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Toimintakertomus 2012

Kerhon perustaminen ja yleinen 
toiminta

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC, on 
perustettu 1.11.1930 nimellä ”Lahden Kolmoset.” 
Kerho vietti 80-vuotisjuhlan Sibeliustalolla yli 60 
hengen osanotolla 10.12.2010. 

Vuosi 2012 oli kerhon 82. toimintavuosi. Kerho on 
tiettävästi Suomen 3. vanhin toimiva radioama-
töörikerho.

Kerho toimii yleiskerhona ja suurimpana kerhona 
Päijät-Hämeen alueella.

Aktiivinen vuosi 2012

Mennyt vuosi eli vuosi 2012 jää historiaan eräänä 
kerhon historian aktiivisimpana vuotena. Keväällä 
järjestettiin kolme radioamatöörikurssia ja ”Meri-
VHF” -kurssi ja pidettiin seitsemän luento- ja 
esitelmätilaisuutta jotka keräsivät runsaasti 
yleisöä Päijät-Hämeen ulkopuoleltakin.

Syksyn kohokohta oli tietenkin – perusluokan 
kurssin lisäksi – SRAL:n Syyspäivien 2012 järjes-
täminen kokouskeskus Fellmanniassa. Täydelli-
sestä vuodesta jäi toki puuttumaan vain koulu-
laisesittelyt, jotka Radio- ja tv-museon remontin 
vuoksi ovat siirtyneet myöhemmälle ajalle.

Kerhon perustoimintaa ovat maanantaiset 
kerhoillat, joissa kävikin lukuisa määrä kerhon 
jäseniä ja vieraita. Tiedotustoiminta on aktiivista 
sekä sähköpostilla että kerhon kotisivulla.

Esittely- ja koulutustoiminta

Kerho järjesti vuoden aikana neljä radioamatööri-
kurssia: keväällä kaksi perusluokan radioamatöö-
rikurssia ja preppauskurssin T2-moduulia eli yleis-
luokan tutkintoa varten sekä syksyllä perusluokan 
iltakurssin. Lisäksi annettiin henkilökohtaista kou-
lutusta ja opastusta. Tämän lisäksi järjestettiin 
Meri-VHF-kurssi kerhon tiloissa noin 20 oppilaalle.

Kaikilla kursseilla – paitsi tietenkin T2-preppaus-
kurssilla -  on käytetty opetusmateriaalina Hannun 
OH3NOB, Kangasalan Radiokerholle, OH3ABN, 
laatimaa materiaalia, jota on kehitetty edelleen 

interaktiiviseksi liittämällä opetusmateriaaliin 
suora linkki pätevyystutkintojen kysymyspankkiin 
sekä uusimalla sivuja. Kaikki opetusmateriaali on 
tehty julkiseksi ja ollut saatavilla kerhon kotisivul-
ta. Kolme muuta kerhoa on jo käyttänyt materiaa-
lia omilla kursseillaan.

Kerho on vuodesta 2010 lukien järjestänyt 10 eri 
kurssia ja kerhon pätevyystutkijoille on suoritettu 
ainakin 90 Viestintäviraston edellyttämää tutkin-
toa. Koulutustoiminnassa Lahden Radioamatööri-
kerho ry., OH3AC; on eittämättä Suomen aktiivi-
sin kouluttaja.

Kevään iltakurssi

Kevään iltakurssi järjestettiin tiistai-iltaisin 19.2.-
27.4.2012 välisenä aikana kerhon tiloissa Radio-
mäellä. Kurssin opettajina toimivat Seppo, OH2TO; 
(määräykset ja liikenne) sekä Jari, OH2BU; (tek-
niikka). Kurssille ilmoittautui seitsemän henkilöä. 

Pentti, OH3TY; piti kolme tutkintoa kurssilaisille ja 
kaikki suorittivat perusluokan tutkinnon.

Kuva: Käsi otsalla, pää pöydällä – tutkinnon tuskaa 
kevään hiihtolomakurssilta.

Hiihtolomaviikon intensiivikurssi

Hiihtolomaviikon intensiivikurssi järjestettiin vas-
taavasti 27.2.-2.3.2012 välisenä aikana päivittäin 
klo 10:00-16:00. Kurssin opettajina toimivat 
Seppo, OH2TO; (määräykset ja liikenne) sekä 
Jari, OH2BU; (tekniikka).

Kurssia markkinointiin aktiivisesti kaikille Lahden 
ja ympäristökuntien kouluille, nuorisojärjestöille, 
partiolippukunnille ym. Erityisen merkittävää oli, 
että mm. Hollolan lukio ilmoitti, että kurssin suo-
ritus kelpaa vapaavalintaisena lukion oppimäärän 



suoritukseen. Kyseessä oli ensimmäinen sellainen 
kerta, jolloin oppilaitoksen hyväksyntä ei johtunut 
siitä, että siellä oli radioamatööri opettajana. 

Kurssille ilmoittautui kuusi osanottajaa. Pena, 
OH3TY; piti kolme tutkintotilaisuutta ja kaikki 
suorittivat perusluokan tutkinnon.

T2-preppauskurssi

Hiihtolomaviikon intensiivikurssin rinnalla järjes-
tettiin T2-moduulin eli yleisluokan preppaus-
kurssi. Opettajana toimi Jaska, OH3LV. Preppauk-
seen osallistui kaksi oppilasta, jotka kumpikin 
pääsivät tutkinnosta läpi. Lisäksi tutkintoon osal-
listui kolmas itseopiskeluna tutkintoon lukenut. 

"Meri-VHF" -kurssi 28.1.-3.3.2012

"Meri-VHF" -kurssi alkoi kerhon tiloissa tammikuun 
lopulla. Lahden Venekerhon myötävaikutuksella 
pidetty kurssi keräsi parhaimmillaan kerhon tiloi-
hin jopa 22-25 kuulijaa, jotka jakautuivat melko 
tarkasti veneilijöihin ja radioamatööreihin. Oppi-
laita kurssille tuli jopa pääkaupunkiseudulta.

Kurssin opettajana toimi Oiva, OH2NSM. Hänelle 
kurssi oli jo kolmas Lahdessa.

Lauantaina 3.3.2012 pidettyä tutkintoa johti 
Viestintäviraston valtuuttama pätevyystutkija 
Jyrki Savonen, OH6VV. Jyrkin piti myös yleis-
esityksen ”Meri-VHF”-tutkinnosta sekä meren-
kulusta erityisesti Päijänteellä.  

Kurssin sihteerinä ja järjestelijänä toimi Jari, 
OH2BU. 

Syksyn 2012 kurssi

Kerho järjesti 2.10.2012 alkaen kerhotiloissaan 
radioamatöörien perusluokan kurssin. 

Kurssille ilmoittautui ja saapui kymmenen 
oppilasta. K-moduulin opettajana toimi Seppo, 
OH2TO ja T1-moduulin opettajana Jari, OH2BU. 

Kurssi-iltoja oli tarkoitus pitää 10, eli noin 22 
tunnin opetus. Oppilaat olivat kurssilla kuitenkin 
niin aktiivisia, että tutkinnot suoritettiin kuusi 
opetustuntia etuajassa. 

Tutkinnot

Pena, OH3TY, on toiminut kerhon pätevyystutki-
jana ja järjestänyt aina tarvittaessa tutkintoja 
jopa yksittäisten toiveiden perusteella. Pena, 

OH3TY; on luovuttanut tutkijan osuuden päte-
vyystutkintomaksusta kerholle, joka on ollut 
merkittävä lisätulolähde kerholle.

Jari, OH2BU; nimitettiin pätevyystutkijaksi syys-
kuussa 2012 samalla kun Retu, OH3WK; luopui 
pätevyystutkijan tehtävästä pitkän palvelusajan 
jälkeen. 

Kerho ja Retun monet kymmenet ellei sadat kou-
luttamat ja tutkimat radioamatöörit kiittävät hän-
tä arvokkaasta työstä. Retu on valmis edelleen 
antamaan apua ja neuvoja mm. sähkötyksen 
opetteluun.

Esitelmät ja tapahtumat

Kerho järjesti kevään aikana seitsemän esitelmän 
ja tapahtuman sarjan pääasiassa Vanhan asema-
rakennuksen juhlasalissa. Lisäksi järjestettiin 
marraskuussa SRAL:n Syyspäivät ja joulun 
kynnyksellä pikkujoulutilaisuus.

Maanantai 16.1.”Ydinvoima ja Fukushima” 
Kim Wahlström, OH2FDS

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ydinvoimaloita val-
vovan osaston toimistopäällikkö Kim Wahlström, 
OH2FDS; kertoi ”Ydinvoimasta, ydinvoiman val-
vonnasta ja erityisesti Fukushiman ydinonnetto-
muudesta”. Kuulijoita oli yli 20 innokasta aina 
Forssaa, Kirkkonummea ja Vantaata myöten.

Kim, OH2FDS; kertoi ydinvoiman perusteista - 
atomeista, neutroneista, protoneista, isotoopeista 
sekä fuusiosta että fissiosta. Havainnolliset 
esimerkit täydensivät esitelmää. Fukushiman 
ydinonnettomuudesta kertominen toi esitelmälle 
ison ripauksen ajankohtaisuutta ja vakavuutta. 

Kuva: Kim, OH2FDS; pitämässä ydinvoimaesitelmää 
Vanhalla Radioasemalla



Lauantai 4.2. ”Antenniliittimien juotoskoulu” 
Timo Salomaa, OH2BHS

Kevään esitelmä- ja tapahtumasarjassa oli toisena 
vuorossa Timon, OH2BHS; antenniliittimien juotos- 
kurssi. Timo, OH2BHS; ja Olavi, OH6JQ/OH2MA  ; 
toivat mukanaan juotostarvikkeita, liittimiä ja 
kaapeleita sekä Nemotek Ky:n myynnissä olevaa, 
lähinnä kodin turvallisuuteen liittyvää laitteistoa. 

Vanhan radioaseman juhlasaliin oli tullut parisen-
kymmentä kuulijaa. Timo, OH2BHS; kertoi aluksi 
seikkaperäisesti kuinka tehdään jatkoliitos kaksi-
napaiseen johtoon ja miten se suojataan kutiste-
sukalla. Sitten siirryttiin pala kerralla tekemään 
kunnon UHF-liittimen juotosta.

Lauantai 25.2. ”Jumat ja uusi Juma-PA1000” 
Matti Hohtola, OH7SV

Matti, OH7SV; kertoi JUMA-radioiden historiasta ja 
niiden lähes päättymättömästä kehityssarjasta: 
Ensimmäinen JUMA oli vastaanotin (JUMA RX1), 
toinen lähetin (JUMA TX1) ja sitten tietenkin trans- 
ceiveri eli yhdistetty lähetin-vastaanotin. (JUMA 
TRX1 ja JUMA TRX2). Ensimmäinen vahvistin oli 100 
wattinen JUMA PA100 ja sen jälkeen kaksi mielen-
kiintoista ja osin tuntematonta radiota, JUMA 136 
ja JUMA 500 vastaaville pitkäaaltotaajuuksille. Ja 
nyt prototyyppivaiheeseen tullut JUMA PA1000. 

Puolitoistatuntisen esitelmän jälkeen Matti, 
OH7SV; avasi muutaman ruuvin ja päästi katsojat 
tutustumaan linukan saloihin. Kysymyksiä ja 
ihmettyä riitti lähes loputtomiin. 

Kuva: Avattu Juma kiinnosti kovasti. Oikealla 
seisomassa Matti, OH7SV.

Maanantai 19.3. ”SRAL ja muuttuva 
harraste” OH1EG & OH2MD

Kerho oli kutsunut Liiton hallituksen edustajat 
Memman, OH1EG; ja Juhanin, OH2MD, ”kuulta-
vaksi” kerholle Liiton toiminnasta. Tilaisuuden 
henki oli välitön ja vilpitön.

Memma, OH1EG; alusti aiheesta ”Mitä SRAL:liin 
tänään kuuluu”, mutta eteneminen oli vaivalloista 
koska kysymyksiä ja kommentteja tuli jatkuvasti. 
Juhani, OH2MD; kertoi monista Liiton projekteista 
ja kysyi mm. mielipidettä Liiton julkaisemasta 
”Radioamatööri”-esittelylehdestä. 

Maanantai 16.4. ”SRH ja SRA – mitä ne ovat” 
Pentti Lareva, OH3TY

Pena, OH3TY; on tehnyt arvokasta historianke-
räystä haastattelemalla sekä SRH- että SRA-toi-
minnassa olleita, keräämällä aineistoa, valokuvia 
ja QSL-kortteja. Itse mukana olleena hänellä on 
loistava kokonaisnäkemys toiminnasta ja sen 
tärkeydestä mm. monelle nykyiselle hamille. 

SRH-toiminta - sotilasradioharrastus - alkoi vuon-
na 1950. Vakituisessa palveluksessa olevat sekä 
varusmiehet saivat luvan radioamatööritoiminnan 
kaltaiseen liikennöintiin Puolustusvoimien kalus-
tolla. SRH-toiminta oli aktiivista ja motivoi vies-
tissä olleita hankkimaan käytännön kokemusta 
bandeilta.

Toiminta hiipui mutta tilalle tuli SRA-toiminta, joka 
vakiintui 1980-luvun alussa tärkeäksi osaksi 
viestiyksiköiden toimintaa. Myös SRA-toiminta 
hiipui ja 1990-luvun alussa SRA-tutkinnosta 
luovuttiin ja varusmiehet suorittavat normaalin 
perus- tai yleisluokan tutkinnon. 

Kuva: OI-kortti SRH-toiminnan kulta-ajalta.



Maanantai 7.5. ”LOTW – Logbook Of The 
World” Jari Jussila, OH2BU

Jarin, OH2BU; kertoi LOTW-järjestelmästä eli 
”Logbook Of The World”, sähköisestä yhteyksien 
kuittausjärjestelmästä. 

ARRL:n kymmenisen vuotta sitten pystyttämän 
LOTW-järjestelmän suosio on nousussa ja palve-
lussa on yli 423 miljoonaa yhteyttä ja uusia lada-
taan puolen miljoonan päivävauhtia. Käyttäjiä on 
yli 70.000. DX-peditiot ovat jo ottaneet järjestel-
män käyttöönsä niin ettei mikään iso peditio enää 
voi olla lataamatta lokejaan LOTW:iin. 

Oman tilin avaaminen on pikkasen työlästä, mutta 
kuittauksien tasainen tippuminen ja ilmaisuus pal-
kitsevat käyttäjää. Perinteisille liitoille LOTW ai-
heuttaa ongelmaa. QSL-palvelun siirtyessä säh-
köiseksi, paperikorttien välittämisen merkitys vä-
henee. LOTW-käyttäjien listalla Suomi on kauka-
na takana Ruotsista ja Norjasta ja jopa Tanska on 
meitä edellä.

Tunnin pituiseksi kaavailtu esitys venyi kahteen tuntiin 
keskustelun viritessä paitsi itse LOTW-järjestelmästä, 
myös mm. DX- ja kilpailu-toiminnan harmaasta alueesta. 

Kuva: Aurinkoisia Vesivehmaan isäntiä: Juha, 
OH3MHA; ja nuorikkonsa Tiina.

Lauantai 26.5. ”Tutustuminen Vesivehmaan 
lentokenttään” 

Kerho tutustui Vesivehmaan lentokenttään aurin-
koisena lauantaipäivänä. Yhteiskuljetukset, polku-
pyörät ja autot toivat yhteen yli 30 kiinnostunutta. 
Vierailevia osanottajia oli aina Porvoota ja 
Järvenpäätä myöden. 

Vaikka kentällä ei ole virallista lennonjohtoa, 

pääsimme kaikkein pyhimpään eli torniraken-
nuksen sisätiloihin. Velleri - Veli-Matti Friman - 
eräs kentän aktiiveita ja tapahtuman kuuluttaja 
kertoi kentästä, sen hallinnasta ja toiminnasta.

Vesivehmaan kentän maapohjan omistaa puolus-
tusvoimat mutta kaikesta toiminnasta vastaavat 
yksityiset ja kerhot. Kenttä toimii vapaaehtois-
voimin. Vesivehmaalla on vastuulentoalueiden 
ulkopuolella mikä tarkoittaa, että kentältä voi 
nousta ja sinne laskeutua vapaasti tekemättä 
suurempaa numeroa varsinaiseen lennonvalvon-
taan. Kenttä tunnetaan lyhenteellä "ELFA" ja se 
on ainoa vapaaehtoisvoimin pyörivä kenttä, jossa 
on kolme kiitorataa.

Kerholaisille oli tarjolla myös yleisölennätyksiä 
huokeaan hintaan.

Kuva: Fellmannia tarjosi loistavat puitteet Syyspäiville 
2012. (Kuva Kari, OH3MIM)

Syyspäivät 2012 16.-18.11.2012

Syyspäivien järjestelyoikeuksien tultua hakuun 
elokuussa 2012 kerho haki niitä 1.9.2012 lähe-
tyllä hakemuksella. Vaikka Lahti oli ainoa hakija, 
kesti useamman viikon ennen kuin Liiton hallitus 
myönsi järjestelyoikeudet. Järjestelyaikaa jäi vain 
kuutisen viikkoa.

Syyspäivät järjestettiin kokouskeskus Fellman-
niassa Lahden keskustassa.

Perjantai-iltana oli ohjelmassa mm. teatteri, 
junttaussauna ja ”get-together”- cocktailtilaisuus 
Hotelli Cumuluksessa.

Lauantai-päivän aikana oli neljässä salissa yhtä-
aikaisesti ohjelmaa noin 22 tunnin edestä. Pää-
esiintyjä oli Kansainvälisen Radioamatööriliiton 
IARU-R1 puheenjohtaja Hans Blondeel Timmer-
man, PB2T. Hän piti mm. kolme esitelmää sekä 
juhlapuheen iltajuhlassa. Suurin osa ohjelmasta 



oli aiemmasta poikkeavaa.

Kokousvieraiden hyvä palvelu oli Syyspäivien tär-
keä teema: autolla tuleville oli järjestetty ilmaiset 
parkkipaikat Fellmannian vierestä ja junalla  tule-
vat haettiin ja vietiin asemalle ilmaiseksi. Lisäksi 
toimi kimppakyyti-palvelu ja opastus toistinase-
malla.

Esitelmien lisäksi paikalle oli järjestetty valvottu 
kirpputori uusimuotoisella huutokauppa-kirppu-
torilla, DX-kuuntelijoiden tapaaminen, YL-mee-
ting, non-stop pätevyystutkinnot, QSL-palvelu, 
CCF:n nurkka, ilmainen WLAN sekä ”Sight Seeing 
Lahti” ja mm. tutustuminen hiihtomuseoon, 
vammaisten tapaaminen ja partiotapaaminen.

Kuva: Kokousyleisöä Syyspäivillä

Arpajaisten pääpalkintona oli yhteistyössä Wintel 
Oy:n kanssa hankittu Yaesu FT-450D transceiver, 
jonka voitti Eero, OH2FUZ.

Lauantai-iltana järjestettiin iltajuhla Fellmannian 
ravintolassa.

Vuosikokous mukaan laskettuna tapahtumaan 
osallistui yli 400 henkilöä, joka teki Lahden 
Syyspäivistä 2012 yhdessä Järvenpään vuoden 
2002 Syyspäivien kanssa kävijämäärältään 
suurimman Syyspäivän.

Syyspäivien järjestelyistä tuli pelkästään 
myönteistä palautetta.

Kerhon jäsenistä ja heidän ystävistään ja sukulai-
sistaan ilmoittautui yhteensä 71 henkilöä mukaan 
Syyspäivien järjestelyihin.

Pikkujoulu 10.12.2012

Pikkujoulut pidettiin vaalikokouksen jälkeen 
Vanhan Asemarakennuksen juhlasalissa.  
Tilaisuudessa muisteltiin Syyspäivän järjestelyihin 

liittyneitä "sähköposteja" sekä kaikkia niitä kerhon 
71 jäsentä kunniakirjalla, jotka olivat mukana 
Syyspäiväjärjestelyissä. Lisäksi pidettiin arpajai-
set. Arpajaisten pääpalkinnon, 2 m ja 70 cm 
transceiverin voitti Seppo, OH2TO; jonka hän 
myöhemmin lahjoitti takaisin kerholle.

Pikkujouluun oli tullut paikalle nelisenkymmentä 
kerhon jäsentä. 

Kuva: Markku, OH3EAU; saamassa Syyspäiväkunnia-
kirjaa kerhon puheenjohtajalta Pekalta, OH3JMJ; ja 
Jarilta, OH2BU.

Koululaisesittelyt

Museon äkillisen remontin vuoksi koululais-
esittelyitä ei syksyllä 2012 järjestetty.

Vapepa-toiminta

Kerho suhtautuu erittäin myönteisesti vapaa-
ehtoisen pelastuspalvelun toimintaan. Kerhon 
vapepa-ohjaaja Jouni, OH2Jiu; osallistui SRAL:n 
järjestämään Turva 2012-harjoitukseen. Lisäksi 
hän on kerhon edustajana ja Päijät-Hämeen 
vapepa-yhdyshenkilönä osallistunut kolmasti 
vapepa-toimikunnan kokouksiin Lahdessa.

Kerhon vapepa-ohjaajan merkittävä osallistumi-
nen johto-ja viestikeskus PepBus-linja-auton ja 
Peppis-viestikeskus-vaunun ylläpitoon ja toimin-
taan on eräs merkittävimmistä kotimaisista va-
paaehtoisen pelastuspalvelun ryhmätoiminnoista.

Muita tapahtumia

- JOTA-tapahtumaan ei löytynyt kiinnostusta 
Lahden seudun partiolippukunnista.

- Kerho on tiedottanut Lahden Radioharrastajille 
säännöllisesti toiminnastaan ja toivottanut heidän 
jäsenensä tervetulleiksi kerhon tilaisuuksiin. 
Lahden DX-kuuntelijoiden yhdyssiteenä toimiva 



seura kokoontuu museon auditoriossa kunkin 
kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Jari, 
OH2BU: kävi kertomassa kuukausikokouksessa 
lokakuussa kerhon toiminnasta ym.

- Kerhon pitkäaikainen jäsen, Kyösti, OH3VY; 
kuoli vuoden 2011 lopulla. Kyösti oli pitkään työs-
sä Lahden pitkäaaltoasemalla ja viimeksi Tiiris-
maan radioasemalla. Ennen eläkkeelle siirtymis-
tään hän oli aktiivinen bandeilla, HF:ltä VHF:lle, 
mutta ehkä workkimistakin tärkeämpää hänelle oli 
laitteiden ja antenninen rakentelu. 
Kyöstin omaiset lahjoittivat kerholle Kyöstin jäl-
keensä jättämiä radio- ja sähkölaitteita sekä kom-
ponentteja. Tavarat olivat ensin kerhon kotisivulla 
huutokaupassa ja loput tavarat huutokaupattiin 
16.4.2012 kerholla järjestetyssä tilaisuudessa.

Kuva: Tarkkaavaisia huutokauppahuutajia. Vas. Kai, 
OH2PR; Timo, OH3FVW; Toivo, OH3FVT; Kake, OH3XU; 
Kari, OH3MIM ja Musa, OH3XH.

- Kesäkuussa 2012 kuolleen Jaakko Salosen, 
OH2KEY; leski lahjoitti kerholle suuren määrän 
arvokasta ja ainutlaatuista kirjallisuutta.

- Kevään kurssille osallistunutta Aimo Ryynästä, 
OH3ECU; haastateltiin kunnallishallinnosta, mutta 
ohjelma sisälsi hienon intron myös radioamatööri-
toimintaan.

- Radiomäen mastoissa sijaitsevat kerhon nimissä 
olevat 2 m ja 70 cm:n toistimet OH3RAC ovat 
toimineet luotettavasti koko vuoden. Pienet 
toimintahäiriöt ovat tulleet nopeasti korjatuksi 
Kaitsun, OH3WE; toimesta.

- Kerhon lanka-antenneita, erityisesti Windomia, 
korjattiin 21.4.2012 pidetyssä talkoossa. Jari, 
OH2BU; rakensi ja asensi museon katolle uuden 
80 m dipoli-antennin.
- Lahden saksalaisen ystävyyskaupungin Suhl'in 
radioamatöörit ottivat yhteyttä ja toivoivat radio-
amatööriyhteyttä kansainvälisenä radioamatööri 

päivänä 16.4. Yhteys syntyi ja yhteyden aikana 
välitettiin Lahden kaupungin virallinen tervehdys 
Suhl'in kaupungille. Yhteyden piti saksan kielellä 
Klaus, OH3GE.

Yhteydestä ja radioamatööritoiminnasta tehty 
juttu ilmestyi Uusi Lahti-lehdessä.

- Kerhon jäsen Sikke, OH1SIC/SM5SIC; lähetti 
kerhon hallitukselle innoittavan kirjeen, jossa hän 
kiitti kerhoa aktiivisesta koulutuksesta. Kirje 
julkaistiin kerhon kotisivulla.

Kerhotilat ja illat

Kerhoillat pidettiin Radiomäellä maanantaisin klo 
18 alkaen radioamatööriaiheisen keskustelun 
merkeissä. Osallistujamäärä oli yleensä 8-20 
henkilöä. 

Kerhoilloille on sovittu kerhoemäntä tai -isäntä, 
joka keittää osallistujille kahvit. Kahvinkeittäjinä 
toimivat vuorolistojen mukaan ainakin:

OH3UP, Harri (5 kertaa);
OH3HF, Leena (3 kertaa);
OH3TY, Pena (4 kertaa);
OH3FVV, Anu (4 kertaa);
OH3FYD Tapio (2 kertaa);
OH3FVW Timo (4 kertaa);
OH3FWJ Veijo (4 kertaa);
OH3JMJ Pekka (4 kertaa);

Kerhotiloja siivottiin ja ylimääräistä tavaraa pois-
tettiin ainakin kahdesti. Kerhon kokoushuonee-
seen vaihdettiin uudet pulpettimuotoiset pöydät, 
jotka mahdollistavat monipuolisen käytön ja yli-
määräisiä tavaroita siirrettiin varastohuoneeseen.

Kävijä- ja käyntimäärät

Kerhon vieraskirjan ym. mukaan kerhon toimin-
taan on vuoden aikana osallistunut seuraavasti: 
(käyntiä tai osallistumista)

-vierailut kerhoilloissa 696 (v. 2011 600), 
-tutkinnot 38 (38), 
-päivystykset OH3R-asemalla 44 (58), 
-koululaisesittelyt 0 (36+931= 967), 
-kursseihin osallistuminen 325 (156), 
-muu toiminta (työskentely ym.) 145 (38) 
-kuukausiesitelmät ja muut tapahtumat 
128 (90) osallistujaa.

Yhteensä 1376 (1016) käyntiä tai osallistumista, 
kasvua 35,4 %. On huomattavaa, että merkittävä 
osaa käynneistä tai osallistumisista ei kirjata 
vieraskirjaan.



QSL-välitys

Kerho on hoitanut jäsentensä QSL-korttien 
välityksen. Lähtevien korttien viennin on hoitanut 
Liiton toimistoon Jari, OH2BU. 
Saapuvat kortit ovat tulleet Tampereen, Hyvin-
kään ja Elimäen kautta kerhon maksaessa posti-
kulut. Kerholla on sekä saapuville että lähteville 
korteille omat lokerikkonsa. Kerhon QSL-mana-
gerina on toiminut Jukka, OH3MBV.

Kerhon jäsenille on pyritty tiedottamaan QSL-
pakettien tulemisesta kerhokirjeissä.

Radiotoiminta ja -kalusto

Kerho on ylläpitänyt HF- ja VHF/UHF-asemaa 
kerholaisten käytettäväksi kerhotiloissa. Kerho-
aseman valvojana on toiminut Jarmo, OH3QN.

Lisäksi on ylläpidetty 2 m ja 70 cm FM-toistin-
asemia (OH3RAC), joiden antennit sijaitsevat 
itäisessä radiomastossa. 70 cm toistinasema on 
liitetty RATS:n (Radioamatööritekniikan seura) 
ylläpitämään RNET-verkkoon käyttämällä kerhon 
ADSL-yhteyttä. Toistinaseman OH3RAC valvojana 
on toiminut Kai, OH3WE. 

Kerho ylläpitää myös APRS-toistinasemaa OH3RDH, 
joka sijaitsee Hollolan kunnantalon katolla.

Kerhon asemilta on pidetty sekä tavanomaisia 
että digimode (mm. Pactor) radioamatööri-
yhteyksiä lähinnä kerhoiltoina.

Tiedotus

Kerhokirjeet

Kerhon tapahtumista lähetettiin 20 kerhokirjettä 
niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on kerhon 
tiedossa. Kirjeissä kerrottiin kerhon ajankohtai-
sista tapahtumista, kursseista, esitelmistä ym. 

Puolet kirjeistä lähetettiin keväällä ja puolet syk-
syllä. Kerhokirjeet on julkaistu myös kerhon koti-
sivulla. Kerhon jäsenistä noin 20:llä ei ole sähkö-
postiosoitetta, joten kerhokirje ei kata kaikkia 
kerhon jäseniä.

Kerhon sähköpostirekisteriä päivitettiin jatkuvasti 
ja kerhokirje on tilattu tai toimitettu lukuisille 
kerhon toiminnasta kiinnostuneille. Kerhokirjeen 
toimitti pääasiassa Jari, OH2BU.

Bulletiini

Kerhon bulletiini annettin vuoden aikana 19 

kertaa (vuonna 2011 13). (Päivämäärät su 15.1., 
5.2., 26.2., 18.3., 15.4., 6.5., 27.5., - kesätauko - 
26.8., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 
4.11., 11.11., 18.11., 09.12., 30.12)
Bulletiini pyrittiin lukemaan pääsääntöisesti joka 
kolmas sunnuntai klo 09:30 SA 80 m:llä (3685 kHz) 
ja releoimaan kahdelle metrille mahdollisuuksien 
puitteissa. Kuittauksien ottamista vaikeuttaa, että 
välittömästi bulletiinin jälkeen samalla jaksolla 
alkaa viitospiirin kerhojen yhteisbulletiini.

Syyspäiviä edeltävänä aikana bulletiini annettiin 
poikkeuksellisesti joka sunnuntai yhdeksän viikon 
aikana.

Bulletiinit on julkaistu myös kerhon kotisivulla. 
Bulletiinin lukijoina ovat toimineet Pena, OH3TY; 
Retu, OH3WK; Pekka, OH3JMJ ja Riina, OH3ECT. 
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. 
Suuren osan kuvia on ottanut Seppo, OH2TO.

Säännöt

Kerhon uudet säännöt hyväksyttiin lopullisesti 
21.1.2011 pidetyssä vuosikokouksessa ja ne 
hyväksyttiin Yhdistysrekisterin tekemällä 
päätöksellä 12.10.2011. 

Vuoden 2012 aikana kerhon toimintaa ovat siis 
säädelleet uudet säännöt.

Vuosikokoukset ja hallitus
Vuosikokous 27.2.2012

Kerhon sääntömääräinen vuosikokous, ”tilinpää-
töskokous” pidettiin maanantaina 27.2.2012. 
Kerhon tilat olivat pullollaan sekä uusia että 
vanhoja jäseniä. Nuorimpana oli mukana 11-
vuotias Manu, OH3EBU. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka, OH3JMJ 
Sujuvasti läpikäytyjen kokousmuodolli-suuksien 
jälkeen päästiin varsinaiseen asiaan eli toimin-
takertomuksen hyväksymiseen vuodelta 2011. 

http://www.oh3ac.fi/


Kankaalle heijastettu teksti todettiin asial-liseksi 
ja todenmukaiseksi kertomukseksi viime vuoden 
tapahtumista. Penan, OH3TY; saattelemin 
kiitoksin luonnos hyväksyttiin kerhon viralliseksi 
toimintakertomukseksi. 

Kuva: Leppoisaa vuosikokousyleisöä: vas. Musa, 
OH3XH: Jukka, OH3MBV; Erkki, OH3JLF; Manu, 
OH3EBU; ja Lasse, OH3LL.

Harrin, OH3UP; käytyä läpi tilinpäätöksen ja 
luettua toiminnantarkastajan lausunnon myös tilit 
hyväksyttiin noin 600 euron alijäämällä. 

Vuosikokous kirjasi pöytäkirjaan seuraavan 
kiitoksen:

Kerho on järjestänyt puolessatoista vuodessa 
seitsemän eri radiokurssia, joissa on koulutet-
tu yli 40 uutta radioamatööriä. Jos meneillään 
olevien kolmen eri radiokurssin kaikki opiske-
lijat suorittavat tutkinnon – josta ei ole juuri-
kaan epäilystä - nousee suoritettujen radiotut-
kintojen määrä lukuun, joka on yli 70. Vuosi-
kokous esitti kiitokset hallitukselle ja erityises-
ti kerhon sihteerille aktiivisesta, esimerkillises-
tä ja hyvin hoidetusta koulutustoiminnasta.

Kiitosten jälkeen käytiin pitkä keskustelu radio-
amatööritoiminnan markkinoimisesta ja toiminnan 
kehittämisestä. Arvokkaita kommentteja ja mie-
lenkiintoisia neuvoja antoi mm. Lasse, OH3LL; 
joka oli erehtynyt kurssi-illasta mutta jäi kuunte-
lemaan kokousta. Seuraavana päivänä Lasse 
suoritti perusluokan tutkinnon.

Vaalikokous 10.12.2012

Lahden Radioamatöörikerho ry:, vaalikokous 
pidettiin maanantaina 10.12.2012. Vuoden 2013 
toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Yhtä vaille 20 osallistujan joukossa oli uusien 

sääntöjen mukaisesti Gerd, DL2SB/OH5SB; 
kaksisuuntaisella Skype-ääni- ja kuvayhteydellä 
Saksasta. 

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan 
Pekka, OH3JMJ; ja hallitukseen valittiin "vanho-
jen" Tapio, OH3FYD; Juha, OH3MHA; Jari, OH2BU; 
Anu, OH3FVV; Timo, OH3FVW; Harri, OH3UP; 
lisäksi uusina Raimo, OH3RV; ja Markku, 
OH3EAU. 

Hallituksen nimeäminä toimihenkilöinä ovat 
toimineet:

- Varapuheenjohtajana Tapio Kautto, OH3FYD; 
10.12.2012 saakka ja Timo Vuori, OH3FVW; 
samasta päivästä lukien.
- Rahastonhoitaja: Harri Taivalmäki OH3UP 
- QSL-manageri: Jukka Arvilommi, OH3MBV
- VaPePa-manageri: Jouni Ståhl, OH2JIU
- Hallituksen neuvonantaja: Pentti Lareva, OH3TY
- Museon yhdyshenkilö: Pentti Lareva, OH3TY
- Pätevyystutkijat: Pentti Lareva, OH3TY; ja Jari 
Jussila, OH2BU

Hallitus kokoontui 2 kertaa. Päätöksenteko 
tapahtui pääasiassa sähköpostin, Skypen ja 
puhelimen välityksellä. 

Hallituksen kokoukset olivat julkisia ja kokous-
pöytäkirjat ovat nähtävissä kerhon kotisivulla.

Kerhon hallitus

Kerhon hallitus 10.12.2012 saakka:
Puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ, 
Varapuheenjohtaja Tapio, OH3FYD.
Jäsenet: Juha, OH3MHA; Harri, OH3UP; 
Anu, OH3FVV; Miika, OH3FOB, Jari, OH2BU 
ja Timo, OH3FVW. 

Kerhon hallitus 10.12.2012 lähtien:
 Puheenjohtaja Pekka, OH3JMJ; 

Varapuheenjohtaja Timo, OH3FVW.
Jäsenet: Tapio, OH3FYD; Juha, OH3MHA; 
Jari, OH2BU; Anu, OH3FVV; Harri, OH3UP; 
Raimo, OH3RV; ja Markku, OH3EAU. 

Kerhon jäsenistö

Kerhon jäsenrekisteriä siivottiin edelleen ja pois-
tettiin yksi jäsen, joka oli eronnut kerhosta jo 
aiempina vuosina mutta johon ei oltu saatu 
yhteyttä.

Kerhon jäsenistä kuolivat vuoden aikana (3): 
29.6.1012 Jaakko Salonen, OH2KEY; Unto 
Kokkarinen, OH3UK; ja 31.12.2012 Kari Malmi, 
OH5XT/OG5M.



Kerhon hallitus on vuoden aikana hyväksynyt 
mm. seuraavat uudet jäsenet (36): 
OH3ECU, Ryynänen Aimo; OH3LL, Lappalainen Lasse; 
OH3ECT, Vesalainen Riina; OH3EDL, Kaapro Heikki; 
OH3EDM, Niemi Heikki; OH3ECR, Kautto Harri; 
Toivanen Mikko; OH3RV, Virtanen Raimo; 
OH3YL, Nopanen Elli-Sylvia; OH3ECS, Pasanen Markku; 
OH1SIC, Backman Göran; OH3PIA, Hartman-Lehti Pia; 
OH3RR, Rimpelä Reijo; OH3TK, Lehtinen Tuomo; 
OH3HA, Aaltonen Hannu; OH3EGK, Jämsen Jesse; 
OH3EGL, Raiski Henry; OH3EGJ, Aaltonen Pauli; 
OH3VP, Niemikallio Veli-Pekka; OH3LN, Niemikallio Leo; 
Aarrevaara Leo; OH3EFZ, Laaksonen Ilkka; 
OH3EGF, Puska Toni; OH3DD, Hatakka Janne.

Kerhon jäsenmäärä oli 31.12.2012 176 jäsentä 
(2011 141, 2010 126) 

Kuva: Kerhon jäsenmäärän kehitys 2010-2012

Kuva: Kerhon jäsenten keski-iän kehitys 2010-2012

Talous

Kerhon vuosikokouksessa 27.2.2012 hyväksytty 
tilinpäätös osoitti alijäämää n. -600 €. Merkittävin 
tuloerä oli jäsenmaksutuotot

Jäsenmaksut olivat vuonna 2012:
- Normaalijäsen - 20 €
- Perhejäsen – 10€ (perheessä norm.jäsen)
- Opiskelijajäsen - 10 €
- Nuorisojäsen - 10 €, alle 15v.
- Työttömät - 10 €

Radio- ja tv-museon asema OH3R 
vuosi 2012

Radio- ja tv-museo oli avoinna vain osan vuotta, 
sillä henkilökunnalle tulleista allergiaoireista 
johtuen museo suljettiin yllättäen syyskuun 
alussa. Tämän vuoksi jo perinteisiä koululais-
esittelyitä ei voitu järjestää. Myös työskentely-
määrät jäivät tästä syystä vaatimattomalle tasolle

Pena, OH3TY; on korjannut museon 80 m 
vaakaloopin ripustuksia.

Asemalta pidettiin yhteyksiä vain 81 ajalla 1.1.- 
2.9.2012, jolloin asema aktivoitiin 26 kertaa.

Asemapäiväkirjan mukaan työskentelijöitä olivat: 
Pena, OH3TY; Jaska, OH3LV; 
Harri, OH3UP; Seppo, OH2TO; 
Vesa, OH3FYE; Raimo, OH3DB; 
Juha, OH3MHA; Pekka, OH3JMJ; 
Timo, OH3FVW; ja Sergei, OH3GRB 

Eniten yhteyksiä (16) piti Sergei OH3GRB.

Kerhon jäsenet ovat järjestäneet museon 
asemalle päivystyksen sunnuntaisin klo 12:00-
15:00. Listan mukaisia päivystysvuoroja oli 36. 

Päivystäjistä oli ilahduttavasti paljon kerhon uusia 
kasvatteja:

Pentti Lareva, OH3TY (2 kertaa);
Miika Ihanajärvi, OH3FOB ( 3 kertaa); 
Jaakko Nieminen, OH3LV ( 3 kertaa);

Veijo Saaristo OH3FWJ ( 2 kertaa);
Sergei Rasputin, OH3GRB ( 3 kertaa);

Pekka Mielonen, OH3JMJ;
Tapani Ryynänen OH3RT;
Harri Taivalmäki, OH3UP;

Timo Vuori, OH3FVW (2 kertaa);
Anu Tamminen, OH3FVV ( 2 kertaa); 

Manu Tamminen, OH3EBU;
Panu Kannisto, OH3FYB; 

Seppo Murtomaa, OH2TO ( 3 kertaa);
Tapio Kautto, OH3FYD ( 2 kertaa);

Vesa Koskinen, OH3FYE;
Markku Ahonen, OH3EAU;

Juha Nieminen, OH3MHA (2 kertaa);
Tero Vierimaa, OH3EBN;

Pekka Mielonen, OH3JMJ (2 kertaa);
Harri Taivalmäki, OH3UP,

Kerhon yhdyshenkilönä museolla toimi edelleen 
Pena, OH3TY; joskin Jari, OH2BU; kerhon 
sihteerin ominaisuudessa hoiti merkittävän osan 
rutiiniviestinnästä museon suuntaan.

lokakuu
joulukuu

helmikuu
huhtikuu

kesäkuu
elokuu

lokakuu
joulukuu

helmikuu
huhtikuu

kesäkuu
elokuu

lokakuu

100

110

120

130

140

150

160

170

180

lokakuu
joulukuu

helmikuu
huhtikuu

kesäkuu
elokuu

lokakuu
joulukuu

helmikuu
huhtikuu

kesäkuu
elokuu

lokakuu

46,0
48,0
50,0
52,0
54,0
56,0
58,0
60,0
62,0
64,0


