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Nuorisojaoston toimintasuunnitelma 2019
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on, jos lasketaan radioamatöörikutsut,
Suomen suurin nuorisoradioamatöörikerho. Kerhon hieman yli 300 jäsenestä on  
tällä hetkellä nuorisojäseniä noin 57. Kaikillä nuorisojäsenillä on radioamatööri-
pätevyys tai he ovat parhaillaan kurssilla tutkinnon suorittaakseen. 

Kerhon nuoret jäsenet ovat kerhon toiminnassa mukana samanarvoisina kaikissa 
eri toimintamuodoissa ja nuorisojaoston ”vetäjälle” -puheenjohtajalle - annetaan 
mahdollisuus olla asiantuntijana mukana kerhon hallituksen kokouksissa 
puhumassa ja esittämässä nuorten edellytyksistä. Kerhon kaikki tilat – sekä 
radiohuone, kerhohuone että koulutusluokka ovat aina nuorten käytettävissä

Radioamatööritoiminnan monipuolisuus ja kehittävyys tuodaan tunnetuksi 
nuorison keskuudessa eri tavoin.

Pyritään löytämään kaikille nuorille kerhon piiristä tarvittaessa oma ”Elmeri”. 
Elmeri ei ole kouluttaja eikä opettaja, vaan aikuinen kaveri, joka opastaa nuorta 
harrastuksen alkumetreillä. Halutessaan itselleen Elmerin, nuori voi ottaa yhteyttä
kerhoon häntä avustetaan sopivan Elmerin löytämisessä.
 

Nuorisojaoston vetäjänä toimii Saku Salminen, OH3BKL. 

Messut ja kesäleiri 
Kerho osallistuu erilaisiin nuorisoon kohdistettuihin tapahtumiin, kuten 
harrastemessuihin, koulujen toimintapäiviin, radioamatööritoiminnan esittelyyn 
Radio- ja tv-museolla ym. Nuorilla on merkittävä tehtävä erityisesti Lahden 
peruskoulujen 6. luokkien tullessa tutustumaan Radio- ja tv-museoon ja siellä 
olevaan OH3R-radioamatööriasemaan. Nuorilla on kaikissa näissä tilaisuuksissa 
tärkeä rooli olla esittelemässä radioamatööritoimintaa nuorelta nuorelle, nuorten 
kielellä. Vertaisen tuomana sanoma radioamatööriharrasteesta uppoaa paremmin 
toiseen nuoreen. Paremmin kuin aikuisen tuomana viestinä. 

Osallistuessaan ja ollessaan mukana tapahtumissa nuoret ottavat vastuuta sekä 
järjestelyistä että esittelystä. Erityisen tärkeää on, että nuoret omassa 
kouluympäristössään tai muussa harrastustoiminnassa, erityisesti 
partiotoiminnassa, tuovat radioamatööriharrastuksen esille ja kannustavat 
luokkatovereita mukaan. 

Esittelytilaisuuksia pyritään pitämään myös kuntien nuorisotiloissa, seurojen- 
taloilla, kirjastoissa ym. vastaavissa paikoissa, jonne nuorten on helppo tulla. 
Paitsi että pyritään lisäämään nuorten osuutta kerhon erilaisissa toimikunnissa, 
rohkaistaan nuoria osallistumaan myös kaupungin järjestämään nuoriso- 
toimintaan. 

Kerhon kesäleireille nuoret ovat mukana järjestämässä omaa ohjelmaa, mutta 
seuraavat myös soveltuvin osin yleisiä esitelmiä, rakentelunäytöksiä ym. Radio- 
suunnistusharjoitukset olisivat nuorille mielekäs tapa viettää yhteistä aikaa. 



Kansainvälinen toiminta, työskentely ja kilpailut 
Nuorten osallistuminen kansainväliseen toimintaan tulee pääasissa tavanomaisista
radioyhteyksistä. Nuorille annetaan mahdollisuus käyttää myös harvinaista 
tunnusta OH3R.

Pyritään myös kohentamaan nuorten taitoa osallistua radioamatöörikilpailuihin 
(kontestit) kannustamalla, neuvomalla ja tukemalla osallistumista erilaisiin 
kilpailuihin sekä luomalla mahdollisuus myös nuorten yhteiseen työskentelyyn. 
Radioamatöörikilpailuihin, kuten muuhunkin radiotyöskentelyyn voi nuori osallistua
”second operator'ina”, vaikka hänellä ei olisi vielä omaa pätevyyttä.

Eri lähetelajien sekä harrastuksen eri osa-alueiden tunnettuutta pyritään 
lisäämään ja järjestämään tilaisuuksia tutustua niihin ohjatusti. Ohjataan nuoria 
erilaisten lähetelajien pariin (CW, SSB ja digimodet) ja harrastuksen eri osa-
alueisiin (rakentelu, ARDF, HF- ja VHF-työskentely) 

Rakentelu ja laitteet 
Erityisesti etsitään tapoja edistää nuorten keskuudessa rakenteluharrastusta, 

Rakentelu voi olla pienten radiolaitteiden kokoamista sarjoista tai astetta 
vaikeampaa vapaamuotoista juottamista rakennuskaavan pohjalta. Myös erilaiset 
antenniratkaisut ovat mielekäs rakennuskohde. 

Nuorille pyritään lahjoituksina ja pitkäaikaisina lainoina järjestämään sekä 
VHF/UHF- että HF-alueen laitteita jotta yhteyksien pitämisen taito säilyisi.

Nuorilla on mahdollisuus kutsua rakenteluun tai laitteisiin liittyen, tai muista syistä
asiantuntijoita tai esitelmänpitäjiä. 

Kurssit 
Nuoret ovat keskeisiä toimijoita kaikilla kerhon järjestämillä kursseilla, joita 
vuonna 2019 on suunnitelmassa ainakin kolme kappaletta. 

Kursseille joko yksinään tai mahdollisesti vanhempien kanssa tuleva nuori 
tarvitsee vertaistaan apua ja tukea. Nuoren on päästävä sisään vähän ”aikuiseen” 
opiskeluun ja huomattava, että loppujen lopuksi aihe ei ole kovin vaikea 
näennäisestä teknillisyydestä huolimatta. Nuoret saavat nuorisojaostolta tukea ja 
tarvittaessa apuopetusta. Samalla nuori integroituu nuorisojaoston toimintaan ja 
on valmis aikanaan toimimaan myös sen keskeisissä rooleissa. 

Salpauksessa järjestettävillä kursseilla nuorten mukanaolo on tärkeää, erityisesti 
jos nuori on itsekin Salpauksen oppilas tai sieltä valmistunut. 

Muu nuorisotoiminta 
Aiempien vuosien kokemuksia hyödynnetään, mutta samalla myös kehitetään 
yhdessä nuorten kanssa uusia ideoita nuorisotoiminnan hyväksi. Etsitään 
mielenkiintoisia retkikohteita, joihin pääsee mukaan mahdollisimman monta 
nuorta kuten OHFF-0274 (Lapakisto). Pyritään järjestämään vuonna 2019 ainakin 
yksi kerhoviikonloppua tai kerhoyö, jossa järjestetty ohjelmaa on mahdolli-
suuksien mukaan nuorten valitsemaa. Ohjelman ei tarvitse olla yksipuolisesti 
radioamatööritoimintaan liittyvää vaan myös sellaista, joka yhdistää 
koheesionomaisesti nuoria.



Tiedonkulku on nuorisotoiminnassa avainasemassa. Toisaalta, liikaa tapahtumia 
tai kokoontumisia ei saa olla, jotta porukka ei väsy. 

Muun nuorisotoiminnan piiriin on toistaiseksi tunnistettu seuraavia asioita: 
– workkimisen tietokoneapuohjelmiin tutustuminen 
– tietokoneiden opiskelu ja siivous 
– piirustusten lukemisen opettelu 
– vanhojen romujen purkaminen, jotta oppisi miten rakennettu, ja 
mistä osista koostuvat 
– kalibroinnit 
– kiteiden vaihto, jos jostain saa niin vanhan koneen... 
– iso projekti voisi olla oman lähettimen rakentaminen, jos jollakin on 
aikeita ja haluaa jakaa sen rakennusprojektin muiden kanssa; 
– ja tietysti antennitekniikan syväopiskelua ja mahdollisesti jonkun 
kotitontilla mittauksia antennirakentamissuunnitelmaa varten

Talousarvio 
Kerhon vuosikokouksessa 11.12.2018 hyväksytyssä vuoden 2019 talousarviossa 
nuorisojaoston eli -toiminnan kuluihin on varattu 800 €. 

Nuorisojaoston talousarvio 2019: 

- ”Kerhoyö”-tapahtumat 200 € 
- omatoimiset peditiot (retket) ja tutustumiset 200 €
- rakennussarjat  200 €
- osallistuminen SRAL:n tai muun yhteisön nuorisotoimintaan 200 €

Yhteensä: 800 € 


