
S A L O N 
R A D I O K E R H O

Salon Radiokerho on perustettu 
23.4.1958 ja sen tarkoituksena on edistää 
radioamatööritoiminnan harjoittamista 
ja kehittää radiotekniikan tuntemusta 

jäsentensä keskuudessa.

Kerho ylläpitää omaa 
radioamatööriasemaa, jonka tunnus on 

OH1AD.

Itsenäisyyspäivänä 1979 kerho muutti 
kaupungin kiinteistöön, Isokylän 

koululle. Talkoovoimin tehty 40 m 
korkea antennimasto pystytettiin 

kesällä 1982.

Kerhoillat ovat kerhohuoneistolla 
Isokylän koululla joka keskiviikko. 

Kerhotilat ja kerhon radioasema ovat 
kerholaisten käytettävissä myös muina 

aikoina.

Kerho ylläpitää Salossa VHF/UHF-
taajuusalueiden puhetoistinasemia.

Kerhon piirissä on järjestetty useita 
valmennuskursseja radioamatööriksi 

aikoville sekä muita esitelmä- ja 
koulutustilaisuuksia.
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Kerhon kevättapahtuma, "Lutikoiden 
tuuletus", on saavuttanut suuren 
suosion koko eteläisen Suomen 
radioamatöörien keskuudessa.

Salon alueen vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun perustamisesta, 

vuodesta 1981 lähtien, kerhon 
radioamatöörejä on aktiivisesti 

osallistunut Vapepa-toimintaan sekä 
harjoituksissa että tositilanteissa.

Kerho järjestää leirejä 4 - 5 kertaa 
vuodessa mm. Salon kaupungin 

leirialueilla.

Lisätietoja saa kerhoiltoina kerholta tai 
pj. Merja "Memma" Koivaara

puh. (050) 569 2298
e-mail: oh1eg@sral.fi



R A D I O A M AT Ö Ö R I T O I M I N T A
Radioamatööritoiminta on monipuolinen harrastus, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Jonkun mielestä 

radioamatööriyhteyksien pitäminen saattaa olla kaikkein hauskinta, joku toinen taas pitää radio-
suunnistuksesta ja joku kolmas antennien, laitteiden tai jopa radioamatöörisatelliittien rakentelusta. 
Mukana harrastuksessa on kaikenikäisiä koululaisista eläkeläisiin. Suomessa harrastajia on yli 5000, 

koko maailmassa kolme miljoonaa.  Radioamatöörin pätevyystutkinnon suorittaminen antaa 
oikeuden harjoittaa radioamatööritoimintaa ja kutsua itseään radioamatööriksi.

Radioamatöörit lähettävät toisilleen ns. QSL- eli 
kuittauskortteja. Korteista ilmenee mm. kenen 
kanssa on pidetty yhteys, millä taajuudella ja mihin 
kellonaikaan. Jokaisesta yhteydestä ei  lähetetä 
korttia. Se lähetetään tavallisesti kun saadaan 
yhteys asemaan, jonka kanssa ei ole aikaisemmin 
ollut yhteyttä tai kun yhteys saadaan eri taajuudella 
tai eri lähetelajilla kuin aikaisemmin. Kortin 
lähettäminen on vapaaehtoista, mutta suuri osa 
radioamatööreistä lähettää niitä.

Erilaisia awardeja eli työskentelytodisteita 
haettaessa kelpaavat vain ne yhteydet, joista on 
saatu QSL-kortti. Awardi  on todiste siitä, että sen 
saajalla on ollut yhteys esim. sadan eri aseman 
kanssa.

QSL on 1920-luvulta peräisin oleva sähkötys-
lyhenne. Alunperin se tarkoitti, että sanoma on 
kuitattu vastaanotetuksi, sittemmin se vakiintui 
myös kuittauskortin nimeksi.

Salon Radiokerhon kalustoon kuuluu niin uutta 
radiotekniikkaa, kuin museoradioita.  Kerhon 
omistamalla sodanaikaisella VRFK-radiolla 
pidetään edelleen yhteyksiä kun osallistutaan 
valtakunnallisiin perinneradiotapahtumiin.

Silloin tällöin tehdään talkoilla isompia 
projekteja, kuten kerhoaseman ja antennien 
huoltotöitä.  Usein vain kokoonnutaan mukavan 
yhdessäolon merkeissä, kuten kerhon suosittuun 
kirpputoritapahtumaan ”Lutikoiden 
tuuletukseen”.

Osa radioamatööreistä on kiinnostunut 
hyvinkin eksoottisesta tekniikasta, mutta koska 
kerhomme eräs merkittäviä toimintatapoja on 
leirien ja matkojen järjestäminen kiinnostaviin 
kohteisiin, myös moni ei-amatööri viihtyy hyvin 
porukassamme.

uutta vanhaa

mastossa maston juurella

tekniikkaa leirielämää
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