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Toimintakertomus vuodelta 2021
Yleistä
Kerhon 56. toimintavuotena korona-viruspandemia ja siihen liittyvät kokoontumis- ja muut
viranomaisrajoitukset vaikuttivat kerhon toimintaan tammikuusta alkaen lähes koko vuoden ajan:
Seuratalon kerhotila oli muiden kaupungin omistamien tilojen kanssa suljettuna talvi- ja
kevätkauden ja osan syyskautta. Kerhoiltojen, kokoontumisten ja koulutusten pitoa tänä aikana oli
yleisemminkin rajattu poikkeustilaa koskevilla yleisillä ja aluekohtaisilla viranomaisten ohjeistuksilla
ja suosituksilla.
Kokoontumiset
Kuukausikokouksia ja kerhoiltoja ei voitu jatkaa aikaisempaan tapaan korona-ohjeistuksesta
johtuen. Loppiaisena pidetystä Pikkujoulusta alkaen pääosa kokoontumisista on pidetty Teamsetäpalavereina tai hybridinä siten, että kerholla on ollut muutama henkilö ja loput osallistuivat
etäyhteydellä. Vain muutama kokoontuminen pystyttiin kesän ja syksyn aikana pitämään
lähipalavereina kerhohuoneella.
Vuosikokous ja yksi kuukausikokous on kuitenkin voitu järjestää 'vanhaan tapaan' Ollin OH2OW
luona. Tästä taasen kiitokset.
Hybridi-palavereihin osallistui yleensä 8-14 kerholaista ja ne saavuttivat suosiota jäsenten parissa.
Täten menettelyä jatketaan toistaiseksi myös viranomaismääräysten helpottuessa.
Kerhoiltojen ja kuukausikokouksien aiheita olivat mm.:
7.1.

Pikkujoulu: Jarmo OH2GJL: WSPR-aseman ja toiminnan esittely
Petri OH2GTQ: joululauluja
4.2.: Jarmo OH2GJL: isompi log-periodinen Santahaminassa
14.4.: Suomen DX-liiton (Jukka Kotovirta) webinaari FM-keleistä ja -kuuntelusta
29.4.: Jari OH6BG: Voacap keliennusteohjelmiston esittely
6.5.: Seppo OH2TQ: Winlink, VARA -hf-digimoodien esittely
27.5.: Seppo OH2TQ: esittely: AI-sovelluskokeilu hf-keliennusteille
3.6.: 'arkistoprojektien' esittelyä: OH2BDQ, OH2EUH, OH2NFZ, OH2TQ, OH3ZQ, ..
10.6.: Jarmo OH2GJL: tv-virityskuvia napattuna etäkeleillä Euroopasta
30.9.: Marko OH3CBT: 'HOTA'-workkimisen esittely
28.10.: Reino OH3MA: Antennien mittauksesta ja suunnittelusta
16.12. Timo OH5KW kertoi OHDXF: n toiminnasta (OHDXFoundation)
- Syysleiri pidettiin lauantaina 17.9. Tuusulan Metsäpirtillä. Leiri alkoi aseman pystytyksellä klo 9.
Keittoaterian jälkeen puheenjohtaja avasi leirin ohjelmaosuuden, joka välitettiin myös Teams'illa.
Syysleirin ohjelmaa: Matti OH7SV esitys tulevaisuuden radioista ja workkimisesta; Heikki OH2LH
esitelmöi SRAL 100-vuotta tapahtumasta ja historiasta; SRAL:n puheenjohtajan Jorma OH2KW
katsaus SRAL:in tapahtumiin; Jussi OH3ZQ kertoi kerhon tulevista tapahtumista ja suunnitelmista.
Leirillä oli kävijöitä n. 20 henkilöä ja etäyhteydellä n. 15
Muuta toimintaa vuoden aikana:
- Helmikuu: 18.2. pidettiin vuosikokous lähi/etäpalaverina; puhetta johti Jari OH2BU. Käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
- Elokuu: Porukkakäynti Tekniikan Museolla, SRAL 100v 'ITE'-laitenäyttelyyn tutustumassa.

-- OH2AP lainasi näyttelyyn kaksi jäsentensä tekemää laitetta: Simon OH2VE kasaaman AaPeli
kokelaslähettimen ja Martin OH2AYW rakentaman144MHz fm-transceiverin, ja sai tästä
osallistumisesta kunniakirjan.
-- Kerho osallistui Mäntsälän Harrastusmessuille 21.8. Aarno OH2HAI järjesti telttakatoksen ja
auttoi purkamisessa, Jarmo OH2GJL ja Jussi OH3ZQ pystyttivät ja esittelivät laitteita.
- Marraskuun lopussa pidettiin Naavatie 6:ssa kaksi talkoopäivää: toistimen siirtotalkoot ja
antennikaluston purkutalkoot, ja Seuratalolla kolmantena päivänä antennin pystytystalkoot. Toistin
OH2RUP oli siirron aikana muutaman päivän QRT.
- Joulukuu: käynti radio-rompekaupassa Helsingissä pienellä porukalla.
-- SRAL:n 100-vuotis-haminaariin osallistui Jussi OH3ZQ.
Turva-harjoitukset:
- OH2AP osallistui vuoden aikana kerhoasemalta kahteen TURVA-varaviestiverkkoharjoitukseen
vasta-asemana pienimuotoisen yhteyskokeilun merkeissä Winlink- kalustollaan. Kalustossa ja
käyttäjissä todettiin edelleen käyttörutiinin ja virittelyn tarvetta.
- Varaviestiverkko-seminaariin joulukuussa osallistui useampia kerholaisia.
Muu toiminta, vierailut.
Kerholta oli osallistujia Suomen DX-Liiton kesäleirillä. Useimmat muut perinteiset leirit oli peruttu
korona-tilanteen vuoksi.
SRAL 100-v. juhlakutsun OH100SRAL junailivat kerhon käyttöön viikonlopuksi Seppo OH2TQ ja
Jarmo OH2GJL. Yhteyksiä erikoiskutsulla pitivät OG5O, OH2EUH ja OH3ZQ, yhteensä 658.
Kurssit
Kerho järjesti helmi-maaliskuussa neljän viikonlopun 'tehokurssin' perusluokan tutkinnon
materiaaleista. Etäkurssilla oli 7 osallistujaa, kaukaisin Oulusta.
Syksyllä, loka-joulukuussa pidettiin etäkurssi perusluokan tutkintoon tuleville, osallistujia oli 9,
kaukaisin OH-osallistuja työmaaltaan Kreikasta.
Perehdyttäjinä ovat toimineet Jussi OH3ZQ ja Jarmo OH2GJL.Tutkinnonvastaanottajana on ollut
Matti OH2BDQ.
Kerhotila
Kerhotilana on edelleen ollut Järvenpään Seuratalon yläkerran tila. Viranomaismääräysten vuoksi
tila oli vuoden aikana suljettuna kahteenkin otteeseen yhteensä 5 kk.
Kerhotilan vuokrasopimus päättyi 30.6.2016 ja on sen jälkeen jatkunut 'toistaiseksi'. Vuokrausperusteiden muutoksia on kaupungin puolelta valmisteltu, mutta aikataulu ei ole varmistunut
korona-tilanteesta johtuen. Asiaa käsittelevissä kaupungin tilaisuuksissa ovat kerhoa edustaneet
Risto OH2FXT ja Petri OH2GTQ.
Kerhoasemat
Kerhon HF-asemana on kerhotilassa käytössä edelleen IC 736 ja trappidipoli. Aseman käyttö on
sulkutilankin vuoksi ollut vähäistä.

Kerhon jäsenten käytössä oleva etäkäyttöasema TS 480 on ollut sijoitettuna Jussin OH2HCB
luona, joka on lainannut asemalle myös antennin. Näistä jälleen kiitämme.
OH2RUP 432Mhz toistin siirrettiin syksyllä kerhotilaan Seuratalolle, kun sijaintipaikka Naavatie 6
:ssa joutui korjauksen alle. Toistimen radio-osaksi on vaihdettu Motorola-koonta, jonka Tauno
OH2GIZ teki ja käynnisti, mistä kerho tässäkin merkkaa kiitokset.
Kerhon 2m digipiitteriasema OH2RDP on toiminnassa kerhon tiloissa. Kerhoasemalla on myös
käytössä Motorola-pohjainen 70cm trx.
Vhf/uhf- asemien ja hf-etäaseman vastaavana hoitajana on ollut Timo, OH2TIMO
Tiedottaminen
Jäsenkirjeitä on jaettu n. 25 kpl sähköisinä ja ne ovat olleet esillä myös kerhon verkkosivuilla.
Keski-Uusimaa -lehden järjestöjen Kumppani-blogit on julkaisijan toimesta lopetettu.
QSL-palvelu
Korona-tilanteen vuoksi kansainvälinen QSL-korttipalvelu on takellellut. Korttien jakelu kerhon
jäsenille ja toimittaminen kerholta SRAL:n QSL-palveluun on toiminut hami-posti-periaatteella.
Jäsenet
Vuoden aikana kerhoon liittyi 6 jäsentä, erosi 3 jäsentä ja muista syistä (SK) poistui 1 jäsen.
Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 101.
Huomionosoitukset, lahjoitukset
SRAL on myöntänyt kerhon jäsenille Esko Aallolle, OH2LB, Kerhotoiminnan Ansiomerkin ja Keijo
Koskelalle, OH2OT, Kilpailutoiminnan Erityispalkinnon.
Keijo Loistin OH2BOZ isän perikunta on lahjoittanut kerholle 500€. Kerho kiittää lahjoituksesta.

Talous
Vuoden tilikauden tulos oli € 434,54 ylijäämäinen. Vuoden lopussa kerhon tilillä oli € 5924,03.
Jäsenmaksu oli 25.- € , alle 18 v:lle 0 €.
Hallinto
Kerhon puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa edelleen Juhani Horelli OH3ZQ ja jäseniksi
hallitukseen uudelleen Timo Rönkkö, OH2TIMO, Jarmo Salmi, OH2GJL, ja Aarno Järvinen,
OH2HAI, Tommi Mattila, OH2BFA, Seppo Niemelä, OH2TQ, ja uutena jäsenenä Mika Korpela.
Nuorisojäsenenä hallituksen kokouksiin valittiin uudelleen Elias Pylkkänen, OH2EP.
Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkoi Jukka Finnilä,OH2BWX, ja varatoiminnantarkastajaksi
valittiin Stig Wallner, OH2SW .
EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2018. Kerhon pienimuotoisen jäsen- ja QSL-korttirekisterin periaatteet on vahvistettu hallituksessa ja jaettu kullekin jäsenelle eri kirjeellä
kevään 2018 aikana. Tätä tietosuojatoimintatapaa on noudatettu edelleen vuonna 2021.

