
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016
Hyväksytty Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, vaalikokouksessa 7.12.2015.

 

K E R H O T O I M I N T A

Päämääränä on tarjota kaikille jäsenille mahdollisuus harrastaa kiinnostuksen 
mukaan joko radioamatööritoimintaa tai muun radioviestinnän toimintaa kerhon tiloissa, 
kerhon tarjoamin välinein sekä tarjota mahdollisimman monipuolisia palveluja jäsenille.

Kerhoillat pidetään maanantaisin klo 18:00 alkaen kahvin, teemailtojen ja seurustelun 
merkeissä. Kahvinkeittovuorot hoidetaan laadittavan vapaaehtoisten listan mukaisesti. 
Harkitaan myös mahdollista toista tai jopa kolmatta viikoittaista kerhoiltaa eri harraste-
ryhmille; esim. rakentelua varten tai OH3R-päivystykseen liittyviä kerhotoimintoja. 
Harkitaan myös, josko esim. kuukauden ensimmäinen maanantai olisi erityinen OT-
kerhoilta, jolloin vanhemmat kerhon jäsenet voisivat paremmin tavata toisiaan. Tottakai 
myös kaikki muut jäsenet olisivat silloin tervetulleita kerhoiltaan. 

Vuosikokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti keväällä ja syksyllä. Kuukausiesitelmiä 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi sekä keväällä että syksyllä. 
Kerhon jäseniltä toivotaan ehdotuksia aiheista. Museon ja säätiön tiloja pyritään 
hyödyntämään tilanteissa, jotka oletettavasti keräävät suurempia kuulijamääriä. 

Kerhon tiloissa pidetään pienimuotoisia esitelmiä ja ohjelmaa. Tilat pidetään siisteinä ja 
asiallisina. Rakennusta hallitsevalta museosäätiöltä pyydetään lupa tilojen uudelleen-
järjestelyyn, seinien maalaamiseen ym. Kerhotilan sisustusta nykyaikaistetaan. Tiloissa 
olevat ylimääräiset tavarat tai lahjoituksina saadut esineet pyritään myymään tai 
poistamaan siltä osin kun niillä ei ole käyttöarvoa kerholle. Kerhotilojen yhä useammin 
ollessa kerhoiltoina varsin ahtaat, pyritään maksimoimaan käytettävissä oleva tila. 
Tunnustellaan mahdollisuuksia saada lisää tilaa Vanhalta Radioasemalta.

Radiohuoneen käyttömukavuutta parannetaan kalustoja ja niiden käyttö-ohjeita 
parantamalla sekä ergonomiaa kehittämällä. Uusi pöytä asennetaan. Laitteet ja 
antennit pidetään jatkuvasti toimintakunnossa niin, että kokematonkin uusi 
radioamatööri pääsee workkimaan muutamassa sekunnissa.

Tilojen käyttöä myös muina aikoina kannustetaan. Kerhon jäsenten käytössä on yli 
kaksikymmenkunta avainta. Mietitään myös joustavampaa tapaa jäsenille päästä 
kerholle. Hälytysjärjestelmän oikeaan päälle- ja poiskytkemiseen kiinnitetään huomiota. 
Kerhon tilojen kävijöiltä ja vierailijoita pyydetään merkitsemään käyntinsä vieraskirjaan!

Kerhon jäsenten QSL-kortteja välitetään kumpaankin suuntaan. Lähtevät QSL-kortit 
toimitetaan säännöllisesti eteenpäin ja tulleista korteista pyritään tiedottamaan jäsenille.

OH3RAC-toistinasemia (2 m ja 70 cm) 
ylläpidetään uudessa itäisen maston juurelle 
rakennetussa laitekopissa. Toistimien 
toimivuuteen kiinnitetään huomiota sekä 
tekniikan mahdollistamaan kehitykseen. 
Mikäli toistinasema saadaan varasähkö-
järjestelmän piiriin, nostetaan toistimen 
käyttöluokitusta. 

Järjestetään vuoden aikana jäsenille kysely 
tyytyväisyydestä kerhon toimintaan sekä 
ajatuksista toiminnan kehittämiseksi.



K O U L U T U S

Kerho järjestää perusluokan kursseja sekä keväällä että syksyllä 2016. Harkitaan myös 
T2-preppauskurssin sekä sähkötyskurssin järjestämistä, jos tarvetta esiintyy. Myös Meri-
VHF- sekä mahdollisesti myös Avomerilaivurin radiotutkintokurssi järjestetään keväällä 
yhteistyössä paikallisten venekerhojen kanssa, mikäli tarvetta esiintyy.

Kursseja varten kehitettyä opetusaineistoa parannetaan ja pyritään niiden sisältöä 
kehittämään myös paremmin itseopiskelua tukevaksi mm. avustavilla linkeillä. Kurssi-
aineisto on vapaasti käytettävissä kerhon sivulta ja materiaalin käyttöä nyt jo usean 
muun kerhon kursseilla kannustetaan. Opinto-ohjausta ja räätälöityä opetusta annetaan 
halukkaille ja erityisesti uusille luvan saaneille annetaan ”workkimiskoulutusta” eli 
laitteiden käytön ja kusojen pitämisen opetusta. Uusia kouluttajia koulutetaan 
varmistamaan koulutuksen jatkuvuus. 

Pyritään yhteistyöhön seudun muiden radioamatöörikerhojen ja radioharrastajien 
kanssa yhteisen harrastepohjan edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hyvin toiminutta yhteistyötä Koulutuskeskus Salpauksen kanssa jatketaan myös uusilla 
lähestymistavoilla. 

Vas. Järvenpääläinen Elias, OH2EP; oli 12-vuotiaana syksyn 2015 kurssin nuorin.
Oik. Syksyn kurssin perhepotretti, kymmenen uutta radioamatööriä.

K O U L U L A I S E S I T T E L Y T

Mikäli Radio- ja tv-museo avautuu yleisölle suunnitelman mukaisesti keväällä tai 
kesällä 2016 ja jos Lahden peruskoulun 4.-luokkalaisten museoon tutustumiset 
jatkuvat, kerho järjestää  mahdollisuuden pitää Arvi Hauvosen muistoasemalta OH3R 
”second operator” –yhteyksiä. Esittelykierrokset valmistellaan saatujen kokemusten 
mukaisesti antavammaksi sekä koululaisille, esittelijöille että vasta-asemille. Hallitus 
nimittää henkilön vastaamaan esittelyiden ja esittelijöiden koordinoimisesta.

Tarjotaan kerhon tiloja koulujen ”puuhapäivään.”

P Ä T E V Y Y S T U T K I N N O T

Kerho järjestää koulutuksen yhteydessä K- ja T1-moduulin sekä T2-moduulin tutkin-
toja. Myös yleisiä, kaikille avoimia sekä yksittäisiä tutkintoja järjestetään tarpeen mukaan.

Kerhon tilat ovat aina käytössä tutkintoja varten. Lisääntyneen koulutuksen myötä on 
välttämättä myös lisättävä tutkijoiden määrää. 

Koska joustavan ja kannustavan koulutuksen suurimmaksi esteeksi on tullut ”ar-x.fi” 
-tutkintojärjestelmä  - sen monine virheineen ja sen epäkäytännöllisyyden vuoksi – 
jatketaan painostusta järjestelmän saattamisesta tämän vuosituhannen tasolle. K- ja 
T1-moduulin kysymyspankista pyritään karsimaan lapselliset, väärät ja harhauttavat 
kysymykset teekkaripiloina pois, vaikka se samalla edellyttää tutkintojärjestelmän 
aikuistumista valtakunnan tasolla. 



L E I R I T   J A  T A P A H T U M A T

Leiritapahtumia pyritään järjestämään perinteisesti joko/sekä keväällä (Aprillileiri) 
että/tai syksyllä (Ruskaleiri). Yhteistyö muiden kerhojen kanssa on mahdollista.

Annetaan kalustoapua kerhon jäsenten ja muuhun vapaaehtoistoimintaan. 

Harkitaan mahdollisuutta anoa SRAL:n hallitukselta Liiton tilaisuuksien järjestelyoikeutta.

Lahdessa pidetään hiihdon MM-kilpailut vuonna 2017. Harkitaan ”OG3FIS” tai vastaa-
van tunnuksen hankkimista ja aktivoimista jo vuoden 2015 aikana, samalla markkinoi-
den yhteistyössä järjestäjien kanssa kisoja.

Kerho harkitsee tarkoin osallistumista maksullisille messuille. Vaikka messut ovat - 
myös kiitos SRAL:n tuen - olleet myönteisiä kokemuksia ja hienoja kerhotapahtumia, 
on niiden merkitys laskenut pääosin messuilla kävijöiden ikärakenteen ja kiinnostuksen 
kohteen muuttumisen myötä. Kerhon tavoitteena on osallistua Lahden kaupungin 
vuonna 2016 järjestämään ”Nuorten harrastemessuille.” Näiden messujen suuren 
kävijämäärän ja ikäjakauman vuoksi ne ovat paljon haastavammat kuin normaalit 
messut.

Myös uusia, poikkeuksellisia tapoja löytää uusia harrastajia mietitään. Mennäänkö 
markkinapäivänä torille, palokuntanuorten harjoituksiin tai mukaan iltapäiväkerhoon? 
Entä Salpausselän kisoihin teltta tai ”Classic Motor Show:n” yleisöalueelle? Koska 
Radiomäki on luonteva ja keskeinen paikka – ja museon uudistaessa strategiaansa – 
ehkä siellä on sittenkin kotoisinta? 

 
B U L L E T I I N I T

Bulletiinit luetaan 3685 kHz:llä ja Lahden 2 m toistimella joka kolmas viikko. Vuoro-
listat ja bulletiinit toimitetaan kerhon kotisivulle. Bulletiini releoidaan mahdollisuuksien 
mukaan myös 70 cm:llä. Uusia bulletiinilukijoita pyritään löytämään sekä 
mahdollistamaan yhteinen lukuhetki OH3R-aseman päivystyksen kanssa.

K I L P A I L U T

Leireiltä ja kerholta osallistutaan kilpailuihin esim. tiistaisin järjestettäviin NAC-tes-
teihin, peruskilpailuihin ja muihin kotimaisiin kilpailuihin. Aktivoidaan voimakkaasti digi-
modetyöskentelyä kerholta. Pyritään osallistumaan museolta yleisölle kohdistettuna 
näytöstilaisuutena kansainväliseen puhekilpailuun ja mahdollisesti perinneradiotapah-
tumaan. Tuetaan jäsenten osallistumista kilpailuihin laite- ja antennilainoilla sekä 
mahdollisuudella käyttää kerhon tai OH3R-tunnusta.

Vas. Markku, OH3MX/OH3EAU; Kätevä & Tekevä -messuilla kertomassa nuorille harrasteesta.
Oik. Matti, OH7SV; ja Ruskaleirin antenniesitelmää tuvan täydeltä.



T A L K O O T

Talkoita järjestetään tarpeen mukaan. Museoasema OH3R:n toiminta, kehittäminen ja 
ylläpito toteutetaan myös tarvittavin talkoovoimin. Talkoilla ylläpidetään antenneita, 
mastoja ym. sekä osallistutaan myös Radiomäen yleiseen kunnossapitoon.

Jätepaperin keräystä jatketaan ja jäsenistölle esitetään toistuvasti toivomus viedä 
jätepaperit ”Kuituselle”. (Uusiomateriaalit Recycling Oy, Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI.

Pyydetään jäsenistöltä ajatuksia tai ideoita tavoista, jolla kerholaiset voisivat yhteisin 
talkoin tai tapahtumin hankkia varoja kerhon hyväksi.

K A L U S T O H A N K I N N A T   J A  - L A I N A U K S E T

Kerholle hankitun laadukkaan antennianalysaattorin lainaa jäsenille jatketaan.

P E L A S T U S P A L V E L U

Kehitetään Vapepa- ja Turvatoimintaa. Varustetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen kanssa johtokeskukseen radioamatööriasema, jolla kriisitilanteessa 
voidaan turvata viestiyhteyksiä. Nimetään vastuuhenkilöt ja työryhmä.

Jatketaan yhteistoimintaa SPR:n paikallisosastojen kanssa. Pidetään mahdollisesti 
Vapepa-viestikurssi. Tuetaan Pelastuspalvelun Viestiteknisen Yhdistyksen (PTVY) toimin-
taa Päijät-Hämeen alueella toimivien liikkuvien viestikeskusten osalta. Maakuntakomppa-
nian ja MPK:n kanssa jatketaan yhteistyötä ja sen syventämistä. 

T I E D O T U S -   J A   S U H D E T O I M I N T A

Kerhokirjettä toimitetaan vuoden aikana - kesätaukoa lukuunottamatta - tasaisin, 2-3 
viikon, väliajoin. Kirjeen sisältöä kehitetään paikallisesta uutiskirjeestä laajempaa ja 
syventävää tietoutta uusille radioamatööreille antavaksi sähköiseksi julkaisuksi. 
Tietokoneettomia jäseniäkään ei unohdeta.

Ulkopuolisille tehdään harrastetta tunnetuksi mm. museon kautta, osallistumalla 
koulujen tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille. Paikallisille tiedotusvälineille tarjotaan 
uutisaineistoa, haastatteluja yms.

Ylläpidetään kotisivua www.oh3ac.fi, jolla pyritään nopeasti sanoin ja kuvin kertomaan 
kerhon toiminnasta. Tapahtumista toimitetaan tieto paitsi SRAL:n tiedotuskanaville 
(bulletiinit, teksti-TV, Internet, Fin-Ham ja lehti) myös muille vastaaville medioille. 
Kotisivulle luodaan yhä laajempi tietokanta radioamatöörille tärkeistä tai merkittävistä 
linkeistä tai asiakirjoista. 

Keskustelupalstaa ylläpidetään ja sallitaan sananvapauden mukainen oikeus jokaiselle 
radioamatöörille ilmaista mielipiteensä.

O H 3 R   V U O N N A   2 0 1 6

Mikäli Radio- ja tv-museo aukeaa vuoden 2016 aikana, palataan 1990-luvun 
alkuvuosista lähtien sieltä hyvin toimineeseen sunnuntaipäivystykseen, jolloin samalla 
työskentelemällä tehdään myös museota tunnetuksi. Museolla vieraileville esitellään 
radioamatööritoimintaa.

Tarjotaan tilaisuutta ”second operaattori”-työskentelyyn. Päivystyslista laaditaan 
sunnuntaivuoroa varten. 

Uusien päivystäjien värväystä tehostetaan. Uusille kerhon jäsenille järjestetään 
perehdyttämistilaisuuksia. Aseman antennit huolletaan säännöllisesti.

Mikäli museo ei avaudu vuoden 2015 aikana, pidetään OH3R-asema Vanhalla 
Radioasemalla ja tällä tavalla ylläpitämään tunnusta bandeilla.

Kerhon yhdyshenkilönä museon suuntaan jatkaa Pentti Lareva, OH3TY.

http://www.oh3ac.fi/


Arvi Hauvosen Muistoaseman, OH3R; HF-yagi nousi museon katolle marraskuun 
alussa 2015. Museon auetessa asema on täydessä terässä!

T A L O U S A R V I O    V U O D E L L E   2 0 1 6

TUOTOT
Jäsenmaksut
         150 x 20,00 €, normaalijäsenmaksu       2600,00 €

80 x 10,00 €, opisk. perh.jäsenet, työttömät     800,00 €
Yhteensä 3400,00 €      

Muut tuotot
Kahvi ja leirikassa    200,00 €
Kurssimaksut    200,00 €
Avustukset, lahjoitukset    250,00 €
Materiaalimyynti    150,00 €

Yhteensä   800,00 €

Tuotot yhteensä 4200,00 €
========

KULUT
Kerhotilan vuokra 2 x 400 € (6kk)   800,00 €
Vakuutukset     130,00 €
Postilokeron vuokra       90,00 €
Laajakaista- ja web-maksut   750,00 €
Lupa- ja jäsenmaksut     260,00 €
Tarvikehankinnat ja korjauskulut   500,00 €
QSL-palvelu       50,00 €
Nuorisotoiminta ja koulutus   700,00 €
Leirit, esittely, tiedotus, messut   920,00 €

Kulut yhteensä 4200,00 €
========
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