
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry

Toimintakertomus vuodelta 2020 

YLEISTÄ

Kerhon 55. toimintavuosi alkoi totutuissa merkeissä. Corona-viruspandemia ja siihen liittyvät 
kokoontumisrajoitukset vaikuttivat kuitenkin kerhon toimintaan maaliskuusta alkaen lähes koko vuoden 
ajan: keväällä oli Seuratalo muiden kaupungin omistamien tilojen kanssa suljettuna 3 kk ajan ja sulku 
toistui loppuvuodesta. Kerhoiltojen, kuukausikokouksien ja koulutusten pitoa tänä aikana oli muutenkin 
rajoittu kokoontumista koskevilla yleisillä ja aluekohtaisilla viranomaisten ohjeistuksilla ja suosituksilla.

KOKOUKSET

Kuukausikokouksia ei voitu pitää aikaisemmassa muodossa korona-viruksesta johtuen. Alkuvuodesta 
pystyttiin pitämään vain vuosikokous ja muutama kerhoilta.

Tammi-maaliskuussa pidettiin 7 kpl kerhoiltoja. Paikalla oli yleensä 7..10 kerholaista.

Helmikuussa 27.2. pidettiin vuosikokous, jossa puhetta johti Jari OH2BU. Käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat. Merkkaamme tästäkin vuodesta erityisen kiitoksen Ollille, OH2OW, jonka luona Torpantie 7:ssä 
olemme saaneet kokoontua tarvittaessa.

Kesäkuussa pidettiin 3 kerhoiltaa. Syys-marraskuussa pidettiin 8 kerhoiltaa. 

Joulukuussa ei pidetty perinteistä pikkujoulua koronatilanteesta johtuen vaan päätettiin pitää etä-
Pikkujoulu loppiaisen jälkeen.

SYYSLEIRI

Syysleiri pidettiin lauantaina.19.9. Tuusulan Metsäpirtillä. Leiri alkoi vanhaan tapaan aseman 
pystytyksellä: tällä kertaa käytössä oli kerhon hf-etäasema. 
Ohjelmaosuuteen kuului: Etäoperoinnin käytännön ratkaisut, Matti OH7SV (etänä); RRC Micro Dongle 
etäpalikka, Jussi OH3ZQ; Parkanon Radiomuseo, Aarno OH2HAI; OH2RUP -toistimen digimoodit, 
Tauno  OH2GIZ;  Linukkaprojektin modulien esittely, Kari OH2NFZ; Märket OJ0/OH2AP 40 v. -vierailu, 
Keijo OH2BOZ.
Lisäksi oli arpajaiset ja kirpputori, jossa esillä mm. OH2EC:lta tullutta tavaraa. Iltasauna jäi tänä vuonna
väliin.
Leirillä oli kävijöitä 35 henkilöä. 

TURVA-harjoitukset:

Kerholta on osallistuttu kahteen  TURVA-varaviestiverkkoharjoitukseen vasta-asemana pienimuotoisen 
yhteyskokeilun merkeissä Winlink- kalustolla. 
Kalustossa ja käyttäjissä todettiin edelleen käyttörutiinin ja virittelyn tarvetta.

Timo OH2TIMO järjesti kerhon käyttöön 5kW diesel-agregaatin Turva-harjoituksia varten. Tommi 
OH2BFA järjesti kerholle vahvennetun pc-läppärin ulkoilmaharjoituksia varten.

KURSSIT

Kerho järjesti helmi-maaliskuussa neljän viikonlopun 'tehokurssin' perusluokan tutkinnon materiaaleista.
Kurssille osallistui 5 henkeä. 
Kerho järjesti syksyllä 'pikakertauksen' perusluokan tutkintoon osallistujille.  Osallistujia oli 3 henkeä.
Perehdyttäjinä ovat toimineet Jussi OH3ZQ ja Jarmo OH2GJL. Tutkinnonvastaanottajana on ollut Matti 
OH2BDQ.



MUU TOIMINTA, VIERAILUT

Kerhon jäseniä on vieraillut mm. SRAL:n syysleirillä ja SRAL:n syyskokouksessa. Useimmat muut 
tilaisuudet, leirit ja rompepäivät oli peruttu koronatilanteen vuoksi.

Kerho osallistui elokuussa Mäntsälässä Messuille. Kerhon osastolla paikalla olivat Seppo OH2TQ, 
Jussi OH3ZQ, Jari OH2BU, sekä paikallisia vierailijoita. Merkitsemme kiitokset näyttelyteltan 
lainaamisesta Aarnolle OH2HAI: teltta oli sadepäivänä erityisen tarpeellinen.

Keijo OH2BOZ teki elokuussa  kerhon 40-vuotisjuhlapeditio-vierailun Märketille OJ0/OH2AP -kutsulla.

KERHOTILA JA KERHOASEMAT

Kerhotilana on edelleen ollut Järvenpään Seuratalon yläkerran tila.

Kerhon HF-asemana on käytössä edelleen IC 736, varalla TS 430 ja IC 720.
Kerhon jäsenten käytössä oleva etäkäyttöasema TS 480 sai uuden sijainnin Jussin OH2HCB luona, 
joka lainasi asemalle myös antennin. Häiriötaso laski ja kuuluvuus parantui.

OH2RUP-toistimen radioyksikköä muokattiin hybridi-modeen: toistimella pyörii fm- ja DMR-modet 
tarpeen mukaan. Muokkauksen ja asennuksen tekivät Tauno OH2GIZ ja Veijo OH4VA, mistä kerho 
asianomaisille tässäkin merkkaa kiitokset. 

Kerho järjesti syksyllä DMR-radioiden porukkahankinnan, jossa hankittiin 12 kpl käsiradioita. Seppo 
OH2TQ järjesti loppuvuoden kerhoiltoina useamman perehdytys-session uusiin laitteisiin ja DMR-
modeen tutustumiseksi.

Kerhon 2m digipiitteriasema OH2RDP on toiminnassa kerhon tiloissa. Kerhoasemalla on myös 
käytössä Motorola-pohjainen 70cm fm-trx.

Vhf/uhf- asemien ja hf-etäaseman vastaavana hoitajana on ollut Timo, OH2TIMO

TIEDOTTAMINEN

Jäsenkirjeitä on jaettu 10 kpl sähköisinä ja ne ovat olleet esillä myös kerhon verkkosivuilla. 

Keski-Uusimaa -lehtien Kumppani-blogiin on alkuvuodesta laitettu muutamia kirjoituksia eri aiheista. 
Kesällä lehti lopetti k.o. verkkolehden Kumppani-blogit lehden uudistuksen yhteydessä.

Yleisemmin kiitokset Vuoden tai oikeastaan kahden vuoden Radioamatööri-tiedotusteosta menevät  
Jarille OH2BU ja hänen organisoimalleen tukirenkaalle Tapio Lehtisen OH6UBZ Golden Globe 
-maailmanympäri-purjehdushankkeen yhteydessä vv. 2018-2019. Purjehdusta seurattiin lähes päivittäin
ja radioamatöörien osuus sai runsaasti myönteistä julkisuutta lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä 
sekä myös matkasta v. 2020 julkaistussa kirjassa.

QSL-PALVELU

QSL-korttien määrä supistuu edelleen. Korttien jakelu kerhon jäsenille ja toimittaminen kerholta
SRAL:n QSL-palveluun on toiminut hami-posti-periaatteella. QSL-listan päivittäminen on kesken.

MUUTA

Kerhotila-asia
Kerhotilan vuokrasopimus päättyi 30.6.2016 ja on sen jälkeen jatkunut 'toistaiseksi'. Korona-tilanne on 
vaikuttanut siten, että Järvenpään kaupunki on yleisten alueellisten ohjeistuksien mukaisesti kieltänyt 
tilojen käytön muutamina jaksoina vuoden mittaan. Vastaavasti vuokraa ei ole peritty tältä ajalta.
Vuokrausperusteiden muutoksia on odotettavissa mutta aikataulusta ei ole tietoa tilanteesta johtuen.



Kerhon historiikki-sivuja ollaan päivittämässä. Materiaalia on hankkinut Keijo OH2BOZ.  

Kerho sai laitelahjoituksen Arvin OH2CL perikunnalta. Laitteista transceiver FT-897 on nyt kerhon 
käytössä 'reissuriginä'.

JÄSENET

Vuoden aikana kerhoon liittyi 10 jäsentä, erosi 3 jäsentä ja muista syistä (SK) poistui 2 jäsentä
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 99.

TALOUS

Vuoden toiminnan ylijäämä oli  € 2656,90,  joka muodostui pääosin kirpputorimyynnistä ja pieneltä osin 
toistimen parannusvarauksesta. Vuoden lopussa kerhon tilillä oli € 5117,66 .  Kerhotilan sulkujaksojen 
vuoksi tilavuokrakulu oli budjetoitua pienempi.

Vuoden jäsenmaksu oli 35 €, korotettuna vuosikokouksen päätöksellä tilapäisesti yhdeksi vuodeksi 10 
€:lla toistinparannuksia varten.  Alle 18 v:lle jäsenmaksu oli edelleen 0 €.

HALLINTO

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa edelleen Juhani Horelli OH3ZQ ja hallituksen 
jäseniksi Timo Rönkkö OH2TIMO, Jarmo Salmi OH2GJL,  Aarno Järvinen OH2HAI, Tommi Mattila 
OH2BFA ja Elias Pylkkänen OH2EP. Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkoi Jukka Finnilä OH2BWX 
ja varatoiminnan tarkastajaksi valittiin Stig Wallner OH2SW .

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2018. Sen edellyttämää toimintatapaa on sovellettu myös 
vuonna 2020.


