
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017
Hyväksytty Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, vaalikokouksessa 7.12.2016.

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

Kerhon tarkoituksena ja päämääränä on radioharrastuksen, erityisesti radioamatööri-
harrastuksen, levittäminen ja ylläpitäminen tarjoamalla siihen mahdollisuuden kerhon 
tiloissa ja kerhon tarjoamin välinein tai tukemalla radioamatööritoimintaa kotona tai 
muissa tiloissa. Kerho tarjoaa jäsenilleen mahdollisimman monipuolisia palveluita 
radioharrastukseen. Tämän lisäksi kerho luo yhteyksiä jäsenten kesken, viranomaisiin 
ja alan järjestöihin sekä avustaa jäseniään harrastuksissaan tiedottaen, kouluttaen ja 
muilla keinoilla. 

Kerhoillat pidetään maanantaisin klo 18:00 alkaen kahvin, teemailtojen, seurustelun ja 
”Ham Spirit'in” merkeissä. Kahvinkeittovuorot hoidetaan laadittavan vapaaehtoisten 
listan mukaisesti. Harkitaan myös toista tai jopa kolmatta viikoittaista kerhoiltaa eri 
harrasteryhmille; 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. Kuukausi-
esitelmiä 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 kuulija-
määriä. Radio- ja tv-museon avauduttua 28.2.2017 pidetään erityinen teemailta tai 
-lauantai asiasta ja tutustutaan uuteen museoon.

Kerhon tiloissa pidetään pienimuotoisia esitelmiä ja ohjelmaa. Tilat pidetään siisteinä 
ja asiallisina. Rakennusta hallitsevalta museosäätiöltä pyydetään lupa tilojen uudel-
leenjärjestelyyn, seinien maalaamiseen ym. Kerhotilan sisustusta nykyaikaistetaan 
vaiheittain. Tiloissa olevat ylimääräiset tavarat tai lahjoituksina saadut esineet pyritään 
myymään tai poistamaan siltä osin kun niillä ei ole käyttöarvoa kerholle. Kerhotilojen 
ollessa kerhoiltoina järjestelmällisesti varsin ahtaat, pyritään maksimoimaan käytettä-
vissä oleva tila. Tunnustellaan mahdollisuuksia saada lisää tilaa Vanhalta Radio-
asemalta tai Radiomäeltä.

Radiohuoneen käyttömukavuutta parannetaan kalustoja ja niiden käyttöohjeita paran-
tamalla sekä ergonomiaa kehittämällä. Laitteet ja antennit pidetään jatkuvasti toiminta-
kunnossa ja ohjeistettuna niin, että kokematonkin uusi radioamatööri pääsee workki-
maan muutamassa sekunnissa jopa 
ilman vanhemman ”Elmerin” läsnäoloa. 

Tilojen käyttöä myös muina aikoina 
kannustetaan. Kerhon jäsenten käytös-
sä on yli kaksikymmenkunta avainta. 
Mietitään myös joustavampaa tapaa 
jäsenille päästä kerholle. Hälytysjärjes-
telmän oikeaan päälle- ja poiskytkemi-
seen kiinnitetään huomiota, erityisesti 
nyt kun Vanhan Asemarakennuksen 
alakerrassa on muitakin vuokralaisia. 
Kaikkia kerhon tilojen kävijöitä ja 
vierailijoita pyydetään merkitsemään
käyntinsä vieraskirjaan!

  Henryn ja Lilian unelmahäät vietettiin 
  Radiomäellä kesällä 2016
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Q S L – P A L V E L U   J A  ”OH3RAC” -T O I S T I M E T

Kerhon jäsenten QSL-kortteja välitetään kumpaankin suuntaan. Lähtevät QSL-kortit 
toimitetaan säännöllisesti eteenpäin ja tulleista korteista pyritään tiedottamaan jäsenille. 
Kerhon jäsenille tulleita QSL-kortteja ei hävitetä eikä polteta, vaan pyritään ne jäsenyyden 
päättymisenkin jälkeen toimittamaan edelleen. Jokaiselle jäsenelle pyritään avaamaan 
lokero myös muutakin kuin QSL-postia varten. Myös kerhon hieman vanhentunut QSL-
kortti uusitaan ja kerhon pitämät yhteydet siirretään edelleen LOTW-järjestelmään.

OH3RAC-toistinasemia (2 m ja 70 cm) ylläpidetään uudessa itäisen maston juurelle 
rakennetussa laitekopissa. Toistimien toimivuuteen kiinnitetään huomiota sekä 
tekniikan mahdollistamaan kehitykseen. Kevät-kesällä 2017 asennetaan kummallekin 
toistinasemalla uudet syöttökaapelit ja mietitään antenneiden optimi korkeus ja sijoitus 
mastoissa. Mikäli toistinasema saadaan varasähköjärjestelmän piiriin, nostetaan 
toistimen käyttöluokitusta. Toistinasemien kehityksessä toteutetaan erilaisia Suomessa 
täysin uusia ominaisuuksia käyttäjille. Ominaisuudet voivat olla toistimen kautta 
saatujen palveluiden laajentamista tai itse toistimen käyttöön liittyviä uusia 
ominaisuuksia.

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

K E R H O Y Ö

Jatketaan vuonna 2016 aloitettua ”kerhoyö”-toimintaa. Kerhoyö on kuukauden 
viimeinen viikonloppu, jolloin kerholla on järjestettyä toimintaa tai ”muuten vaan”-
oleskelua. 

Kerhoyön painopistettä siirretään enemmän lauantaipäivänä tapahtuvalle toiminnalle, 
jolloin aikarajoitteet ovat pienemmät. Lauantain aikana on mahdollista järjestää mm. 
pienimuotoisia esitelmiä tai esimerkiksi antenninrakennusta ja muuta mielekästä 
toimintaa. Myös erilaiset tutustumisretket on lauantaina helpompi järjestää.

Usein kuukauden viimeisenä viikonloppuna on joku kansainvälinen kilpailu, johon 
voidaan yhdessä ottaa osaa tai tutustua eri lähetemuotoihin. Tällöin kerhoyö laajentuu 
luonnollisesti koko viikonlopun, joko yhden tai kahden yön tapahtumaksi. ”Kerhoyö”-
toimintaa tehdään erityisesti nuorisojaoston kanssa yhdessä.  

Vas. Kerhoyönä kunnostettiin kerhon asemapöytä
Oik. Syksyn 2016 kahdelle kurssille ilmoittautui 55 henkeä.

K O U L U T U S

Kerho järjestää perusluokan kursseja sekä keväällä että syksyllä 2017 yhdessä MPK:n 
kanssa. Kurssien alustavat päivämäärät ovat:

7.2.-28.3.2017 (kevään iltakurssi tiistaisin klo 18:00-21:00) 
27.2.-3.3.2017 (talvilomaviikon intensiivikurssi, päivittäin klo 10:00-16:00) 
24.10.-5.12.2017 (syksyn iltakurssi tiistaisin klo 18:00-21:00 
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Kurssitoimintaa tarjotaan alueen muille järjestöille ja yhdistyksille, erityisesti 
maanpuolustuksessa. Yksittäisiä pienryhmiä koulutetaan myös tarvittaessa. Harkitaan 
kursseja lähialueilla kuten vireässä Heinolassa ja itsenäisessä Orimattilassa.

Koska tarvetta T2-preppauskurssille on, järjestetään sellainen kevään iltakurssin 
päätyttyä. Myös sähkötyskurssin järjestämistä harkitaan. Meri-VHF- sekä mahdollisesti 
myös Avomerilaivurin radiotutkintokurssi järjestetään keväällä yhteistyössä paikallisten 
venekerhojen kanssa, mikäli tarvetta esiintyy.

Kursseja varten kehitettyä opetusaineistoa on parannettu. Pyritään sisältöä vielä 
kehittämään myös paremmin itseopiskelua tukevaksi mm. avustavilla linkeillä. Kurssi-
aineisto on vapaasti käytettävissä kerhon sivulta ja materiaalin käyttöä muiden 
kerhojen kursseilla kannustetaan. Syksyllä 2016 aloitettua ”kurssipaketin” markkinointia 
jatketaan. Kurssipaketti sisältää kurssin järjestämiseen käytännössä tarvittavat kaikki 
markkinointi-, tiedotus- ja hallintamateriaalit ja tietenkin varsinaiset koulutusmateriaalit. 
Koskaan ei kynnys kurssin pitämiseen ole ollut näin matala.

Kurssit ja koulutus on ollut koko kerhon yhteinen asia. Järjestelyissä on yhdellä 
kurssilla parhaimmillaan ollut mukana toistakymmentä kerholaista, joka on suuresti 
helpottanut kouluttajien työtä. Kerholaisten apua tarvitaan edelleenkin tulevan vuoden 
kurssien järjestelyissä.

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 integroiduilla lähestymistavoilla. 

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 2017 ja 
jos Lahden peruskoulun 4.-luokkalaisten museoon tutustumiset jatkuvat, kerho 
järjestää mahdollisuuden pitää Arvi Hauvosen muistoasemalta OH3R ”second 
operator” -yhteyksiä syksyllä 2017. Esittely valmistellaan saatujen kokemusten 
mukaisesti antavammaksi sekä koululaisille, esittelijöille että vasta-asemille. Hallitus 
nimittää henkilön vastaamaan esittelyiden ja esittelijöiden koordinoimisesta.

Tarjotaan kerhon tiloja koulujen ”toimintapäiviin”. Toimintapäivä on yleensä 
useimmissa kouluissa vuoden aikana oleva yksi päivä, jolloin luokat ulkoutuvat. 
Radiomäki kaikkineen tarjoaa tällaiselle päivälle kaikki mahdollisuudet - 
radioamatööritoiminnan esittelyä ja ”second operator”-yhteyksiä unohtamatta. 
Radiomäen historia, nykyainen museotoiminta, luonto keskellä kaupunkia ym. tarjoavat 
mahtavat puitteet moniaineiselle tapahtumalle. (Kielet, maantieto, fysiikka, 
yhteiskuntaoppi, historia ym.) 

N U O R I S O J A O S T O

OH3AC on tunnuksen omaavien nuorisojäsenten lukumäärällä laskettuna myös 
Suomen suurin radioamatöörikerho. Syksyllä 2016 perustettu nuorisojaosto jatkaa 
toimintaansa oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti, johon kuuluu mm. koulutusta, 
yhteisiä tapahtumia, rakentelua, exkursioita ja tutustumismatkoja sekä tietenkin 
workkimista. Workkimiseen ja radion käyttöön voidaan yhdistää vaikkapa geokätkeilyä 
tai pokemiaa.

Nuorisojaoston panos on merkittävä erityisesti ”kerhoyö”-toiminnassa sekä 
partiolaisyhteistyössä sekä kerhon Ruska- tai vastaavalla leirillä. 
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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. 

Pyritään olemaan aktiivinen ja rakentava aloitteentekijä tutkintojärjestelmän (ar-x.fi) 
mekaanisten ominaisuuksien sekä toimivuuden joustavuuden ja käytettävyyden 
kehittämisessä. Samoin tutkintokysymysten ja kysymyspankin kehittämisessä pyritään  
vastaamaan harrasteen muuttuvaan sisältöön ja haasteisiin sekä rakentamaan sitä 
enemmän soveltavien kysymysten kuin nippelitiedon ja kompakysymysten 
hallitsemiseen. 

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. 
Ruskaleirin hyvää statusta jatketaan.

Annetaan kalustoapua kerhon jäsenten ja muuhun vapaaehtoistoimintaan ja harkitaan 
mahdollisuutta anoa SRAL:n hallitukselta Liiton tilaisuuksien järjestelyoikeutta.

Lahdessa pidetään hiihdon MM-kilpailut vuonna 2017. Harkitaan ”OG3FIS” tai 
vastaavan tunnuksen, joka ehdkä paremmin kuvaisi hiihdon MM-kisoja (OG3SKI?” 
hankkimista ja aktivoimista, samalla markkinoiden yhteistyössä järjestäjien kanssa 
kisoja. Myös oman ”Suomi 100” -juhlavuoden tunnusta harkitaan tai näiden kahden 
tunnuksen yhdistämistä, OG100SKI?

Kerho pitää tärkeänä osallistua messuille. Messut ovat myönteinen kokemus ja hieno 
kerhotapahtumia, mutta niiden merkitys muuttunut messuilla kävijöiden ikärakenteen ja 
kiinnostuksen muuttumisen myötä. Mikäli Lahden kaupunki järjestää vuonna 2017 
”Lasten ja Nuorten harrastemessut” osallistutaan niihin.  Näiden messujen ilmaisuus 
ja suuri kävijämäärä – n. 12.000 - ja meille sopiva kohderyhmä on haastavampi kuin 
Kätevä & Tekevä -messut, joka on maksullinen ja kohderyhmän kävijämäärältä paljon 
pienempi. Mikäli kaupunki ei järjestä harrastemessuja, osallistutaan Kätevä & Tekevä 
-messuille.

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? 

Vas. Harrastemessuilla esitettiin toimintaa kymmenille nuorille.
Oik. Maarit, OH3EXI; workkimassa CQWW SSB-kilpailua.
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B U L L E T I I N I T

Bulletiinit luetaan 3685 kHz:llä joka kolmas viikko. Vuorolistat ja luetut bulletiinit 
toimitetaan kerhon kotisivulle. Bulletiini releoidaan mahdollisuuksien mukaan myös 2 m 
ja/tai 70 cm:llä liikenteestä riippuen. Uusia bulletiinilukijoita pyritään löytämään sekä 
mahdollistamaan yhteinen lukuhetki OH3R-aseman päivystyksen kanssa siirtämällä 
bulletiinin antaminen päivystäjän aikaan.

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.

Haetaan kokeneita kilpailijoita kouluttamaan ja avustamaan kerholaisia oppimaan 
kilpailutyöskentelyä.

T A L K O O T

Talkoita järjestetään tarpeen mukaan. Museoasema OH3R:n mittava uudelleen-
rakentaminen alkuvuodesta 2017, säännölliseen toimintaan siirtyminen,  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. 
Ajankohtaista alkaa olemaan myös kerhon päärigien uusinta.

Y H T E I S T O I M I N T A

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. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa jatketaan hyvin alkanutta 
yhteistyötä koulutuksessa ja kursseilla, myös muillakin kuin perinteisillä 
radioamatöörikursseilla. Annetaan MPK:lle sen toivoma apu koskien radio- ja 
viestitoimintaa. Mahdollistetaan kerhon tilojen ja radioasemien käyttö myös MPK:n 
toimintaan ja radioasemille sekä erilaisten viestiliikennekursseille. Myös yhteistyötä 
maakuntakomppanian ja muiden vastaavien yksiköiden ja yhdistysten kanssa jatketaan.

Kerho toimii aktiivisesti yhteistyössä keväällä perustettavan Päijät-Hämeen Viestikillan 
kanssa järjestämällä yhteistä koulutusta, esitelmä- ja tapahtumailtoja ym. Mikäli Viestikilta 
hakee Viestimiespäivien järjestämistä esim., Radiomäelle, tuetaan hanketta.

Suunnitellaan ja toimeenpannaan yhdessä Hämeen partiopiirin Lahden toimiston ja 
paikallisten partiolippukuntien kanssa kokonaisvaltainen JOTA- ja JOTI -viikonloppu 
yhteistyössä Radio- ja tv-museon kanssa.
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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, 3-4 
viikon, väliajoin sekä tarvittaessa. Kirjeen sisältöä kehitetään paikallisesta 
uutiskirjeestä edelleen 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. Kotisivualusta uusitaan ja hyödynnetään uusia 
mahdollisuuksia. 

Kerhon keskustelupalstaa ylläpidetään. Keskustelupalstalle rekisteröitymiseen 
edellytetään edelleen radioamatööri- tai kuuntelijatunnus tai oikean nimi. Nimimerkkejä 
ei hyväksytä. Myös kerhon Facebook-sivulle siirretään siihen ympäristöön sopivaa 
materiaalia.

Vas. Jaska, OH3LV; piti 6 m antennin rakennustilaisuuden.
Oik. Tomi, OH3TKN: raivaamassa Radiomäen vesaikkoa.

O H 3 R   V U O N N A   2 0 1 7
Ennen Radio- ja tv-museon aukeamista 28.2.2017 radioamatööritoiminnasta kertovan 
osaston ja OH3R-radioamatööriaseman uudelleenrakentaminen tulee vaatimaan 
mittavaa suunnittelua ja uusien konseptien luomista. 

Museon avauduttua palataan 1990-luvun alkuvuosista lähtien hyvin toimineeseen 
sunnuntaipäivystykseen klo 12:00-15:00. Sunnuntaipäivystys on osa tämän päivän 
elävää museotoimintaa ja tekee samalla tunnetuksi museota, radioamatööritoimintaa ja 
kerhoa. Museolla vieraileville esitellään radioamatööritoimintaa ja kerrotaan toiminnasta 
ja kursseista muuallakin Suomessa. Harkitaan kerhon radiobulletiinin siirtämistä Radio- 
ja tv-museon asemalle päivystyksen yhteyteen. Ajankohdan muutoksen mahdollisista 
hyvistä ja huonoista puolista tehdään jäsenkysely.

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

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

Museon avauduttua tehdään teemailta- tai -lauantaitutustuminen uusiin tiloihin.

Kerhon yhdyshenkilönä museon suuntaan jatkaa Pentti Lareva, OH3TY.
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http://www.oh3ac.fi/

