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Puheenjohtajan palstalla tapahtuu... 
 
Tervehdys taas kaikille!  Vuosi taas vierähtänyt viime vuosikokouksesta ja paljon ehtinyt 
tapahtua niin kerholla kuin maailmalla. 
Kusoja saatu kiitettävästi, toiset rakentaneet radioita ja toiset antenneita. Kerhollakin riittää 
rakennettavaa, niin antenneissa kuin talossa. Kaikkia tarvitaan nyt mukaan touhuumaan, pieni 
auttava käsi siellä ja täällä auttaa paljon sekä saa muut myös mukaan! 
Itse olen päättänyt siirtyä syrjään PJ jakkaralta ja toivon että seuraajani jaksaa jatkaa kerhon 
nostamista jälleen korkealle hamssimaailmassa ja bandeilla. 
Aion kuitenkin pysytellä mukana kerhon toiminnassa mutta nyt pidän ainakin välivuoden ja 
rentoudun omissa kiireissäni. 
Nähdään vuosikokouksessa ja bandilla! 
 
73 Markus OH1MN 
 

 
 
KOKOUSKUTSU:  TURUN RADIOAMATÖÖRIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄ INEN  
VUOSIKOKOUS  26.2 2009 KLO 18:30 OSOITTEESSA STÅLAR MINKATU 3   
 
Ehdotus esityslistaksi 
 
1    Kokouksen avaus 
2    Kokouksen järjestäytyminen: 
      valitaan kokoukselle 
      a) puheenjohtaja 
      b) kaksi sihteeriä 
      c) kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina 
3    Kokouksen päätösvaltaisuus 
4    Edellisen vuoden toimintakertomus 
5    Edellisen vuoden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6    Edellisen vuoden johtokunnan tili- ja vastuuvapaus tai toimenpiteet, joihin 
      toimintakertomus tai tilintarkastajien lausunto antavat aihetta 
7    Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma 
8    Kuluvan vuoden talousarvio, jäsen ja kirjaamismaksut sekä toimihenkilöiden 
      palkkiot 
9    Valitaan kerholle puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti 
10  Valitaan muut kuusi johtokunnan jäsentä seuraavaan vuosikokoukseen asti 
11  Valitaan kaksi tilintarkistajaa ja heille varamiehet seuraavaan vuosikokoukseen 
      asti 
12  Valitaan kerhon edustaja Suomen Radioamatööriliitto ry:n kokouksiin 
13  Esitetään kokoukselle johtokunnalle jätetyt ehdotukset 
14  Päätetään kokous 
 

 



 
 

Toimintakertomusta ja kerhotoimintaa 2008 

 
Alkuvuonna katselimme muutaman peditiovideon Stålarminkadulla, 3Y0X Peter One peditiosta 
sekä N8S Swain Island peditiosta.  
Esiteltiin Janne OH1GTF ja Markuksen OH1MN voimin pientä remotewörkkimistoimintaa, 
Jannen wörkkiessä HF:ää fonella tietokoneen kautta kotiasemaltaan ja Markus operoi 2m 
meteorscatteria digimodeilla PA-maahan. 
Helmikuussa pidettiin vuosikokous. Sommelossa kympin maston kaatuminen 22.2 aktivoi 
kerholaisia harusten pettämisen takia, lisää sommelon tapahtumista HF-toiminnan alla. 
Kaatunut Sommelon maston otettiin alas 28.2. OH1SIC/SM5SIC wörkkii VP6DX kolmella 
bandilla ym DX:iä. 

Maaliskuussa pidettiin SDR testi OH1GTF ja OH1MN voimin Sommelossa. 20m yagin todettiin 
olevan jumissa etelään.Turva2008 aiheena kerholla 6.3. Pidettiin myös antennitalkoot , saatiin 
40m vertikaali katolle WPX-sessio oli 28.3. Leffoja/Digimodea/SDR OH1GTF:n voimin 
Sommelossa WPX-meininkiä, grilli, sauna  -- WPX OH1MN, OH10AS ja OH1GTF wörkkivät 
muutaman sataa yhteyttä. OH1MN wörkki viikon SM/OH1MN kutsulla. 

Huhtikuussa OH1MN wörkki Saksassa SM/OH1MN kutsulla DL/OH1MN wörkkimässä. lokiin 
saatiin OH1GTF, OH1LEG ym OH-asemia. OH1GTF ja OH1LQP laittoivat 40m dipolinkuntoon 
bulletiinia varten. OH1AU esittely uusille hamsseille pidettiin 10.4, lähdettiin  OH1AAA:lta 
kerhoillan aikana. Wörkittiin IE9N peditiota ja saatiin 4bandia ja 2x2modella OH1MN voimin.  
OH1AD piti 50-vuotisbileet. Turun toinen kerho OH1AJ täytti pyöreitä vuosia ja heille luovutettiin 
kerhon viiri sekä lupaus Göranin OH1SIC sekä Markuksen OH1MN avustuksesta rasvata ja 
tutkia mastot Pansiossa. Rasvaus ja tutkiminen suoritettiin mukavana lämpöisenä päivänä ja 
pienemmän maston sähköongelmat korjattiin.OH1MN ja OH1SIC/SM5SIC kävivät voitelemassa 
OH1AJ:n mastot 26.4 
 

Toukokuun 5. oli Sommeloon muuttopäivä. 20m moottori ja 80m antenni saatiin kuntoon. 
10.5 oltiin OH1AD:n rompepäivillä Salossa. 8.5 Turva 2008 OH1VR:n voimin. 22.5 saunottiin ja 
tarkastustettiin 40m yagia ja sen korjausta suunniteltiin.  6metrin ES kelit alkoivat 12.5. 
 
Kesäkuussa Sommelossa kävi tuholaisia, hajotettu ikkuna sekä käyty sisällä.   
Tehty kovasti ei mitään kerholla. Grilliä ja saunaa käytettiin ahkerasti. 

Heinäkuussa Kesäleiri Jyväskylän yläpuolella, Hankasalmella.  16.7 pidetty hallituksen kokous.  
17.7 rakennettiin ja vietiin ylös 65MHz dipoli, jota testattiin ja tunattiin sitten mini-VNA:lla.  
OH1MN modasi IC736 ja FT1000MP MKV radiot field-toimiviksi 5MHz alueella. 
21.7 klo 17.17 alkoi hälytin soida, paikalle tultaessa ovet oli hajotettu, radiot vielä tallessa, viety 
AAA:lle säilöön. OH1GTF Janne suunnitteli nauhoittavan valvontajärjestelmän. Tämä 
asennetaan paikalleen 22.7. Testattu kerholla radioita TURVA2008 digitouhuun. 
Pidetty REMOTE kusoja kerholta Jannen SDR:n kanssa ja Markuksen 2m MS aseman kanssa. 
SDR:llä PY2VA ja Markuksen asemalta PA1GYS 2m FSK MS yhteys. Uusien sekä vanhojen 
jäsenten kanssa käytiin pieni tutustumiskierros OH1AU:lla Rotavuorella, wörkittiin hieman 6m 
testiä sekä tutkittiin miten radiot ym siellä toimii.  
 
Elokuussa sitten oli vuorossa kerhon oma leiri 22-24.8 Tippsundissa, jossa kävi jälleen 
kiitettävästi hamsseja. Perjantaille oli sovittu ennakkoon ilmottautuneille illallinen by OH1AJ ja 
lauantaina normi päivällinen. Harjoiteltiin Turva 2008.  20m roottorin kaapeli jouduttiin vetämään 



uudelleen. Lisäksi oli SDR-aiheista toimintaa. 
 

Syyskuussa olikin Turva2008 harjoitus. Jouduttiin attamaan 20m yagin roottori alas ja sitä 
tutkittiin. Myöhemmin otettiin alas 20m yagin roottorin kaapeli sekä fiksattiin roottoria. 
SDR toimintaa, -OH1AU:lla Turva2008 ja kusoja sekä sähkökaapelin siirtoa. 
Lokakuussa OH1AU:lla 2m NAC OH1MN, OH1FKR ja OH1GTF voimin. 
JOTA 18-19.10 OH1FJK ja partiopojat OH9SUF kutsulla OH1AA:lta.  20m roottori taas 
kunnossa ja laitettu takaisin ylös, toimi.  Wörkitty VK9DWX 17m ja 80m bandeilla. 
Radioamatöörikurssi alkoi AAA:lla, 7 henkilöä mukana. 20m yagin syötössä havaittiin jotain 
häikkää  
 
Marraskuussa saimme ison ja pitkän vapaasti seisovan  maston neuvoteltua kerholle, 
siirto/purku kustannuksin. Masto oli Paattisilla pystyssä matkapuhelinkäytössä Nyt se on 
kaadettu ja pilkottu sekä melkein kokonaan siirretty Sommeloon. 

Joulukuussa pidettiin kerhon pikkujoulut. 
 
 
V/U/SHF- toiminta 
Uusien hamssien sekä vanhojen kanssa käytiin tutustumassa Rotavuoreen sekä samalla 
wörkkittiin hieman 6m NAC testiä.  
Jannen OH1GTF, Markuksen OH1FKR sekä Markuksen OH1MN voimin wörkittiin 2m NAC 
lokakuussa, muuten ovat testit valitettavasti jäänneet wörkkimättä vuorelta. Mietitty hieman 
aseman tekemistä kaukoohjattavaksi. Tällä hetkellä Rotavuoren radiot ovat evakossa kylmää 
Stålarminkadulla kun konepajalla on laajennukset kesken ja radiokoppi on ilman sähköä. 
Tipsundissa workittin 2m ms Qsoja OH1T:nä. 

 
 
TOISTINASEMAT 

Vesitornille pääsyvaikeuksia vesilaitoksen sopimusten takia. 
Toistimet toimineet seuraavasti… 
10m toistin yhä pimeänä. 
OH1RAU 2m on alkanut "rutisemaan"  kovilla tuulilla, tyynellä ja pienemmillä tuulilla toiminta 
OK. 
OH1RAU 70 cm toimii OK. 
OH1RAA Kuusistossa toimii kuten ennenkin. 

 
HF- toiminta 

Ison aktiviteetin toi kerholle helmikuussa kympin maston kaatuminen harusten pettämisen takia, 
masto kaatui talon päälle pysähtyen onneksi savupiippuun ja sen jykevään rakenteeseen. 
Masto sekä antennit menivät kuten arvasimmekin korjauskelvottomiksi. Masto saatiin alas ja 
siirrettyä sivuun. Pystyyn jäi vain pieni pätkä jossa tällä hetkellä vain 2m/70cm vertikaali. 
20m yagin jumiuduttua etelään tutkittiin hieman antennin onglmia ja otettiin roottori sekä 
roottorin kaapeli alas tutkittavaksi. Roottoriin tehtiin korjauksia ja uusittiin uudet pultit 
antenniputken laippaan. Roottori saatiin takaisin ylös mutta antennissa/syötössä vielä jotain 
pientä häikkää eikä se suostu toimimaan kunnolla. Kesäkuussa Sommelossa käväsi tuholaisia, 
onneksi säästyttiin suuremmilta vahingoilta. Heinäkuussa kävivät varmaan samat kaverit 
uudelleen, jonka jälkeen sitten Markus OH1MN asensi Markuksen OH1FKR lahjoittaman 
hälytyslaitteiston. Yrittivät vielä sitten sen jälkeen mutta säikähtivät hälytystä ja Markus OH1MN 



oli ripeästi hälytyksen jälkeen paikalla tutkimassa. Poliisikin kävi tutkimassa. Asennettiin myös 
valvontakamera nauhoittamaan liikehdintää paikanpäällä. Hankittiin Lylyn viestivarikolta 
portable masto, jonka sijoituspaikkaa on mietitty Sommelossa talon päätyyn jotta katolta olisi 
helppo päästä käsiksi siihen ja antenneihin siinä.. 
 
PEPA- toiminta  

Osallistuttiin Turva-2008 viestiharjoitukseen OH1AA:lta, OH1AU:lta ja useasta lähialueen 
kunnasta.  

Turva2008 toi myös hieman aktiviteettia: Sommeloon, dipoleja laitettiin pari kappeletta ylös 
Sommeloon, yksi 40m ja yksi 60m bandille. Lisäksi viriteltiin digimode adaptereita radioihin ja 
pidettiin sitä kautta yhteyksiä. Saatiin kerholle 60m lupa Turva 2008 maksoi kustannukset. 

Nuorisotoiminta  

Perinteiseen tapaan käytössä olivat kokoontumistilat ja radioasema. Myös järjestettiin 
koulutusta ja yhteinen kesäleiri Tippsundissa. 
Sommelosta oltiin äänessä Jamboree on the Air kansainvälisessä partiolaistapahtumassa 
kutsulla OH9SUF, sekä nuoret olivat myös Allanin OH1FJK luona tutkimassa bandeja sekä 
ottamassa osaa JOTA/JOTI tapahtumaan.  
 

Koulutus  

2008 Marraskuussa radiomatöörikurssilla aloitti 7 henkilöä, iloksemme näistä myös 4 kpl nuoria 
partiopoikia. 
Tutkinto pidettiin nuorille jo ennen joulua, ja moduuleja saatiin suoritettua, uusi tutkinto tulossa 
vielä, pian nähdään 
Montako uutta hamia saadaan. Saatiin Myös Janne OH1GTF mukaan kouluttamaan. 
Muina kouluttajina toimivat Alpo OH1MG, Esa OH1GU ja Jouni OH1CO. 
Nyt suoritettuna kurssilta kolme perusluokkaa ja yksi yleisluokka.  
Uusi yritys taas lähiaikoina 
 
 

 

Toimintasuunnitelma  2009 

Kerhotoiminta 

 

Suunnitelmissa on demoa satelliittitoiminnasta ja ohjeistusta siihen. Katsotaan muutama hyvä 
elokuva, hamssiaiheinen tietenkin. Sommelon oston myötä siellä riittää siivottavaa, 
järjestettävää ja kunnostettava. Sommelon antenneja, lähinnä 20m yagi ja 80m vertikaali 
yritetään saada kuntoon. Kesäisiä kerhoiltoja odotellessa voi jokainen miettiä mikäli on jotain 
mitä haluaisi kerhoilloissa olevan. Tietty Sommelossa grillin saa lämpimäksi ja saunan 
kuumaksi. 
TURPO Ilmari projektia jatketaan, tavoitteena pallo ilmaan esim. Tippsundin leirin aikoihin. Joka 
siis tietenkin perinteisesti järjestetään. Eli Tippsundissa tavataan taas! 
 
Kerhoaktiviteetti kilpailu jatkuu myös tänä vuonna, säännöt kuten edellisvuonna: 



Kilpailuvuosi on koko vuosi, 1.1.2009-31.12.2009. Voittaja saa pystin kotiinsa seuraavaksi 
vuodeksi. Jos sama henkilö voittaa kolme kertaa peräkkäin, saa hän pitää tämän pystin. 
Aika: 1.1.2009-31.12.2009 
Ketkä: Kerhomme jäsenet 
Pisteitä saa seuraavasti: 

Uuden jäsenen hankinta = 50 pistettä  
Talkoot = 20 pistettä 
Kerhoillassa käynti = 5 pistettä 
QSO kerhon kutsulla = 1 piste 

 
V/U/SHF- toiminta 
 
Nyt odotellaan, että saataisiin sähköt ja radiot takaisin taas Rotanvuorelle. Aikataulu on hieman 
venynyt, mutta ainakin kesäksi olisi hyvä saada sähköt takaisin.OH1AU:lle yritetään etsiä 
kovasti vaihtomiehistö ainakin VHF kisaa varten. Muillekin bandeille saa mennä tulla 
wörkkimään, ei aina tarvitse olla saman miehen mikissä. Mikäli aikaa ja innostusta löytyy 
kunnostetaan 70cm uudet antennit ja yritettään asentaa ne paikalleen. Mietitään ja 
suunnitellaan aseman mahdollista kauko-ohjausta.  
Rotanvuoren OH1AU aseman ohjausta via internet mietintään. Vuoren mökki alkaa olla 
huonossa hapessa, jos muilta projekteilta ehtii niin korjailua myös siellä. 
Antenneihin seuraavaksi tavoitteeksi saada 2m & 70cm 2-4 x Big Wheel ainakin 
kuuntelukäyttöön. Näihin antenneihin luppoaikana srd-tekniikalla majakkabandit kuunteluun ja 
waterfal kuvaksi oh1aa nettiin. 
Paljon olisi tehtävää, tehdään se, mitä ehditään ja loput tulevina vuosina. 
Jos iso masto saadaan Sommeloon pystyyn niin VUS antennejä myös siihen. 

 
Toistinasemat 

Yritetään saada iso masto saadaan pystyyn Sommeloon ja siihen voisi siirtää tai laittaa toisen 
70cm toistimen. 
Lisäksi isoon mastoon voisi laittaa 10m RX antennin OH1RHU:lle.Joka tapauksessa 10m toistin 
korjataan taas. 
Myös Oh1au 2m huolletaan. ATV Toistin huolletaan jos kiinnostusta toistimelle löytyy. 
10m toistimen kalusto kaipaisi uudistusta, uutta rautaa pyritään tekemään RD58 kalustosta. 

 

HF-toiminta 

Toiminta Sommelossa tulee varmasti nousemaan. Pyritään antamaan halukkaille 
käyttöopastusta laitteisiin. Vanha 20m masto aiotaan purkaa tai myydään halukkaalle 
purettavaksi. Kuten sanottu 40m antenni pitäisi saada taas wörkittävään kuntoon.  
Tullaan wörkkimään joitain pienempiä kilpailuja. Peruskisojen toimintaa voisi ainakin käydä 
uusimmille / nuoremmille näyttämässä ja opastamassa laitteiden käytöä. Asema on 
käytettävissä vaikka multi/multi- operointiin. Yläkerran molemmissa päissä pystyy wörkkimään ja 
mikäli tarvetta on alakerrassakin mahdollisuus laittaa asema pystyyn. 

PEPA- toiminta 

Seurataan Turun alueen tarvetta meille, sekä osallistutaan Hammaslääketieteellisellä 
järjestettäviin VaPePa- tilaisuuksiin.  

 



Nuorisotoiminta 

Kokoontumisia ja radioaseman toimintaa aktivoidaan aikaisempaan tapaan. Huomioidaan 
SRAL:n heinäkuussa järjestämä leirikoulu josta tiedotetaan paikallisesti ja avustetaan 
osanottajia. Syksyllä otetaan jälleen osaa partiolaisten Jamboree on the Air tapahtumaan ja 
kutsutaan paikalle partiolaisia tutustumaan radioamatööritoimintaan, sekä suodaan heille 
mahdollisuus suorittaa JOTA partiolaismerkki. Pyritään käymään kouluilla mahdollisuuksien 
mukaan esittelemässä kerhoa ja sen toimintaa. Järjestetään myös perinteeksi muodostunut 
kesäleiri Tippsundissa. 
 
Koulutus  

Tutkintoja pitävät edellisvuosien tapaan Alpo OH1MG ja Esa OH1GU joiden yhteystiedot on 
saatavissa mm. SRAL:on kotisivuilta. 
Suunnitteilla on jälleen syksyllä järjestää radioamatöörin peruskurssi. Kurssin pitopaikasta ei ole 
tällä hetkellä päätöstä mutta yhteistyötä turkulaisten oppilaitosten kanssa jatketaan. Myös 
innostusta uudentyyppisiin koulutusmuotoihin kuten nettikurssiin on virinnyt, tosin 
voimakkaimmin muissa kaupungeissa. Jatkossa on syytä aktiivisesti seurata kuinka nämä 
kurssimuodot kehittyvät ja millaisiin tuloksiin niillä päästään. Hyvänä puolena nettikurssissa on 
ilman muuta sen hyvä saavutettavuus ja kehittyessään se mahdollistaa opiskelun riippumatta 
opiskelijan aikatauluista 
Uusi radiomatöörikurssi tullaan järjestämään myös syksyllä 2009 
Nuorille radiopartiolaisille on tarjolla Elmeröintiä ja heitä yritetään auttaa myös 
kalustohankinnoissa. 
 
Turva-2008  viestiliikenneharjoitus 
 
Turva-2008 harjoitus päätettiin järjestää 6.9.2008 sisäasiainministeriön pelastusosaston ja 
radioamatöörien  välisellä sopimuksella. Seppo OH1VR toimi harjoituksen vetäjänä. 
Valtakunnallinen harjoitus toteutettiin nyt toisen kerran. Tavoitteena oli valmistautua 
tilanteeseen jossa sähkö- ja tietoliikenneverkko ei toimi. 
 
Perustetun johtoryhmän toimesta järjestettiin  kaksi koulutustilaisuutta aluevastaaville ja 
informointi nettisivuille. 
Alueellinen asemien organisointi tapahtui Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen mallin ja 2009 
kuntajaon mukaisesti.  
Viestiliikenne ja asiakirjat olivat järjestetty viranomaisvaatimuksien perusteella. Koulutusta ja 
harjoittelua niiden käyttöönottamiseksi järjestettiin useita kertoja. Seppo OH1VR piti 
tiedotustilaisuuden 8.5. harjoituksesta. 
Harjoitukseen liittyen aluejohtoasema osallistui myös kansainvälisiin EmComm Party on Air 
kriisiviestiliikenneharjoituksiin 11.11.07 ja 3.5.08. 
 
Varsinais-Suomessa radioverkossa oli  30  kuntaa.   Aluejohtoasema toimi Turussa 
Hirvensalossa (Sommelossa), soluasemien paikat olivat: Rusko (Turun ympäristö), Salo, 
Parainen, Uusikaupunki ja Loimaa. Kukin soluasemista piti VHF-yhteyksiä alueensa 2-8 kunta-
asemaan. Lisäksi suora yhteys johtoasemalta oli Turun Pelastuslaitokseen ja Turku Energiaan. 
 
Digitaalista yhteysmuotoa harjoiteltiin ensi kertaa. Yhteydet toimivat 5 MHz taajuudella. 
Liikennettä varten saimme käyttöömme 2 kpl Interface sovittimia SRAL:in kautta. 
 



Harjoituksen tavoite saavutettiin Varsinais-Suomessa;kaikki kunnat onnistuttiin varustamaan 
radioasemilla ja yhteydet saatiin toimimaan. Uudenkaupungin soluaseman toiminta jouduttiin 
siirtämään harjoituksessa  Jaakolle OH1TX . 
Osallistujia alueella oli 58 radioamatööriä  ja 1 avustava perheenjäsen.  
Vaivan palkaksi osanottajat saivat toista kertaa järjestetystä harjoituksesta mielenkiintoisen 
kokemuksen harrastuksensa piirissä ja oikeuden käyttää OJ prefiksiä 6.9.08. 
Osallistujina oli monia nuoria amatöörejä. 
 
Turun kaupunki avusti harjoitusta taloudellisesti ja Turku Energia lainaten kalustoa. 
 
Tavoitteemme on jatkaa toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä viranomaisten kanssa 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun osana. 
Digi-mode yhteydenpidon kehittämiseksi haltuumme jääneillä sovittimilla harjoitellaan 
säännöllisesti. Harjoitus osoitti, että toimintaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa on syytä  
parantaa . 
 
Osallistuminen harjoitukseen vaatii myönteistä asennetta ja usein laitehankintoja. olen iloinen 
siitä, että riittävä joukko tuli mukaan. 
Monet kiitokset osallistujille ja muille harjoituksen toteuttamista tukeneille. 
 
Alpo oh1mg 
 
 
 

 

Tapahtumakalenteri  
Tapahtumakalenterin tiedot löytyvät myös netissä oh 1aa.net/forum oh1aa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V / U / SHF kilpailuja 
 
10.2  NAC 432MHz 
12.2  NAC 50MHz 
 17.2  NAC 1,3GHz 
24.2  NAC 2,4+GHz 
3.3  NAC 144MHz 
5.3  NAC 10m 
10.3  NAC 432MHz 
12.3  NAC 50MHz 
 17.3  NAC 1,3GHz 
24.3  NAC 2,3+GHz  
 

Tulevia tapahtumia 
 
Vuosikokous kerholla               26.2.2009 
ITE-tapahtuma                          15.3.2009  
SRAL:n kesäleiri          16.7. - 19.7. 2009 
Radioamatöörisuunnistuksen  
PM-kilpailut 2009  1.8. - 2.8.2009  
SYLRA:n pohjoismainen  
YL-tapaaminen  3.9. - 6.9 .2009 



 

Merkkipäiviä  
 

80-vuotta 
Näre Aarre   OH1TZ  21.7 

 

75-vuotta 
Suominen Veikko  OH1SU  23.1 

 

Haikonen Jorma  OH1WI  3.12 
70-vuotta 

Nurkkanen Pentti  OH1NP  2.1 
Soini Erkki   OH1RK  17.4 
Vasenius Kimmo  OH1YM  1.7 

65-vuotta 
Kuivikko Risto  OH1MND  6.3 
Humaloja Markku  OH1AXT  26.3 
Vihersaari Timo  OH1AZL  24.4 
Leinonen Juhani  OH1FS  23.6 
Ruotsalainen Pekka  OH1NIL  26.8 
Soini Hannu  OH1RI  17.11 

60-vuotta 
Uusitalo Turkka  OH1MUW  21.7 

50-vuotta 
Lytz Peter   OH2AVP  18.3 
Jalo Mauri   OH1HUE  25.3 
Nätti Reijo   OH1NR  9.7 
Lehmuskenttä Jarkko  OH1KBM  21.8 

 
Onnittelut merkkipäivän johdosta ! 
 

 
 

Silent Key 
 

Keijo Saarela OH1RD poistui joukostamme 29.5.2008 kunnioitettavan 87 vuoden ikäisenä. 
Pitkäaikainen kerhomme jäsen Keijo muistetaan aina rehdistä ja ystävällisestä toiminnasta. 
Sotatoimista siviiliin päästyään hän opiskeli koneinsinööriksi ja toimi sitten Turun Verkatehtaan 
ja Wärtsilän telakan palveluksessa päätyen  opetustyöhön Turun ammattikoulussa. Hän aloitti 
radioamatööritoiminnan Littoisissa itse rakentamallaan HF asemalla, muutti myöhemmin 
Vasaramäkeen ja sieltä Suikkilaan. Hän oli ensimmäisiä tietokone- RTTY ja pakettiradio 
työskentelijöitä Turussa. Viime vuodet asema OH1RD kuultiin VHF-UHF aalloilla Suikkilasta. 
Kerhotoiminnassa  Keijo oli paljon mukana ja avusti uusia hameja toiminnan aloittamisessa. 
Hän osallistui voimiensa mukaisesti WACC:n toimintaan yllättävään poismenoonsa asti. 
Keijon perhe  lahjoitti hänen monipuolisen laitteistonsa kerollemme josta uudet käyttäjät ovat 
saaneet hyvän avun asemiensa varusteluun 
.Esitämme parhaat kiitoksemme omaisille. 
 

 
 



Toimihenkilöt 2008 
Puheenjohtaja  Markus Nurmi OH1MN  

 Johtokunta Birgitta Anttila OH1YL 
Jouni Anttila OH1CO 
Matti Heikkilä OH1LWQ 
Reijo Nätti OH1NR 
Lasse Puumalainen OH1LQP 
Mikko Tuittu OH1KAO 

Varapuheenjohtaja Lasse Puumalainen OH1LQP 

Sihteeri Julius Viitanen OH1FBA 

Kerhon avainten hoitaja Jouni Anttila OH1CO 

Bulletiinivastaava Lasse Puumalainen OH1LQP 

Rahastonhoitaja Alpo Kautiainen OH1MG 

Jäsenkirjuri Birgitta Anttila OH1YL 

Lehdykän toimitus Matti Heikkilä OH1LWQ 

OH1AA Lasse Puumalainen OH1LQP 

OH1AAA Jouni Anttila OH1CO 

OH1AU Markus Nurmi OH1MN 

QSL- ja awardimanagerit Markus Nurmi OH1MN 

PePa-managerit Markus Nurmi OH1MN  

Kalustokirjanpitäjä Jouni Anttila OH1CO 

IT-vastaava Olavi Pelanti OH1OP 

Toistinasemienhoitajat Jouni Anttila OH1CO ja Heikki Sulonen OH1BX 

Toistimien OH1RAA, OH1RAU, 
OH1RUU valvojat 

Lasse Puumalainen OH1LQP,Veikko Pekola OH1AWW, 
Jouni Anttila OH1CO ja Jukka Laakkonen OH1NK 

Postilaatikoiden sysopit Veikko Pekola OH1AWW ja Jouni Anttila OH1CO 

Tilintarkastajat Esa Rae OH1GU Jukka Laakkonen OH1NK  
Varalla Tapio Salo OH1KOF ja Juha Savonen OH1GUN 

Viestintäviraston valtuuttamat 
tutkijat 

Alpo Kautiainen OH1MG ja Esa Rae OH1GU 



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 18.00 

OH1AAA  Stålarminkatu 3 
  Kerhoillat talvikaudella torstaisin klo 18.00 

OH1AU Rusko, Rotanvuori, lentokentän länsipään eteläpuolella, yleensä testien 
aikaan avoinna. 

 

Toistinasemat 
 

29MHz  OH1RHU, 29.680/29.580 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 
1297MHz  OH1RAU, kanavalla RO0, Parolanpuiston vesitorni, ei QRV! 
1252MHz  OH1RTU 1252 ATVout, 10.2, 10.23, 10.17 GHz ATVin, ei QRV! 
 
Pakettiradiopostilaatikko 
OH1RBI  144.825 MHz klusteri sijainti Tekulla  
Internet   http://www.oh1aa.net/ 
Sähköposti  hallitus@oh1aa.net 



      
Itella 


