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Oikaisu päätoimittajan lisäykseen Radioamatööri-lehdessä 3/2015

Kerhoteemanumerossa 3/2015, ss. 20-21, on artikkeli Lahden Radioamatöörikerho ry:n, 
OH3AC; toiminnasta. Päätoimittaja on liittänyt juttuun yli puolen palstan pituisen ”Toim. 
huom. huomioita”, joka sisältää kuusi kommenttia artikkelin sisällöstä. Päätoimittaja ei ole 
pyytänyt ennen sen julkaisua tarkennusta tai korjauksia näihin kohtiin. Näin kerholle on 
syntynyt vastineoikeus.

Päätoimittaja tekemät ”huomiot” artikkeliin ovat poikkeuksellisia. Emme tiedä vastaavaa 
tapausta koko lehden tai minkään muunkaan suomalaisen lehden historiassa.

Kerholla jo 30 kurssia viidessä vuodessa
/1/ Kerho on vuosina 2010-2015 pitänyt seuraavat radioamatöörikurssit:

- 15 perusluokan ra-kurssia (vuosittain 3 kurssia: 2 keväällä ja 1 syksyllä),
- 4 T2- eli yleisluokan preppauskurssia,
- 2 nuorten kurssia, joilta tuli mm. Suomen nuorin 9-vuotias YL-amatööri
- 3 maanpuolustusyhteisöille räätälöityä kurssia,
- 3 kolme kurssia pienryhmille ja kouluille sekä
- 3 kesäleirikurssia.

Kursseilla on ollut osallistujia 1-25 kappaletta. Näiden 30 kurssin lisäksi kerho on järjestänyt 
neljä merenkulun radiotutkintoa. Antenninrakennus-, juotoskursseja ym. emme laske lukuun 
vaikka ne ovatkin osana kokonaisvaltaista koulutusta.  

Tuleeko SRAL:n jäsenkerhon ilmoittaa jokaisesta kurssista erikseen bulletiiniin? 
Päätoimittaja olisi saanut kysymällä tarkan tiedon kurssien lukumäärästä

OH3AC koulutusmateriaali tukee kokonaisvaltaista koulutusta
/2/ Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; T1-koulutusmateriaalissa on suorat linkit T1-
kysymyspankkiin ham.fi-sivulla.

Käytämme toistaiseksi edelleen vanhaa kysymyspankkia seuraavista syistä:
Vain noin 1-2 % T1-kysymyksistä on uusia! Noin 43 kysymystä on poistettu, 
sähköturvallisuudesta 11 kpl, vastausvaihtoehtoja yhdistelty tai vain stilisoitu. 
(Kotisivultamme www.oh3ac.fi löytyy vertailu.) Koska haluamme opettaa mm. 
sähköturvallisuutta laajemmin, käytämme vanhan kysymyspankin kysymyksiä. 
Koulutuksemme tavoitteena ei ole saada oppilasta väkisin läpi tutkinnosta vaan 
antaa kokonaisvaltaiset tiedot ra-toiminnasta, sen sisällöstä ja mm. ”Ham 
Spiritistä”. 

Kysymyspankit eivät AR-X -sivuilla ole sellaisessa muodossa, että niitä voisi 
käyttää linkkinä koulutusmateriaaliin, eikä sieltä löydy tiedostoa jossa olisi 
koottuna kaikki uudet kysymykset ja vastaukset. Tosin sieltä löytyy kyllä 
tiedostona edelleen vanha T1-kysymyspankki!

Koulutusmateriaalissa ei ole mainintaa AR-X -tutkintojärjestelmästä. kuten ei 
myöskään Helsinki-Lahti juna-aikatauluja, vaikka lähes kaikilla kursseilla on 
ollut koulutettavia pääkaupunkiseudulta. Myöskään SRAL:n kotisivulla ei ole 
mainintaa AR-X-järjestelmästä, vain kaksi piilotettua linkkiä. (Kerhomme 
kotisivulta löytyy linkki ao. sivun ruutukuvaan 16.3.2015.) AR-X on 
tutkintojärjestelmä joka ei liity koulutusmateriaaliin.

Kouluttajina käytämme materiaalia joka tukee parhaiten opetusta. 

Lahden kerhon kautta on 300 henkeä suorittanut radiotutkinnon
/3/ ”Neljän vuoden aikana kerhon kautta on tutkinnon suorittanut 180 henkeä 
yhteensä 260 moduulilla.” Itse asiassa luku on todellisuudessa vielä suurempi.



Kerhon kouluttajat – 8 kpl - ovat kouluttaneet ja pätevyystutkijat pitäneet 
tutkintoja paitsi Lahdessa, myös ainakin 16 kertaa 14 muulla paikkakunnalla: 
Pori, Espoo, Mikkeli, Joensuu, Tuusula, Nastola, Petäjävesi jne. Tutkinnot 
kirjautuvat SRAL:n tilastoissa sen paikkakunnan nimen mukaan, jossa tutkinto 
on pidetty, ei siis kerhon kotipaikan mukaan. Esim. kesäleirillä pidetty 8 hengen 
koulutus ei ole tilastoissa ”Lahden” vaan ao.  paikkakunnan alla. 

Kerhon kouluttamana tai kerhon pätevyystutkijoiden tutkimana on viidessä 
vuodessa suoritettu 170 perus/yleisluokan tutkintoa sekä 13 erillistä K-
moduulia. Kerho on kouluttanut myös maanpuolustustyötä tekevissä 
järjestöissä 24 henkeä, joista vain osa on suorittanut teknisistä syistä tutkinnon 
Lahdessa. Olemme kouluttaneet myös sellaisia, jotka ovat suorittaneet 
tutkinnon suoraan Viestintävirastolle. Kerhon kouluttamien tutkintojen määrä on
ainakin 187 ja moduulien määrä ainakin 310.

Kerho on järjestänyt neljä merenkulun radiokoulutusta, joilta yli sata henkeä on 
suorittanut tutkinnon. Kerhon kautta on siis suoritettu lähes 300 radiotutkintoa.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on Suomen suurin nuorisokerho
/4/ Kerho on Suomen suurin nuorisokerho 35 nuorellla.

Liitossa on nuoria jäseniä arviolta noin 150. Lahdessa nuoria on nyt 39 ja esim. 
Varsinais-Suomessa kahdessa eri partiolippukunnassa yhteensä noin 30. 
Olemme aktiivisesti kysyneet määrää suurilta kerhoilta eikä vielä ole löytynyt 
lukua, joka olisi lähellä meidän kerhomme nuorten määrää. Se ei ole juurikaan 
edes tilastollisesti mahdollista.

Kahdessa viimeisessä kerhotietokyselyssä on erikseen kysytty nuorten 
jäsenten lukumäärää! Liitolla on siis olemassa tarkka tieto joka voitaneen 
pienellä vaivalla julkistaa kuten myös kerhojen jäsenmäärät?

Kunnes toisin todistetaan, käytämme ”Suomen suurin nuorisokerho” -nimitystä. 

Arvi Hauvosen muistoasema OH3R päivystänyt lähes 1000 kertaa
/5/ Arvi Hauvosen muistoaseman tunnus OH3R on SRAL:n nimissä. Olemme 
äärimmäisen kiitollisia Liitolle että se tukee tätä Radio- ja tv-museolla olevaa 
asemaa maksamalla sen 18,14 € vuotuisen lupamaksun.

Päätoimittajan väitteestä huolimatta asemalla olevat laitteet ja antennit ovat 
Radio- ja tv-museon hankkimia ja omistamia. Päivystyksestäkin vastaavat siis 
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; jäsenet. 

Asemalla on päivystetty ja esitelty radioamatööritoimintaa tähän mennessä 
melko tarkkaan 1000 kertaa – yli 3000 tuntia - 1990-luvun puolivälistä alkaen. 
Päivystykset ovat tällä hetkellä tauolla museon remontin vuoksi mutta alkavat 
uudestaan tilapäistiloista vielä tänä keväänä.

Radiomäki on Etelä-Suomen korkein radiomäki!
/6/ Wikipedian mukaan Etelä-Suomen korkein selänne, ”vuoristo”, on 
Salpausselkä ja on korkeimmillaan Lahden seudulla. Kirjoituksessa on tässä 
kohtaa kirjoitusvirhe. Lauseessa piti lukea: ”Radiomäki on Etelä-Suomen 
korkein radiomäki”

No, mikäli Tampere lasketaan Etelä-Suomeksi, myönnämme myös että 
Tampereen Radioamatöörikerhon, OH3NE; asema Pyynikillä on kaksi metriä 
korkeammalla – 152 m asl – kun OH3AC sijaitsee vain 150 metrin korkeudessa.
Siis mahdollinen tuplavirhe – pahoittelemme! 

Lahdessa maaliskuun 16. päivänä 2015

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC
Hallitus


