä,
josta nuoria oli 16. Myös tämän kurssin 
tutkintotulokset olivat erinomaisia.

Kuvat (ed sivu) Kerholla käy varsinkin avoimien 
ovien päivänä runsaasti vierailijoita
Kuva (yllä) kevään kursseilla opiskeltiin

Alkusyksyn kurssin jälkeen pidettiin ylimääräinen
kurssi 14.11.-16.12.2017.

Maarit, OH3EXI; Mika, OH3BFT; Päivi, OH3SL; 
ja Timo, OH3TMI; ja muut olivat tärkeänä apuna 
mukana koko ajan kurssilla. 

Kouluttajina toimivat (K) Jari, OH2BU; sekä (T1) 
Raimo, OH3RV. Kurssi käytiin ennakoitua 
nopeammassa tahdissa ja tutkintotulokset olivat 
erinomaiset.

Kaikki kurssit järjestettiin yhteistyössä MPK:n 
kanssa. Kevään kolmas kurssi järjestettiin 
ylimääräisenä, koska hiihtolomaviikon aikana 
olleelta linja-automainoskampanjalta tuli sopiva 
määrä kiinnostuneita.

Kurssit 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 
kolmisenkymmentä nuorta opiskelijaa on saanut 
tutkinnon alleen menestyksekkään ammatin 
perustaksi. Syksyllä 2017 koulun opiskelijoille ei 
järjestetty omaa kurssia vaan he tulivat kerhon 
iltakurssille. Salpaukselta ilmoittautui 16 
opiskelijaa. Kurssin suorittaneet opiskelijat saivat
kurssista opetussuorituspisteitä sekä 
todistuksen.

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

Kerholauantait
Kerholla on järjestetty vuoden 2017 aikana 
useita toiminnallisia kerhoviikonloppuja.

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

- Tammikuu oli omistettu Elmereille, workittiin 
UBA-kontestia (kilpailu) ja pidettiin hauskaa. 
Kerhon nuoriso-ohjaaja piti myös suunnittelu-
palaveria.

- Helmikuu kerholauantai oli keskellä MM-kisa-
huumaa ja avoimet ovet kutsuivat kymmeniä 
vierailijoita. Myös nuorten ohjelmaa suunniteltiin.

- Maaliskuun kerholauantain teema oli CQ WPX
SSB, vieraita yli kymmenen

- Huhtikuu oli talkoon merkeissä, mastokiipeilyä 
ja nuoriso-ohjaaja Teemu, OH3ESZ; suunnitteli 
porukan kanssa toimintaa.  Kävijöitä oli yli 20 
aina Jyväskylää myöten.
www.oh3ac.fi/Hurja_talkoolauantai.html

- Toukokuussa oli CQ WPX SSB -kilpailu, jossa 
workittiin (työskenneltiin) suuri määrä yhteyksiä.

- Syyskuun kerhoviikonloppu ajoittui Ruskaleirin
yhteyteen.

- Lokakuussa workittiin CQ WW SSB-kisaa 
sekä viimeisteltiin ja uusittiin uutta koulutustilaa. 
Myös grilli oli kuumana.

- Marraskuussa vastaavasti workittiin CQ EE 
CW-kilpailua, kunnostettiin antenneita ja 
paikkoja.

Kerhoviikonloppuina on lisäksi mm.
- 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, mikä on 
innostanut nuorempaa väkeä paikalle. 

- Vesa, OH3EQY, on kiitettävästi kuljettanut grillin
paikalle talkoisiin ja kerhopäiviin sekä lennättänyt
pienoishelikopteriaan kuvaten samalla kerhon 
verkkosivuille ja QSL-kortteihin materiaalia. 

- Välillä on korjailtu releboxia tai rakenneltu 
digiasemaa.

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

Ruskaleiri Messilässä 
Kerhon Ruskaleiri ja Rompepäivät pidettiin tällä 
kertaa Messilässä 22.-23.9.2017. Varsinaisen 
vieraskirjan ja salin perällä olleen fläppitaulun 
mukaan leirillä kävi 80 kävijää.

Leirimajurina toimi Harri, OH3UP. Antennit olivat 
pääasiassa Ismon, OH2IV; mutta varsinaisen 
virityksen teki useimpiin antenneihin Jaska, 
OH3LV. Pystytyksessä oli mukana runsas määrä
kerholaisia. Leirin ohjelmasisältö oli laadukas ja 
ennennäkemätön.

Radioamatööriaseman vakuuttaminen
Lauantai alkoi mielenkiintoisella esityksellä 
radioamatöörilaitteiden vakuuttamisesta. 
LähiTapiolan Emilia Semeri kertoi miten ja kuten 
meidän laitteemme tulisi vakuuttaa. 

Etäyhteyttä kännykällä
Kalevi, OH3NAO; on kerhoilloissa monesti 
workkinut Sysmässä sijaitsevaa asemaansa  
etänä kännykän kautta. Aseman ja etäyhteyden 
rakentaminen ei ole ollut kuitenkaan yhden illan 
projekti. Apuna on monessa kohtaa ollut hami-
kaverit, jotka ovat jo oppimaansa tietoa auliisti 
jakaneet. Sähkön katkaisu ja kytkeminen etänä, 
ukkossuojaus ja erityisesti yhteyden 
muodostamisen määrittelyt ovat olleet päällim-
mäisiä tehtäviä. 

Suomen Etelämantereen tutkimusasema
Aboa ja OJ1ABOA-radioasema

Mika, OH2FFP; valloitti yleisön kertomalla sekä 
Aboa-tutkimusaseman arjesta että OJ1ABOA-
radioamatööriasemasta.  Mika on toiminut useita
vuosia retkikunnan johtajana ja ollut myös 
mukana ensimmäiselllä retkellä pystyttämässä 
radioamatööriasemaa. 

Kuva: Messilän luentosali oli viimeistä paikkaa myöten 
täynnä

Yli 60-päinen yleisö käytti tilaisuuden hyväkseen 
ja kysymyksiä tuli lähes kaikesta mahdollisesta: 
koulutuksesta, henkisestä kestävyydestä, 
ympäristönsuojelusta ym. Mika lähettikin heti 
esitelmän jälkeen viestin: ”Erityistä huomiota 
kiinnitti luentoni aikana runsas kysymysten 
määrä, jotka olivat poikkeuksetta asiallisia ja 
veivät hienosti esitelmää eteenpäin. Kiitos siitä 
kaikille ja terveisiä koko porukalle.”
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Kysymykseen, kuinka moni olisi valmis lähte-
mään rekryyttinä seuraavalle retkikunnan 
matkalle, nousi kuusi kättä. 

JT65- ja FT8 -koukuttavat  
Pienen tauon jälkeen Vesa, OH3EQY; ja Vili, 
OH2ZZ; kertoivat uusista digiohjelmista JT65 ja 
FT8. Jälkimmäinen on kaikkien aikojen nopeim-
min levinnyt digitaalinen ohjelma, jolla tällä 
hetkellä workkivat tuhannet ja tuhannet asemat, 
viime vuoden lopun tilanteen mukaan jopa 56 % 
kaikista radioamatööreistä. FT8-lähetemuodolla 
pystyy työskentelemään asemia, jotka ovat jopa 
20 dB kohinan alla. Et siis kuule niitä omin korvin
mutta ohjelma kaivaa ne sieltä esiin. 

Antenniohjeita uudelle ja vanhalle,
kilpailuohjeita

Aikataulun hieman venyttyä Jukka, OH6LI; 
palautti meidät taas kellon kanssa synkroniin. 
Jukan ””Practical Antennas” aloittajalle – aloit-
telijan antennikoulu”” oli loistava ohjeistus jokai-
selle lanka-antennin tekijälle. Jukka oli hienosti 
miettinyt viimeistä yksityiskohtaa myöten, miten 
lanka-antenni tulee rakentaa. Esitelmä oli erityi-
sen ansiokas nuorten aloittelijoiden kannalta

Jukka on myös Pohjoismaiden ainoa edustaja 
CQWW-kilpailukomiteassa ja siten enemmän 
kuin ruuvin päällä mm. kaikissa kilpailun sään-
töihin ja tuloksiin liittyvissä asioissa. Jukka kertoi 
sääntöihin tehdyistä muutoksista, joista jokaisen 
edes puolikärkeen yrittävän tulisi olla tietoinen. 

Vesa, OH3EQY; lennätti dronin avulla antenni-
narut puihin, ja droni oli muutenkin suuren 
mielenkiinnon kohde. 

Kuva: Kalevin, OH3NAO; etäasema oli messujen 
vetonaula.

Kätevä&Tekevä-messut
OH3AC osallistui Kätevä&Tekevä -messuille 4.-
5.11.2017. SRAL tuki taloudellisesti messuille 
menoa.

Kerhon messuständin paikka aikaisempiin 
vuosiin verrattuna uusi, mutta tavallaan keskei-

syytensä vuoksi aikaisempaa paremmalla pai-
kalla. Paikasta johtuen emme voineet pystyttää 
tavallista esittelyasemaa, mutta Kalevin, 
OH3NAO; etäasema Sysmässä tuli avuksi ja 
toimi erittäin hyvin. Messuständilla kävi huomat-
tava määrä nuoria, jotka saivat asiaan liittyvät 
esitteet. Ainakin kaksi nuorta liittyi kerhon 
kursseille ja tutkintoon messujen jälkeen.

Messupäällikkönä toimi jälleen Vesa, OH3FYE; 
Kerholta oli osastoa pystyttämässä tai mukana 
esittelyissä yhteensä 10 henkeä. 

Kunniamaininnat ja huomionosoitukset
Vuoden kerhoaktiivi

 Vesa, OH3EQY
Vesa on aktiivisesti ylläpitänyt kerhon teknistä 
laitteistoa ja auttanut erinomaisesti uuden 
koulutusluokan sisustamisessa. Vesa ylläpitää 
radioamatööritapahtumien kalenteria osoitteessa
http://www.oh3ac.fi/kalenteri.html sekä luo jatku-
vasti uusia mielenkiintoisia ideoita kerholaisten 
hyväksi. Vesa on kätevä ja auttavainen tekniikan 
monella saralla ja omaa uskomattoman tietou-
den aina syvästä tietokonemaailmasta perus-
tekniikkaan ja -elektroniikkaan.

Vuoden kerholainen 
Yrjö, OH3CK

Yrjö on aktiivinen Radio- ja tv-museolla olevan 
OH3R-aseman päivystäjä sekä työskentelijä 
erityisesti sähkötyksellä myös kerhon asemalta. 
Yrjö ylläpitää kerhon asemaa, mutta auttaa myös
muita jäseniä heidän teknisissä ongelmissaan 
neuvomalla, korjaamalla ja opettamalla korjaa-
mista. Yrjö on kerholainen, joka tekee kerhosta 
kerhon ja jota ilman yksikään kerho ei voi 
menestyä. Yrjö on myös kerhoiltojen perinteen ja
jatkuvuuden vaalija, joka tuo mukaan laajaa 
yleistietoutta.

Vuoden kerholainen 
Mika, OH3BFT:

Mika tuli mukaan kerhon toimintaan puolitoista 
vuotta sitten kiinnostumalla toiminnasta messuil-
la olleen esittelyn kautta. Hän suoritti motivoitu-
neena nopeasti yleisluokan tutkinnon ja on siitä 
lähtien ollut kantava ja vastuullinen henkilö kai-
kissa kerhon tapahtumissa. Mika tulee kerho-
iltoihin aikaisin iltapäivällä ja valmistelee kerho-
iltaa ja koulutusta kaikille mieluisaksi. Lisäksi 
Mika on ollut mukana kaikilla perusluokan kurs-
sien oppitunneilla syksystä 2016 alkaen, auttaen 
pyyteettömästi järjestelyissä, opettamalla uusille 
työskentelytaitoa ja ”Ham Spirit'tiä.” 

Koululaisesittelyt 
Museon peruskorjauksen valmistuttua keväällä, 
koululaisesittelyt lähtivät hitaasti liikkeelle.

Kerhon toimintaa on esitelty kahdelle Radio-
mäellä koululuokalle opettajineen.  
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Muita tapahtumia
Kilpailukalenteri kerhon kotisivulla

Keke, OH2OT; on koonnut kerhon verkkosivuille 
kilpailukalenterit, joista löytyvät tärkeimmät 
kilpailut sekä välttämättömät tiedot niiden 
workkimiseen "ex tempore". 

Kerho haki vuoden 2018 kesäleiriä
Suomen Radioamatööriliitto ry:n hallitus pyysi 
kerhoja hakemaan kesäleirin 2018 järjestely-
oikeuksia. OH3AC hallitus haki kesäleiriä 
Vierumäelle. Leirin järjestelyoikeudet annettiin 
Pohjois-Karjalaan ja leiri pidetään Nurmeksessa 
heinäkuun lopulla. Vierumäki ei toista kertaa 
tullut valituksi.

Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous 
Kerho oli yhdessä muiden Päijät-Hämeen 
viestintäyhteisöiden kanssa aktiivinen ja päätti 
olla perustamassa Päijät-Hämeen Viestikiltaa. 
Ajatus julkistettiin loppuvuonna 2016. Lahden 
Radio- ja tv-museon, Mastolan, auditoriossa 
pidettiin la 4.3.2017 Päijät-Hämeen Viestikillan 
perustava kokous. Uuden Killan perustaja-
jäseniksi ilmoittautui yhteensä 71 henkilöä!

Killan tarkoituksena on toimia alueellisena radio- 
ja viestialan harrastajien ja ammattilaisten yhdis-
tävänä tekijänä. Visio on kehittyä aktiivisena, 
ammattitaitoisena ja kiinnostavana viestialan 
perinteiden vaalijana, radio- ja johtamisjärjestel-
mäalan kouluttajana sekä poikkeusolojen 
valmiuden kehittäjänä.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheen-
johtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Mika Kari toi Lahden kaupungin terveh-
dyksen tapahtumaan. Sekä Viestikiltojen liiton 
että Kaakkois-Suomen Viestikillan edustajat 
toivottivat uuden Killan tervetulleeksi viestikilto-
jen perheeseen. Killan puheenjohtajaksi valittiin 
MPK:n Lahden koulutuspaikan johtamisjärjestel-
mäalan aselajivastaava Esko Sutela, OH3BFV. 
Uuden killan hallitukseen valittiin Aarne Kumpu-
lainen, Pekka Wallenstjerna, Martti Rusi, Jari 
Jussila, OH2BU; Marko Niskanen, OH3MN; 
Jaakko Karisto, OH3JK; Kai Merenlahti ja Jarno 
Metso.

Tapahtuman lopuksi tarjottiin huippuesitelmä, 
jossa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuk-
sen johtaja Jarkko Saarimäki luennoi ajankoh-
taisesta sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan 
turvallisuustilanteesta. Tapahtuman järjestelyistä 
vastasi OH3AC kerhon vapaaehtoisten voimin. 

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 
(taajuusaluetaulukon) ja Ruotsin SSA:n mallin 
mukaisen pystysuuntaisen banditaulukon. 
Banditaulukot päivitettiin vuoden aikana 
kahdesti.

Taulukot saivat runsaasti mielenkiintoa ja ne on 
ladattavissa kerhon verkkosivuilta.
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. 

Lainatavaraa kerholla
Kerholta on ollut lainattavissa hyvälaatuinen AA-
600 antennianalysaattori ohjekirjoineen, kaksi 
mastovyötä ja muuta turvallisuuskalustoa. 

Kerhon toistimet OH3RAC
Radiomäen mastoissa sijaitsevat kerhon 2 m ja 
70 cm:n toistimet OH3RAC ovat toimineet 
luotettavasti pääosan vuotta. 

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.

Kerho kerhotoimintapäivillä 
SRAL ei järjestänyt kerhotoimintapäiviä vuonna 
2017. Kerhon esiittelymateriaali löytyy kerhon 
kotisivun vasemmasta palkista:
http://www.oh3ac.fi/OH3AC%20esittely.pdf
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Uusia avaimia kerholaisille
Vanhan Radioaseman lukot uusittiin ja kerho-
laisia varten asennettiin putkilukko.

Kerhotilat ja illat 
Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo
18:00 alkaen radioamatööriaiheisen keskustelun 
merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 15-27 
henkilöä. Kahvinkeittäjiä ei tänä vuonna pyydetty
ilmoittautumaan etukäteen, vaan yleensä 
ensimmäinen paikalle tullut laittoi kahvit päälle. 
Pullaa ja mutta naposteltavaa oli aina saatavilla.

Kävijä- ja käyntimäärät 
Kerhon vieraskirjan ym mukaan kerhon toimin-
taan on vuoden aikana osallistuttu seuraavasti: 
(käyntiä tai osallistumista) 
- vierailut kerhoilloissa 1603 (2016 1554; 2015 1340; 
2014 1001; 2013 876; 2012 696), 
-tutkinnot 60  (138, 65, 65, 40, 38), 

-päivystykset OH3R-asemalla 39 (22, 8, 18, 0, 44), 

-koululaisesittelyt 66 (22, 0, 0, 0, 967), 

-kursseihin osallistuminen 465 (745, 333, 301, 267, 
325), 
-muu toiminta (työskentely ym.) 812 (612, 644, 356,
420, 145) 
Yhteensä 3045 (2791, 2355, 1741. 1603 ,1376) 
käyntiä tai osallistumista, kasvua n. 8 %. On 
huomattavaa, että merkittävää osaa käynneistä 
tai osallistumisista ei kirjata vieraskirjaan. 

QSL-välitys 
Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien 
välityksen. Lähtevien korttien viennin on yleensä 
hoitanut Jari, OH2BU. Vastaavasti Harri, 
OH3UP; on hoitanut tulleet kortit lokeroihin. 
Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen, Hyvin-
kään ja Elimäen kautta kerhon maksaessa 
postikulut. Kerholla on sekä saapuville että 
lähteville korteille omat lokerikkonsa. Lokerikot 
toimivat myös kerhon sisäisenä viestivälineenä.

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? 

Radiotoiminta ja -kalusto 
Kerho on ylläpitänyt HF- ja VHF/UHF-asemaa 
kerholaisten käytettäväksi kerhotiloissa Vanhalla 

Radioasemalla. Kerhoaseman valvojana on 
toiminut Jarmo, OH3QN. Lisäksi on ylläpidetty 2 
m ja 70 cm FM-toistinasemia (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 (14, 15) 
”OH3AC Kerhokirjettä” niille jäsenille, joiden 
sähköpostiosoite on kerhon tiedossa. Kirjeissä 
kerrottiin kerhon ajankohtaisista tapahtumista, 
kursseista, esitelmistä sekä yleisistä ra-toimin-
taan liittyvistä mielenkiintoisista asioista. ym. 
Kirjeistä 7 lähetettiin keväällä  ja 7 syksyllä. 
Kerhokirjeet on julkaistu myös kerhon kotisivulla 
ja keskustelupalstalla. Kerhokirjeiden yhteen-
laskettu sivumäärä on ollut 474 ja niissä on 
julkaistu yhteensä noin 1000 kerhoa tai ra-
toimintaa koskevaa uutista. Kerhokirjeen sivu-
määrä kasvoi ja se oli siten että sisällön määrällä
laskettuna Suomen suurin radioamatöörijulkaisu.

Kerhon jäsenistä noin 17: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 700+ ja lukijoita noin 
1500 kerhokirjettä kohden. Kerhokirjeen sään-
nöllisiä tai ajoittaisia avustajia oli yli 30 kaikkialta 
maasta. Varsinaisen toimitustyön teki Jari, 
OH2BU. 
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Facebook ja Twitter
Kerholla on omat sivut sekä Facebookissa että 
Twitterissä. Facebook-sivulla on tiedotettu ker-
hon tärkeimmistä tapahtumista kuten kursseista, 
kokouksista sekä mm Ruskaleiristä. Myös 
Twitter-tilillä on tiedotettu, tosin harvemmin. 
Myös Instagram on ollut ajoittain käytössä.

Bulletiini 
Kerhon bulletiini annettiin vuoden aikana 6 
kertaa keväällä. (2016 13, 2015 12, 2014 13, 
2013 6 kertaa, 2012 19 kertaa, jossa mukana 
Syyspäiviä edeltäneet 8 viikottaista bulletiinia) 

Bulletiini pyrittiin lukemaan pääsääntöisesti joka 
kolmas su klo 09:30 SA 80 m:llä (3685 kHz) ja 
releoimaan kahdelle metrille. Bulletiinit on jul-
kaistu myös kerhon kotisivulla. Bulletiinin luki-
joina ovat toimineet lähinnä Pena, OH3TY; ja 
Maarit, OH3EXI. Bulletiinit on toimittanut Jari, 
OH2BU. 

Kotisivu www.oh3ac.fi 
Kotisivun yleisilme on pidetty perinteisenä mutta 
sisäistä järjestystä on kehitetty luettavuuden 
parantamiseksi. Etusivusta on tullut uutissivu, 
joka kertoo paitsi uutiset myös sivuille tehdyt 
muut lisäykset. Kotisivulle on skannattu kerhon 
vuosikokousten kokouspöytäkirjat vuodesta 2002
lähtien sekä runsas määrä kuvia kerhon eri 
tapahtumista.

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
- OH3R-VUOROT

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 750 kappaletta. 

Keskustelupalsta
Neljä vuotta sitten 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 mm. kerhon tiedotukseen, 
koulutukseen, yleiseen keskusteluun, Radio- ja 
tv-museoon, tapahtumiin, tekniikkaan sekä 
kauppapaikkaan. Keskustelupalstan asetuksista 
ym. huolehti Raimo, OH3RV; Pasin, OH2EIC; 
ollessa toinen ylläpitäjä.

Kuva: Messuja ja muita yleisötilaisuuksia varten 
tehtiin radioamatööritoiminnasta kertova esite. Esite 
oli ensimmäistä kertaa käytössä syksyn messuilla.

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 27.3.2017

Kerhon vuosikokous eli ns. ”tilinpäätöskokous” 
pidettiin Vanhan Radioaseman juhlasalissa ma 
27.3.2017. Osanottajia paikalla oli kirjanpidon 
mukaan 30. 

Kerhon puheenjohtajan Ramin, OH3RV; johdolla 
ja kerhon sihteerin Jarin, OH2BU; toimiessa 
kirjurina hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 
2016, hyväksyttiin tilit ja myönnettiin hallitukselle 
ja muille toimihenkilöille vastuuvapaus. 
Tilinpäätös osoitti hyvää ylijäämää.      
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Kokouksen kohdassa ”Muut asiat” eli vapaassa 
sanassa tuli paikalla olevilta kiitoksia kerhon 
eteen tehdystä työstä, hyviä kommentteja 
erityisesti OH3R-päivystyksen ja radioaseman 
kehitykseen jne. ”Positiivisen radioamatööri-
toiminnan puolesta” ja ”Success Story OH3AC” 
olivat pisimmät puheenvuorot. - Radio- jv tv-
museosäätiö on lahjoittanut kannettavan 
tietokoneen OH3R-asemalla käytettäväksi. 

Kokous hyväksyi tilinpäätöksen

Vaalikokous 7.12.2017 
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; 
vuosikokous ja pikkujoulut vietettiin Radiomäellä,
uudessa koulutusluokassa ma 11.12.2017. 
Yhteensä osanottajia oli 47, yksi vähemmän kuin
viime vuonna. Vuosikokouspöytäkirja on 
luettavissa seuraavassa linkissä: 
http://www.oh3ac.fi/OH3AC_vaalikokouspoytakirja_
11.12.2017.pdf

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Kai, 
OH2PR; ja sihteerinä Jari, OH2BU. Kokous saa-
tiin nopeasti lävitse eikä yksimielisyyttä rikottu 
yhdessäkään kohdassa. Toimintasuunnitelmaan 
lisättiin yksi lause mutta muuten kokousyleisö 
tuntui olevan tyytyväinen suunnitelmiin ja eri-
tyisesti uusiin tuleviin tapahtumiin ja toimintaan. 
Toimintasuunnitelman voi lukea seuraavasta 
linkistä: 
http://www.oh3ac.fi/Toimintasuunnitelma_2018.p
df

Toimintasuunnitelmaan lisättiin osallistuminen 
Kokonaisturvallisuuden messuille Lahdessa 
syksyllä 2018. 

Hallituksen toiminta 
Hallituksen nimeäminä toimihenkilöinä ovat 
toimineet: 
- Sihteeri Jari, OH2BU 
- Rahastonhoitaja: Harri, OH3UP 
- VaPePa-manageri: Jouni, OH2JIU
- Hallituksen neuvonantaja: Pena, OH3TY
- Nuoriso-ohjaaja Teemu, OH3ESZ
- Museon yhdyshenkilö: Pentti Lareva, OH3TY 
- Pätevyystutkijat 31.1.2017 saakka: Pena, 
OH3TY; ja Jari, OH2BU
- ”Talonmies” ja pääsihteeri Maarit, OH3EXI

Hallituksen päätöksenteko on tapahtunut 
pääasiassa sähköpostin, Skypen, puhelimen ja 
vapaamuotoisten keskusteluiden pohjalta.

Kerhon hallitus 
Kerhon hallituksessa toimivat 7.12.2017 saakka  
puheenjohtajana Raimo, OH3RV; 
vapapuheenjohtajana Marko, OH3MN; ja 
jäseninä Harri, OH3UP; Jari, OH2BU; Vesa, 
OH3FYE; Päivi, OH3SL Lauri, OH3RL; Markku, 

OH3MX; ja Maarit, OH3EXI. 
Kerhon hallitukseen valittiin 7.12.2017 lähtien 
vuodeksi puheenjohtajaksi Raimo, OH3RV; 
varapuheenjohtajaksi Marko, OH3MN; sekä 
jäseniksi Harri, OH3UP; Jari, OH2BU; Vesa, 
OH3FYE; Päivi, OH3SL; Markku, OH3MX; 
Maarit, OH3EXI; ja Timo, OH3BIU. 

Kerhon jäsenistö 
Vuoden aikana on hyväksytty 48 uutta jäsentä, 
kuollut kolme, eronnut kaksi ja erotettu 
maksamattoien jäsenmaksujen vuoksi 17. 

Kerhon jäsenmäärä oli  31.12.2017 333 
(2016 303; 2015 255; 2014 231; 2013 199; 2012 
176; 2011 141; 2010 126) 

Vuoden aikana kerhon jäsenistä Kari, OH2BNE; 
Jari, OH2EZW; ja puoliamatööri Jarmo Alanko 
siirtyivät lopulliseen ”Silent Key”-luokkaan 

Talous 
Kerhon vuosikokouksessa 7.3.2017 hyväksytty 
tilinpäätös osoitti ylijäämää. Merkittävin tuloerä 
oli jäsenmaksutuotot 

Jäsenmaksut olivat vuonna 2017: 
- Normaalijäsen - 20 € 
- Perhejäsen – 10€ (perheessä norm.jäsen) 
- Opiskelijajäsen - 10 € 
- Nuorisojäsen - 10 €, alle 15v. 
- Työttömät - 10 €

Kuva: Yrjö, OH3CK; mielipuuhassaan workkimassa
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Radio- ja tv-museon asema OH3R
vuosi 2017

Radio- ja tv-museo kesän avoinna
Lahden Radio- ja tv-museo avattiin helmikuun 
lopussa 2017, Lahden hiihdon MM-kisojen 
aikana, kolmen vuoden peruskorjauksen jälkeen.

Lahden Radio- ja tv-museolla sijaitseva Arvi 
Hauvosen muistoasema, OH3R; on päivystänyt 
joka su1990-luvun alusta klo 12:00-15:00 SA 
Päivystyskertoja on runsaat 1000.

Asemalla esitellään ra-toimintaa, museota ja 
annetaan kaikille kerholaisille mahdollisuus tulla 
pitämään yhteyksiä. Päivystysaikoja on varannut
Pena, OH3TY; mutta varaukset siirtyivät vuoden 
lopussa näkyviksi kerhon kotisivulla olevalle 
sivulle.

OH3R päivystys siirtyi Vanhalta
Radioasemalta takaisin museolle 

Kun selvisi, että museon peruskorjaus tulisi 
jatkumaan aina vuodelle 2017 saakka, muisto-
asema OH3R siirrettiin Vanhan Radioaseman ns.
antennihuoneeseen. Museon peruskorjauksen 
valmistuttua keväällä 2017, muistoasema siirtyi 
takaisin museolle. Peruskorjauksen yhteydessä 
Arvi Hauvosen muistoasemaa varten oli 
rakennettu aivan uusi, upea esittelypiste. 

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.

Pena, OH3TY; on vastannut aseman ylläpidosta 
ja toiminut yhdyshenkilönä museolle ja säätiölle 
vuoteen 2017 saakka.

Museon asema mukana myös kilpailuissa
Päivystysten ohessa on osallistuttu moneen 
kansainväliseen tai kotimaiseen kilpailuun. 
Tunnuksella OF3R osallistuttiin myös kevään 
2017 suurimpaan kansainväliseen 
sähkötyskilpailuun, CQ WW WPX CW.
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