
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry

Toimintakertomus vuodelta 2022 

Yleistä

Kerhon 57. toimintavuosi sujui pääosin totutuissa merkeissä.

Kokoukset

Korona-viruspandemia ja siihen liittyvät kokoontumis- ym. rajoitukset vaikuttivat kerhon 
toimintaan vielä vuoden 2022 aikana. Kerhoiltojen, kuukausikokouksien ja koulutusten 
pitoa tänä aikana jatkettiin sekä Seuratalolla että Teams-kokouksina

Kuukausikokouksia pystyttiin jatkamaan osittain aikaisempaan tapaan vaikka korona-
rajoituksista oli vielä alkuvuodesta jonkin verran haittaa. Kokouksia pystyttiin pitämään 
melko hyvin kerholla ja paikalla oli välillä melko paljon kerholaisia. 
Merkkaamme tästäkin vuodesta erityisen kiitoksen Ollille, OH2OW, jonka luona Torpantie 
7:ssä olemme saaneet kokoontua tarvittaessa.

Kuukausikokouksien aiheita olivat mm.:
13.1.:   Marko OH3CBT kertoi Xiegu G90:stä ja demosi sitä
24.2.: Lokisoftien esittelyä
3.3..: Lokisoftien esittelyä, Seppo OH2TQ
10.3.: OH2OT esitteli Win-Test –lokisoftaa
24.3.: QST, OTA ja NCJ-lehtien selailua
30.3.: Antennitalkoot
21.4.: Kuukausikokous Torpantiellä, magneettiloopin esittelyä
5.5.: Kyläradion RHA68 esittely, Pekka Rintala
12.5.: Magneettilooppi-ilta
19.5.: Kari OH2NFZ 4 ja 6 m antenni, Tommi OH2BFA  68 MHz –antenniesitys
2.6.: Torpantiellä, aiheena varautuminen, OH7TO ja OH7TPO
9.6.: Workkimis- ja nappulatekniikka eri rigeillä  OH2GJL
16.6.: Magneettilooppi-työpaja Torpantiellä
20.8.: Järvenpää-tapahtuma nuorisolle puistossa  OH2CJH, OH2HAI, ym.
1.9.: Kuukausikokous Torpantiellä magneettiloopin virityksestä ja toistimesta OH2RUP
24.9.: Syysleiri
20.10.: OH2TQ esitteli VaraC-ohjelmistoa ja sen käyttöä
27.10.: Pikku rakennussarjaradioiden esittely, Esa OH2AWG
24.11.: Esa OH2AWG kertoi Arduinosta
16.12. Timo OH5KW kertoi OHDXF:n toiminnasta (OHDXFoundation)

Muuta ohjelmaa vuoden aikana:

Helmikuu
Helmikuussa. pidettiin vuosikokous, jossa puhetta johti Jari OH2BU. Käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. 

Syyskuu
Syysleiri pidettiin lauantaina 24.9. Tuusulan Seurakunnan leirikodilla Rusutjärven rannalla. 
Leirillä oli kävijöitä yli 30 henkilöä ja etäyhteydellä muutama.



 Ohjelmassa oli mm.
– SRAL puheenvuoro:  Jarmo Malinen, OH2UBM, SRAL puheenjohtaja (v.t.)
– Marko, OG3E esitteli puskareissupakettinsa
– Esa, OH2AWG esitteli radiot QDX (Ft8) ja QCX (cw)
– Seppo, OH2TQ kertoi OH2RUP -mastoprojektin etenemisestä
– Keijo, OH2BOZ kertoi kesän matkoistaan
Leiriin liittyi kirpputori.

Turva-harjoitukset:

Valtakunnallisiin Varaviestiverkko-harjoituksiin osallistuttiin pienellä porukalla. 
Kerholta on osallistuttu kahteen muualla Suomessa pidettyyn TURVA-harjoitukseen vasta-
asemana pienimuotoisen yhteyskokeilun merkeissä Winlink- kalustolla. OH2AP:n 
harjoituspaikka oli kerholla.  Kalustossa ja käyttäjissä todettiin edelleen käyttörutiinin ja 
virittelyn tarvetta.

Muu toiminta, vierailut

Kerholta oli osallistujia Suomen DX-Liiton kesäleirillä.
Perinteiset osallistumisia myös muille leireille .
Lisäksi on osallistuttu SRAL:n syyskokoukseen

Kurssit

Kerho järjesti kevään aikana kertausta syksyn 2021 kurssille sekä perusluokan pienkurssin
2 opiskelijalle.  Syksyllä loka-joulukuussa pidettiin uudet etäkurssit perus- ja yleisluokkia 
varten. Osallistujia oli 23 henkilöä.
Perehdyttäjinä ovat toimineet Rauno OH3FR, Jarmo OH2GJL ja Jussi OH3ZQ.  
Tutkinnonvastaanottajana on ollut Matti OH2BDQ.

Kerhoillat

Kerhoiltoja on pidetty paikan päällä kerholla ja etänä Teamsin välityksellä torstai-iltaisin. 
Paikalla on ollut 7..12. kerholaista.
Osa kerhoilloista on pidetty samalla kuukausikokouksina, joissa on ollut jo ylempänä 
mainittuja esiintyjiä.

Kerhotila ja kerhoasemat

Kerhotilana on edelleen ollut Järvenpään Seuratalon yläkerran tila.
Kerhon HF-asemana on käytössä edelleen IC-736, varalla ja reissuradiona FT-897. 
Kattoremontin vuoksi kerhoaseman antenni jouduttiin toistaiseksi irrottamaan.
Kerhon jäsenten käytössä oleva etäkäyttöasema TS-480 on Jussin OH2HCB luona, joka 
on lainannut asemalle myös antennin. Häiriötaso on matala ja kuuluvuus hyvä.
OH2RUP-toistin siirrettiin kerholle, kun Naavatien sijaintipaikka joutui kattoremonttiin. 
Myöhemmin kesällä myös Seuratalolla oli kattoremontti, jolloin toistinasema jouduttiin 
toistaiseksi sulkemaan. Toistimen radio-osassa on ollut päätetransistoriongelmia, jotka 
Tauno OH2GIZ ja Paavo OH2BBZ ovat korjanneet. 
Syksyllä asennettiin uusi laitekaappi toistimen tulevaan uuteen sijaintipaikkaan. Antennit 
asennetaan keväällä ilmojen salliessa.

Kerhon 2m digipiitteriasema OH2RDP on ollut toiminnassa kerhon tiloissa kattoremonttiin 



saakka.  Kerhoasemalla on myös käytössä Motorola-pohjainen 70cm trx.
Vhf/uhf- asemien vastaavana hoitajana alkuvuodesta oli Timo, OH2TIMO (nyt sk).

Tiedottaminen

Jäsenkirjeitä on lähetetty viikoittain sähköpostilla kesätaukoa lukuun ottamatta, ja ne ovat 
olleet esillä myös kerhon verkkosivuilla. Keski-Uusimaa -lehtien Kumppani-blogi ei ole ollut
enää käytössä.

QSL-palvelu

QSL-korttien määrä supistuu edelleen. Korttien jakelu kerhon jäsenille ja toimittaminen 
kerholta on toiminut hami-posti-periaatteella. Kerhon QSL-managerina on toiminut Elias 
OH2EP.

Muuta

Kerho sai laitelahjoituksen Arvin OH2CL perikunnalta. Laitteista transceiver on nyt kerhon 
käytössä 'reissuriginä'.
Kerhon kautta myynnissä on ollut Arskan, OH2EC:n (sk), Helgen OH2DY (sk) ja Jorman 
OH2LCV (sk) laitteistoa ja tarvikkeita.
Keijo OH2BOZ on kerännyt materiaalia kerhon historiikkiin.

Kerhotila-asia

Kerhotilan vuokrasopimus päättyi 30.6.2016 ja on sen jälkeen jatkunut 'toistaiseksi'. 
Korona-tilanne on vaikuttanut kahtena edellisvuonna ja vielä alkuvuodesta tilojen käyttöön.
Seuratalon tulevaisuudesta on käyty julkisuudesta keskustelua, mutta tämänhetkisen 
tiedon mukaan rakennus säilyy edelleen järjestöjen käytössä.

Jäsenet

Vuoden aikana kerhoon liittyi 10 jäsentä, erosi 8 jäsentä, muista syistä (sk) poistui 2 ja 
maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi poistettiin 2  jäsentä. Jäsenmäärä vuoden lopussa
oli 94.

Huomionosoitukset

SRAL on myöntänyt kerhon jäsenille OH2LB kerhotoimintamerkin ja OG5O kilpailu-
kunniamerkin, jotka luovutettiin vuosikokouksessa

Talous

Kerhon talous on jatkunut vakaana. Vuoden 2022 ylijäämä oli 355,49 €. Vuoden lopussa 
kerhon tilillä oli 6000,45 €. Jäsenmaksu oli edelleen 25.- €, alle 18 v:lle 0 €. 
Liittymismaksua ei peritty.

Hallinto

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa edelleen Juhani Horelli OH3ZQ ja 
jäseniksi hallitukseen uudelleen Timo Rönkkö, OH2TIMO, Aarno Järvinen, OH2HAI, 
Tommi Mattila, OH2BFA, Seppo Niemelä, OH2TQ, Mika Korpela ja Elias Pylkkänen, 



OH2EP. Hallituksen ulkopuoliseksi sihteeriksi valittiin Jarmo Salmi, OH2GJL.
Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkoi Jukka Finnilä,OH2BWX ja varatoiminnan- 
tarkastajaksi valittiin Keijo Loisti OH2BOZ .

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2018. Asia koskettaa myös OH2AP:ta, sillä 
yhdistyksetkin joutuivat tarkistamaan tietosuojakäytäntöjään. Kerhon pienimuotoisen 
jäsen- ja QSL-korttirekisterin periaatteet vahvistettiin hallituksessa ja jaettiin kullekin 
jäsenelle eri kirjeellä kevään 2018 aikana. Tätä toimintatapaa on noudatettu myös vuonna 
2022.


