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VUOSIKOKOUSKUTSU
Turun Radioamatöörit ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 26.2.2004 kello 18.30
alkaen kerhotiloissa, Stålarminkatu 3. Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Johtokunta

TURUN RADIOAMATÖÖRIT RY
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
EHDOTUS ESITYSLISTAKSI
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Kokouksen avaus
Kokouksen järjestäytyminen:
valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) kaksi sihteeriä
c) kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
Kokouksen päätösvaltaisuus
Edellisen vuoden toimintakertomus
Edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Edellisen vuoden johtokunnan tili- ja vastuuvapaus tai toimenpiteet, joihin
toimintakertomus tai tilintarkastajien lausunto antavat aihetta
Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
Kuluvan vuoden talousarvio, jäsen ja kirjaamismaksut sekä toimihenkilöiden
palkkiot
Valitaan kerholle puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti
Valitaan muut kuusi johtokunnan jäsentä seuraavaan vuosikokoukseen asti
Valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille varamiehet seuraavaan vuosikokoukseen
asti
Valitaan kerhon edustaja Suomen Radioamatööriliitto ry:n kokouksiin
Esitetään kokoukselle johtokunnalle jätetyt ehdotukset
Päätetään kokous

TOIMINTAKERTOMUS 2003
KERHOTOIMINTA
Taasen on aika kiittää kuluneesta vuodesta. Pienoista aktiviteetin lisääntymistä on
havaittavissa kerhotoiminnassa ja kerhoilloissa. Jo pitkään suunnitelmalistalla olleita
projekteja saatiin toteutettua, toki niitä jäi vielä tällekin vuodelle.
Kerhoiltoja vietettiin perinteisesti torstaisin, kunnostaen kalustoa sekä suunnitellessa
uusia projekteja vanhojen jo toteutuneiden tilalle kahvia ja teetä nauttien. Johtokunta
kokoontui viidesti päättämään kerhon asioista.
Huhtikuun lopulla järjestettiin Stålarminkadun kerhotiloissa Turun alueen Ykköspäivät.
Alkukesästä kävi kerholla tutustumassa ja saunomassa joukko salolaisia OH1AD:n
jäseniä.
SRAL:n kesäleirille Hämeenlinnassa heinäkuussa järjestetylle leirille osallistui taasen
kiitettävä joukko kerhon jäsenistöä.
Taivassalon Tipsundissakin elokuussa järjestetylle kerhon omalla kesäleirille osallistui
kuutisenkymmentä aktiivia. Kuvassa leiriasema.
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Syksyllä parisenkymmentä hamssia kävi tutustumassa Kuusiston Digitan Oy:n yleisradio
ja – televisio lähetysasemaan. Kuvassa ollaan vielä ulkona antennia tarkastamassa.

4.12 vietettiin kerholla pikkujoulua glögiä nauttien ja kuulumisia vaihdellen.
WACC:n keskiviikkoiset kahvihetket Wäinö Aaltosella jatkuivat totuttuun tapaan.

VUSHF-TOIMINTA
Rotanvuoren asemaa aktivoitiin vuonna 2003 mukavasti. Turva 2003 toi harjoituksineen
aktiviteetteja ja jopa palkintoja, lisäksi workittiin pari NAC testiä, ja Marraskuussa päästiin
DX:ien makuun myös Rotanvuorelta, bandeina 2m,70cm ja 23cm, kelipiikeissä ja NAC
testeissä aktiiveina Markus OH1GJQ ja Jouni OH1CO. Turvamestareina toimivat Olavi
OH1HSC ja Mika OH1JMD.
Tippsundin kesäleirille pystytettiin jälleen 20m masto, missä tällä kertaa antenneina 2m
homemade/OH1HSC ja 23cm ATV 55 el + 80 cm peili 10 GHz. Leiriltä oli ATV skedit
majakkaviikonloppu aktiviteetti asemiin Utöseen/OH1AH ja Kylmäpihlajalle/OH1AK.
Lukuisista yrityksistä huolimatta skedit eivät onnistuneet.
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TOISTINASEMAT
ATV-toistinta OH1RTU käytiin huoltamassa ja parantelemassa noin kerran kahdessa,
kolmessa kuukaudessa.
Loppuvuodesta ATV-toistimen lähetinpääteasteen poweri aiheutti pieniä katkoksia
lähetykseen, mutta poweri huollettiin ja ATV toistin palautettiin ääneen jälleen joulun
välipäivinä.
2m toistin OH1RAU nikotteli heti alkuvuodesta, isompi pääte oli vikaantunut ja itse
ripiitterinkin kuuluvuus oli todella heikko. Wattimittari paljasti ongelman, TX portista ei tullut
tehoa muutamia kymmeniä milliwatteja enempää. Toistin otettiin hetkeksi huoltoon ja
rikkoutunut päätekivi vaihdettiin uuteen. Toistin palautettiin torniin vain parin päivän QRT
kauden jälkeen.
Turva 2003 toi myös OH1RAU:lle akkuvarmennuksen.
Toistin on käytettävissä nyt usean päivän ilman verkkosähköä.

PEPA-TOIMINTA
Vuosi 2003 toi tullessaan haasteen osallistua valtakunnalliseen TURVA 2003- harjoitukseen. Ennen varsinaista tapahtumaa järjestettiin kaksi harjoitusta sekä Sepon OH1VR
Turva 2003-tiedotustilaisuus. 7.6 useita kerholaisia aktivoitui, kuntien isoa määrää uhmaamaan. Varsinais-Suomen aluevastaavana toimi Alpo/OH1MG. Turva2003 harjoituksessa
kerholla oli kunta-asemien lisäksi kaksi isompaa asemaa, Sommelo toimi Varsinais-Suomen johtoasemana ja Rotanvuori solujohtoasemana, jotka puolestaan olivat yhteydessä
valtakunnalliseen johtokeskukseen Ikaalisiin.
Syksyllä osallistuttiin VaPePa:n puheenjohtajien tapaamiseen. Ja vuoden mittaan
VaPePan kuulumisia kuultiin kolmesti hammaslääketieteellisellä laitoksella.

KOULUTUS
Radioamatööritutkintoon tähtäävää koulutusta on järjestetty kuluneena toimikautena kuten
muutamana edellisenäkin vuonna Turun radioamatöörikerhojen koulutuskurssiryhmän
toimesta. Kouluttajina toimivat Alpo OH1MG, Antero OH1KW ja Esa OH1GU. Lokakuussa
alkaneelle kurssille ilmoittautui 16 osallistujaa. Tutkintoja järjestettiin kahdesti ja niihin
osallistui yhteensä 16 hamiksi haluavaa. Tutkinnon hyväksytysti suorittaneiden prosentti oli
huimat 97. Maaliskuussa järjestettiin CW-koulutusta.
Turussa tutkintoon pääsee ilmoittaessaan Alpolle OH1MG tai Esalle OH1GU, jotka sitten
järjestävät tutkintotilaisuuden halukkaille.

HF-TOIMINTA
Kulunut vuosi toi toimintaa myös Sommeloon. Turva 2003 harjoituksessa Sommelosta
toimittiin johtoasemana koko varsinais-Suomelle. Vuoden aikana ei kerholta ajettu
tosimielellä yhtään kontestia. Satunnaisesti oltiin kylläkin äänessä joko bandipinnoja
metsästämässä tai ihan vaan pileupin pitoa harjoittelemassa.
DX:ien metsästystä jatkettiin lähes entiseen malliin ja bandipinnoja metsästettiin yhä
pitääksemme OH1AA: n kutsun workkimistilastoiden kärjessä. Elokuussa kerhon
radiokalusto koki nuorennusleikkauksen. Kerhon vanha Kenwoodin TS-940 ja Jukan
OH1QK kerholle lahjoittama Yaesun FT-767 joutuivat myyntiin ja tilalle hankittiin uuden
uutukainen Yaesun FT-1000MP Field Mark V. 20 metrin uusi 4 elementtinen antenni löysi
paikkansa mastosta Juhan OH1NOR suosiollisella toiminnalla.
Lasse OH1LQP urakoi vuoden bulletiinit luotettavasti omaan persoonalliseen tapaansa.
Joulukuussa OH2SRAL/1 kutsulla annettu bulletiini toi mukavasti Qsoja.
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Penan OH1SY kerholle perintönä saadut radiolaitteet auttoivat merkittävästi kerhon
kaluston kehittämistä.

TOIMINTASUUNNITELMA 2004
KERHOTOIMINTA
Kerhoiltoja vietetään totuttuun tapaan torstaisin Stålarminkadulla ja Sommelossa.
Elokuussa vietämme perinteisen kerhon kesäleirin Taivassalon Tipsundissa, tarkempi
ajankohta on vielä avoin.
Kerhovierailu-perinnettä pyritään elvyttämään mahdollisilla vierailuilla naapurikaupunkien
kerhoiltoihin.
Jouni OH1CO on luvannut järjestää radioamatööriaiheisen videoillan, tarkempi ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
Kerhoiltoina pyritään moppeklinikkaa aktivoimaan vanhojen
Mobiroiden saamiseksi toimintakuntoisiksi.
Perinteinen pikkujoulu pidetään taasen joulun lähestyessä.
Sommelon nykyinen vuokrasopimus päättyy 30.6.2005. Jatkosuunnitelmien kartoittaminen
aloitetaan jo tänä vuonna. Sommelon kerhoasemaamme koskevaa uutisointia Turun
Sanomissa 12.6. 2003 sivu 7. Kerhoaseman nykyinen vuokrasopimus päättyy 30.6.2005 ja
jatkosuunnitelmien kartoittaminen on kirjattu kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan.
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VUSHF-TOIMINTA
Rotanvuoren asemaa pyritään aktivoimaan testeissä ja hyvissä keliavauksissakin
mahdollisuuksien mukaan.
Sommelon pihapiirissä sijaitsevaan mastoon pyritään vihdoin saamaan 50 MHz:n antenni.

TOISTINASEMAT
ATV-toistimen kytkentöjä pyritään monipuolistamaan ja parantelemaan.
2m toistimen OH1RAU toimintaa yritetään säiden lämmettyä parantaa vaihtamalla
antennia.
70cm toistin OH1RAU:lla lisätään suodatusta isolaattorilla ja siirrytään yhden antennin
käyttöön.
Vesitornilla akkujen sijoittelu ei ole paras mahdollinen, akkujen sijoittelua pyritään
parantelemaan.

PAKETTIRADIO
Kerhon ylläpitämät paketti asemat, clusteri ja BBS-boksi saatetaan taas toimintaan
uusimalla kalustoa.

PEPA-TOIMINTA
Turva 2003-harjoituksen tuomia kokemuksia pyritään hyödyntämään tulevaisuudessa
VaPePa-toiminnassa.
Osallistutaan Hammaslääketieteellisellä järjestettäviin VaPePa-tilaisuuksiin. Seurataan
VaPePa-toiminnassa tapahtuvaa kehitystä ja lain tuomia muutoksia. Päivitetään ja
ylläpidetään hälytyslistaa.
VaPePa-toiminta viettää 40-vuotis juhlavuottaan kuluvana vuonna.

KOULUTUS
Peruskurssi järjestetään perinteisesti lokakuusta alkaen. Tarpeen mukaan järjestetään
muutakin koulutusta.

HF-TOIMINTA
On kunnia-asia kerholle että pysymme DX-tilastojen kärjessä myös jatkossa. Tämä
edellyttää käytössä olevien antennien huoltoa. Ainakin 40 m:n beami sekä 80 m:n GP
vaativat huoltoa.
Kilpailutoimintaa aktivoidaan osallistumalla 27.-28.3.2004 WPX SSB contestiin
järjestämällä näytösluontoinen kilpailutilaisuus mm. uusille radioamatööreille. Halukkaat
voivat ilmoittautua operaattoreiksi ko. kilpailuun.
Sommelon HF-asema on varsinkin kunnostusten jälkeen vielä nykyäänkin ihan hyvä
asema, jolle niin vanhat konkarit kuin uudetkin kilpailu- ja DX-toiminnasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita workkimaan.
Bulletiineja luetaan Sommelosta myös vuonna 2004, lukijana Lasse OH1LQP.
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Liettuan kesäleirillä 26-27 heinäkuuta 2003- Lietuvoje
Vuoden 2003 kesäleiri pidettiin eteläisessä Liettuassa Juren pikkukaupungin lähellä
olevassa entisessä poliisiakatemiassa ja sen alueella. LY-maan kesäleirit ovat vallan
erilaiset kuin täällä on totuttu. Kävijöitä oli vähemmän kuin meidän kesäleirillämme, leirillä
kävi amatöörejä noin 250 ja kaikkiaan kävijöitä oli yli 500. Ulkomaisia vieraita oli Tsekistä,
Suomesta, Latviasta, Saksasta, Ruotsista ja USA:sta tietää paikallinen vipunen kertoa (LY
QTC, 2003 numero 4). . Suomalaisia amatöörejä oli leirillä yhteensä neljä. Yleensä ollaan
luonnon keskellä ja nytkin oli saatavana enimmäkseen telttapaikkoja. Järjestelyt olivat
kevyet mutta hyvin toimivat. Kolmen päivän leirimaksu oli 1 liti eli noin 50 senttiä.
Ilmoittautuminen tehtiin ulkona olevan toimistopöydän ääressä. Ensimmäisenä
leiripäivänä, perjantaina oli kuumaa, samoin lauantaina iltapäivään asti. Ukkoskuuro
kasteli meidät lauantain ja sunnuntain välisenä yönä mutta seuraava päivä kuivasi
varusteemme nopeasti.

Paikallista kirpputorimeininkiä.
Kirppari pidettiin lauantaina puoliltapäivin ja kaikki myytävä levitettiin nurmikolle.
Putkilineaarisiin tarvittavaa tavaraa oli runsaasti myytävänä ja paras tavara katosikin
nopeasti tositarvitsijoiden mukana. Lauantaina iltapäivällä pidettiin kontesti ja illalla oli
huutokauppa ja vielä myöhempänä illalla oli perinteellinen oluenjuontikilpailu.
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Ruokahuollosta vastasi paikallinen Ceceta-niminen kuppila. Grilli oli kuumana koko leirin
ajan.

Ceceta -baarin menu. Näillä tultiin hyvin toimeen. Alus tarkoittaa olutta.
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Laitteet ovat paljolti itse rakennettuja, esimerkkinä paikallisten rakentama hieno
pienikokoinen 300 – 400 W HF-lineaarinen, toteutettu Gi7b putkella. Matkalla olivat
OH1 LWQ ja OH1JPL Liedosta.

JOHTOKUNTA 2003
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Sihteeri

Birgitta Anttila OH1LDV
k. 2444488, 0400 112 125, oh1ldv@sral.fi
Lasse Puumalainen OH1LQP
Jouni Anttila OH1CO, oh1co@sral.fi
Veli-Matti Eerola OH1BVD, oh1bvd@sral.fi
Olavi Pelanti OH1HSC, oh1hsc@sral.fi
Matti Heikkilä OH1LWQ oh1lwq@sral.fi
Markus Nurmi OH1GJQ, oh1gjq@sral.fi

TOIMIHENKILÖT 2003
Nuorisojaos

Puheenjohtaja Birgitta Anttila
Sihteeri Olavi Pelanti OH1HSC

HF-manageri

Rauno Kekäläinen OH1WR

Kerhon avainten hoitaja
Jouni Anttila OH1CO
Reijo Nuppola OH1MD
Bulletiinivastaava

Lasse Puumalainen OH1LQP
Jouni Anttila OH1CO

VUSHF-managerit

Olavi Pelanti OH1HSC
Jouni Anttila OH1CO
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Rahastonhoitaja

Alpo Kautiainen OH1MG

Jäsenkirjuri

Birgitta Anttila OH1LDV

Kerhoasemienhoitaja

Niilo Lahikainen OH1ZP

Lehdykän toimitus

Matti Heikkilä OH1LWQ

Kerhomestarit
OH1AA

Lasse Puumalainen OH1LQP
Rauno Kekäläinen OH1WR

OH1AAA

Jouni Anttila OH1CO
Veli-Matti Eerola OH1BVD

OH1AU

Kari Ahokas OH1HD
Olavi Pelanti OH1HSC

QSL- ja awardimanagerit Marko Salviander OH1MYA
PePa-manageri

Heikki Sulonen OH1BX

Tekninen neuvoja

Jukka Lahtinen OH1XD

Kalustokirjanpitäjä

Jouni Anttila OH1CO

IT-vastaava

Veli-Matti Eerola OH1BVD

Toistinasemienhoitaja

Jouni Anttila OH1CO
Heikki Sulonen OH1BX

Toistinasemien OH1RAA, OH1RAU, OH1RUU valvojat
Lasse Puumalainen OH1LQP
Veikko Pekola OH1AWW
Jouni Anttila OH1CO
Jukka Laakkonen OH1NK
Postilaatikoiden sysopit
Veikko Pekola OH1AWW
Jouni Anttila OH1CO
Tilintarkastajat
Varalla

Esa Rae OH1GU
Jukka Laakkonen OH1NK
Tapio Salo OH1KOF
Jarmo Tunturi OH1GJT

Viestintäviraston valtuuttamat tutkijat
Alpo Kautiainen OH1MG
Esa Rae OH1GU
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TURUN RADIOAMATÖÖRIT RY
Postiosoite

PL 29, 20101 TURKU

Tilinumerot

313130-2121069
313130-2121721(Nuorisojaos)

Kerhoasemat
OH1AA

Sommelo, Hirvensalo, puh (02) 258 0240
Kerhoillat kesäkaudella torstaisin klo 19.00

OH1AAA

Stålarminkatu 3
Kerhoillat talvikaudella torstaisin klo 19.00

OH1AU

Rusko, Rotanvuori, lentokentän länsipään eteläpuolella,
yleensä testien aikaan avoinna

Toistinasemat
29MHz

OH1RHU, 29.689/29.580 MHz,
Lieto, Keisvuoren vesitorni/Parolanpuiston vesitorni

144MHz

OH1RAA, kanavalla R2, Kuusisto, YLE:n masto
OH1RAU, kanavalla R7, Parolanpuiston vesitorni

432MHz

OH1RAU, kanavalla RU7, Parolanpuiston vesitorni

1252MHz

OH1RTU 1252 ATVout, 10.2, 10.23, 10.17 GHz ATVin
144.750 ja 432.600 MHz vain fone, Parolanpuiston vesitorni

1297MHz

OH1RSU, kanavalla RO0, Parolanpuiston vesitorni, ei QRV!

Pakettiradiopostilaatikko
OH1RBU

Internet
Sähköposti

144.825, 433.650, 433.775(9k6) ja 1298.550 MHz sijainti
Tekulla
http://www.wakkanet.fi/oh1aa/
oh1aa@wakkanet.fi
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