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Homebrew & 
design USB-
äänikortti joka 
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sisään. Koko 
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USB-portin yli 
ja erillisiä 
piuhoja ei 
tarvita. (Janne 
OH1SDR)

Allaoleva lohkokaavio liittyy lehdykässä olevaan QRP radioartikkeliin.



OH1AA johtokunta 2020
Puheenjohtaja         Janne Pulkkinen   OH1SDR
Varapuheenjohtaja Jouni Anttila   OH1CO
Muut jäsenet:
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Veli-Matti Eerola        OH1BVD
Saku  Elovaara            OH1SA
Antti Kannisto OH1EXC
Olavi Pelanti OH1OP

Luettelon toimihenkilöistä löydät tämän lehdykän lopusta.

Tulevia tapahtumia

Kalenterissa on vain ne tapahtumat jotka lehdykän tekohetkellä 
on tiedossa.

2020
4-6.9. Tippsund peruttu koronan vuoksi 
3.12. Pikkujoulut Sommelossa klo 18:00 alkaen

2021
25.2. Vuosikokous Sommelossa klo 18:00
Kevät Radioamatöörikurssi
20-22.8. Tippsund

Ilmoitushinnat

1/1 sivu 100 EUR
1/2 sivu tai pienempi 50 EUR
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
2021 4-väri paino, 2022 1-väri paino, jne

Hinnat valmiista aineistosta. (esim JPG, PNG, PDF, PS, EPS)



Puheenjohtajan palsta

Heippa AaAalaiset ja sen kaltaiset!

Sitten viime lehdykän, koko maailma on joutunut mullistuksen kouriin ja nyt sekä 
siviilissä, että kerhotoiminnassa olemme hiljalleen adaptoituneet uuteen normiin. 
Sanomattakin on selvää, että tämä on tuonut monen elämään hyvinkin ikäviä 
haasteita. Olemme kuitenkin saaneet tämänkin myllerryksen keskellä nähdä 
radioamatööriharrasteen mahtavan voiman, monipuolisuuden ja terapeuttisen 
vaikutuksen - jälleen kerran. Ihmisten liikkuvuuden rajoituttua, radioamatöörit ovat 
laitelleet rigejänsä enenevissä määrin päälle, ja tämä on aivan selkeästi nähtävissä 
ja kuultavissa bandeilla. Samanhenkinen tukiverkko on ollut hyvinkin lähellä, vaikka 
fyysisesti kaukana.

Tällaisella hetkellä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa asioihin saattavat tuntua 
pieneltä ja tällöin onkin tärkeää pitää itsestään sekä perheestään huolta, mutta 
muistaa myös harrastaa mahdollisuuksien mukaan ja antaa mielen rentoutua.

Tilanteeseen adaptoituminen kerhomme osalta on tarkoittanut mm. tarkennettua 
hygieniaan ja kerholla oleskeluun liittyvää ohjeistusta. Kartoitettuamme kesäleiriin 
liittyvät riskit, totesimme että järjestämme mahdollisuuksien niin salliessa 
vaihtoehtoisen "kesäleirin" entistä hienommissa kerhotiloissamme Sommelossa.

Kerho on saanut lisää uutta ilmettä saunan sekä pukuhuoneen valmistuttua. Vema 
OH1BVD kertoo näistä omassa osiossaan tarkemmin. Tämän lisäksi kerholla on 
tehty pientä jatkoparantelua alakerran radioshackiin ja mastokin nykyään kääntyy jo 
käskystä webbiliittymän kautta. Myös DMR-toisin saatiin takaisin työn alle ja tästä 
myös lisää omassa osiossaan. Es'hail 2 P4-A Web SDR:n lisäksi kerhollamme on 
nyt ollut myös säähavaintopallon (radiosondi) seurantaan oma SDR-pohjainen 
kalustonsa.

Kerhoiltoja olemmekin jo muutaman kuukauden poikkeusjärjestelyjen jälkeen 
pitäneet normaalisti, ja tästä lehdykästä löydät muutamia ohjeita turvallisen 
kerhoharrastamisen takaamiseksi.

 
Hyviä lukuhetkiä ja nähdään kerholla!

 
73 de Janne OH1SDR



Taittajan näppikseltä
Saku Elovaara OH1SA

Luet nyt ensimmäistä kerholehdykkää joka on taitettu uudella ohjelmalla, avoimen 
lähdekoodin Scribus ohjelmalla. Hyvin pitkään taittoa tehtiin Microsoft Publisherilla, 
joka alkaa olemaan ns. kuollut luonnonvara, ts ei enää saatavilla kuin niissä 
vanhoissa koneissa joissa on riittävän antiikkinen Microsoft Office. Tästä johtuen, 
tai siitä syystä taitto on kasaantunut muutamien harteille. Itse olen työnantajan 
läppärillä taittanut useamman viime version ja Jouni OH1CO on taittanut siinä 
välissä ja minua ennen ansiokkaasti pitkään...  mutta nyt kun siirtymä tuli 
(kakkostyökoneessa) Microsoft 365:een, oli siinä hyvä syy vaihtaa tämänkin alusta 
toiseen.. 

Olen tehnyt templatea jossa olisi vakioasiat paikoillaan jolloin lehdykän tekeminen 
helpommillaan olisi sähköpostiin tulleiden artikkeleiden ja kuvien copy-pasteamista. 
Eli tälläkertaa tehdään ns. vaikeimman kautta kun kaikki tyylit ja sen sellaiset 
asetukset pitää luoda tyhjästä. Itse tein ensimmäiset taittoni joskus (waretetulla) 
PageMaker ohjelmalla... sittemmin on tullut käytettyä kaikenlaisia, helpompia ja 
vaikeammin opeteltavia. Tämä Scribus näyttäisi olevan jo aika vakiintunut, joten 
siihen mahdollisesti kannattaa nyt siirtyä. Samalla saadaan taitto siirrettyä 
ohjelmalle joka on saatavilla ilmaiseksi useille käyttöjärjestelmälle. Itse teen nyt 
taittoa Ubuntu Linux kotikoneessani, mutta ohjelmasta löytyy binääripaketti myös 
Windowssille, MacOSlle ja monille muille unix varianteille, vaikkapa Solarikselle ja 
eri BSD varianteille. Kuvien muokkausen teen linux koneen ollessa kyseessä 
perinteisesti GIMP:llä.

Johtokunnan kokouksissa on keskusteltu myös lehdykän ulkonäöstä ja siihen 
kohdistuvista kustannuksista. Tämä lehti painetaan yksivärisenä, seuraava sitten 
4-värisenä ja sitten taas yksivärisenä.  

73 Saku OH1SA

Kuva Jannen 
OH1SDR DMR 
toistinprojektista 
josta löytyy juttu 
seuraavalla 
aukeamalla.





RD58 DMR-toistinprojekti

Janne Pulkkinen OH1SDR

Turun DMR-toistimesta on kyselty paljon ja ajattelin että nyt jos koska olisi hyvä 
hetki antaa pieni päivitys tilanteesta, ja kertoa hieman projektin yksityiskohtiakin. 
Projektin valmisteluhan alkoi hitaasti jo edellisvuoden puolella, mutta ensin työkiireet 
hidastivat etenemistä ja lopulta erinäisiä pakkoliikkeitä aiheuttanut pandemia. Nyt 
kun projekti on taas nostettu takaisin pöydälle, niin jaetaanpa projektin etenemistä 
vähän muillekin.

Olen aina pitänyt Less is more -periaatteesta. Halutessani moppeihin omia 
ominaisuuksia kuten isomman LCD-taajuusnäytön, tai etäohjaustoimintoja, olen 
useamman alkuperäiset ohjauskortit ja softat korvannut omalla joko 
mikrokontrolleri-, tai sitten Raspberry Pi -minitietokone pohjaisella toteutuksella. 
Tässä projektissa samoin kuin OH1RAU:n kohdalla, valikoitui alustaksi Mobiran 
RD58. DMR:n digitaalinen osuus koostuu MMDVM-raudasta, sekä Raspberry Pi 
minitietokoneesta.

Itse alusta on erittäin tukeva ja vetää sisäänsä hyvin kaiken tarpeellisen kaluston ja 
jäähdytyskin (Kuva 1) RF-pääteasteen osalta on sieltä parhaimmasta päästä. 2 
metrin OH1RAU-toistimen senkin ollessa jo RD58-kotelossa, tulevat kaksi RD58 
-koteloa päällekkäin sijoiteltuna näyttämään Pääskyvuoren räkkikaapissa silmään 
kovinkin sopivalta.

Kuva 1. MMDVM ja Raspberry Pi sijoitettuna RD58:n oman audio-, ja ohjauskortin 
tilalle.



Koska radion sisälle oli tulossa jo tehokas minitietokone, päätin tutkia olisiko koko 
radion ohjaus mahdollista toteuttaa samalla ja korvata alkuperäinen ohjauskortti, ja 
näin yksinkertaistaa koko järjestelmää huomattavasti. Etuna tällaisella järjestelmällä 
on mm. se, että muun ohjelmiston lisäksi myös moppen käyttäytyminen on 
päivitettävissä etäyhteyden kautta ilman perinteistä firmwaren päivitystä. Myös 
luuria ei enää tällöin tarvita laitteen operointiin.

Muutaman päivän datalehtien sekä tuurilla löytyneen assembler -koodin tutkinnan 
jälkeen tulin tulokseen, että tämä oli täysin toteutettavissa ja alkuperäisestä audio-, 
ja ohjauskortista voitiin luopua. Kuvasta 1 on nähtävissä, että MMDVM-kortti, sekä 
”Raspi” mahtuvat hienosti vanhan audio-, ja ohjauskortin tilalle.

Tässä tapauksessa DMR AFSK Tx-, ja Rx -audiot reititetään suoraan Rx-, ja Tx-
korteilta. Tx-signaalitien osalta olisi muutenkin ollut tarpeellista päästä eroon SCF 
(Switched Capacitor Filter) alipäästösuodattimesta. Kyseinen suodatin ei sovellu 
DMR:n käyttämälle 4FSK -signaalille, eikä ole muutenkaan tarpeellinen tässä 
tapauksessa.

Kuva 2. SCF-alipäästösuodatin, joka poistuu Tx-signaalitieltä.

Tällä hetkellä menossa on eri korttien (Rx/Tx-vaihdot, syntikat, jne.) ajurien 
toteuttaminen ja testeihin ei olekaan enää pitkä matka. Seuraavassa lehdykässä 
voimme toivottavasti todeta toistimen olevan jo testikäytössä, ellei sitten jo 
lopullisessa sijoituskohteessaan.



Veli-Matti Eerola OH1BVD

Sommelon alakerta on kokenut pienen kasvojenkohotuksen muutaman viime 
vuoden aikana. Kaikki lähti siitä, kun piti vain pukuhuoneen yhdestä nurkasta 
pyyhkiä pölyt ja maalata seinät… Pölyjä pyyhkiessä huomasin, että seinä oli täysin 
laho siltä kohdalta. Tutkimusten edetessä vastaan tuli lisää korjattavaa, joten ei 
muu auttanut kuin laittaa remppahousut jalkaan ja aloittaa puuhastelu.

Ensimmäinen kohde oli pukuhuone. Sieltä purettiin aivan kaikki pois. 
Kaatopaikkajätettä tuli muutama kottikärryllinen. Sitten lattian ja seinien koolaus 
suunnilleen suoriksi (vanhan talon remontissa ei saa käyttää vesivaakaa eikä 
suorakulmaa), eristeeksi lekasoraa. Lankkulattia ja seinille paneelit.
Seiniin ja lattiaan kevyt puuöljykäsittely, kattoon pari maalikerrosta.

Sähköt ja valaistus laitettiin uusiksi ja lisättiin pieni puhallin tehostamaan 
ilmanvaihtoa. Ikkunat kunnostettiin. Olivat muuten aika hyvässä kunnossa, mutta 
yhden ruudun karmia oli tyylikkäästi tiivistetty silikonilla, joka olikin tehokkaasti 
lahottanut puitteen siltä kohdalta. Eipä ole enää ”vanhan kellarin hajua” 
pukuhuoneessa. Sitten menikin pari vuotta miettiessä ja saunaremonttia 
suunnitellessa. Periaatteessa sauna oli käyttökunnossa. Lauteet ja joitakin kohtia 
seinässä olivat aika rapeassa (ennemminkin tahmeassa) kunnossa, mutta kyllä 
niitä pystyi käyttämään.

Sitten homma jatkui. Ensin sai purkutuomion lauteet. Sahalla paloiksi ja 
kaatikselle. Osasta saatiin polttopuita, joten kokonaan eivät menneet hukkaan.
Sitten hiottiin seinäpaneelit puhtaiksi. Aluksi näytti siltä, että yhden seinän 
paneelien uusiminen olisi riittänyt, mutta onneksi tulimme toisiin aatoksiin ja 
teimme saman kuin pukuhuoneessa: kaikki pois. Kattopaneelit saivat jäädä, koska 
ne olivat melko hyväkuntoiset, ja niiden poistaminen olisi saattanut tuoda uusia 
ongelmia.

Seinät koolattiin suoriksi, eristettiin ja paneloitiin. Helppoa kuin seinänteko. Vanha 
sähkökiuas ja vesipata saivat lähteä, tilalle tuli vesisäiliöllinen puukiuas. Sitä varten 
piti valaa vanhan padan paikalle leveämpi laatta, jotta kiukaan vaatimat 
suojaetäisyydet saatiin täyttymään. Turvallisuuden lisäämiseksi laitoin 
kuitusementtilevyt kiuasnurkkaukseen. Eiväthän ne mitään kukkaistauluja ole, mutta 
helpommin sietää pienen visuaalisen epämukavuuden kuin kivijalkaa myöten 
palaneen hirsitalon.

Laatan valun jälkeen maalasin lattian pariin kertaan, tuli huomattavasti nätimmäksi 
ja helppohoitoisemmaksi. Lauteiden suunnittelussa meni hiukan aikaa. Niistä piti 
tehdä vanhojen lauteiden näköiset, mutta kiukaan muuttaminen vaikutti myös 
lauteiden mitoitukseen. Runkoon tuli kakkosnelosta, parissa kohdassa nelosnelosta. 
Seiniin ei uskalla ripustaa mitään paneeleja painavampaa, joten lauteille tuli omat 
jalat. 

Sommelon saunaprojekti



Pintamateriaaliksi valikoitui tervaleppä, samaa sävyä kuin seinäpaneelit. Suojaus 
tehtiin parafiiniöljyllä. Se on mukavan hajuton, mauton ja myrkytön, eikä tarvitse 
vuosihuollon yhteydessä miettiä, millä tökötillä suojaukset viimeksi tehtiin.
Valaistus uusittiin. Nyt löytyy erikseen löylyttely- ja siivousvalot.

Tätä kirjoittaessa 
saunassa on jo otettu parit 
löylyt. Kuulemma ihan 
hyvät. Nyt kelpaa pitää 
vaikka vähän pidempiäkin 
kontesteja, kun välillä 
pääsee saunaan 
lämmittelemään.

Eteistilojen remontointi on 
tulossa jossain vaiheessa. 
On sitten mukavampi 

kulkea pukuhuoneesta saunaan, kun on siisti lattia.

Talkootyönä tuo syntyi. Allekirjoittanut oli päähäärääjä, apukäsiä kyllä sain 
tarvittaessa. En luettele nimiä, koska kuitenkin unohdan jonkun, mutta kiitän kaikkia, 
jotka tavalla tai toisella osallistuivat yhteisen kerhotalon paranteluun.



QRP is FUN or not? - QRPver v1.3

Saku Elovaara OH1SA

Viime lehdykässä kerroin ozQRP:n yhden bandin DSB QRP tranceiveristä, nyt sarja 
jatkuu, tälläkertaa ukrainalaisella QRPver v1.3 radion kanssa.

QRPVer on tosiaan ukrainalainen paja joka tekee muun muassa kivoja pieniä QRP 
radioita. (koko tuotevalikoima löytyy firman nettisaitilta qrpver.com). Yrityksen 
toimintamalli toimii siten että kun ovat vastaanottaneet maksun, he alkavat 
kokoamaan radiota, eli toimitusaika on pidempi kuin jos tilaisit radion vaikka 
Wimosta. Tilasin samalla mikin, jossa on radioon sopiva plugi valmiina. Toimitusaika 
oli runsas kuukausi. 

QRP radiot ylipäätään eroaa pöytäradioista siten että niiltä toivotaan jonkinverran eri 
ominaisuuksia kuin radiolta joka on hamshakin pöydällä. Tällaisia on luonnollisesti 
pienen koon lisäksi mm. pieni virrankulutus, käytön helppous, laaja käyttöjännitelue.

Minkälainen tämä radio sitten on? No ihan heti huomaa että se on pieni, todella 
pieni, kooltaan 103x30x75 mm ja painoakin vain 195g. Vaikka teknisesti laite 
edustaa yksinkertaisen supervastaanottimensa kanssa aika perinteistä radion 
desingiä (radion lohkokaavio on tämän lehdykän kannessa) neljän kiteen 
kidefilttereineen, nykytekniikkaa edustaa SI5351 "oscillator on-chip" "digi-vfo" 
digitaalisine taajuusnäyttöineen ja säädettävine steppeineen, jota ohjataan 
mikrokontrollerilla. Radiossa on myös säädettävä (400-2900Hz) alipäästöfiltteri joka 
tuo jonkinverran lisää käyttömukavuutta etenkin cw workkimiseen. Vaikka en itse 
juuri worki 80m bandilla, tilasin silti radion sille taajuusalueelle... Radio saatavilla 80-
10m bandeille (myös 60m ja 11m)

Keskeisimmät tekniset ominaisuudet 

Käyttöjännite 10.5-14.2Vdc, RX virrankulutus keskimäärin 100mA, TX 600-800mA,
RX herkkyys <0,4uV, TX teho 3-4W, IF 6 MHz, kidesuotimen kaistanleveys 2.9 kHz 
-6dB, kantoaallon vaimennus >50dB, vastakkaisen sivunauhan vaimennus >45dB, 
AGC nopea/hidas/pois, S-mittari. VFO-lukitus.. ym Radiolla voi workkia LSB/USB/
CW modeilla, myös digi-modeilla. Digi modeille on käytössä VOX. Jännitteen 
laskiessa 10 volttiin, kertoo laite että mentiin alle toimintajännitteen.

Käytössä radio on kuin mikä tahansa nykyradio (eli jonkin verran joutuu 
opettelemaan että saa kaikki ominaisuudet käyttöön, hi hi), äänen laatu on hyvä 
molempiin suuntiin.. Käyttökohde /p, WWFF, mökki, mobile, ulkomaanmatkustus .. 

Kuvassa oikealla radio on monille tutun Yaesu FT-817 vieressä.. kumman sinä 
ottaisit reppureissuun?



Kerhoillat ovat jatkuneet 4.6.2020 eteenpäin, mutta otamme 
kerhoilloissa huomioon seuraavat seikat:

• Kerholle ei tulla sairaana
• Suosittelemme riskiryhmiä harkitsemaan huolellisesti onko 
kerhoilta riskin arvoista (piha-alue on kuitenkin turvallisin)
• Muistetaan edelleen turvavälit ja huolellinen hygiena 
(käsien pesu, yskiminen hihaan jne)
• Käsidesi on laitettu vieraskirjan yhteyteen ja kutsun sekä 
nimen laittaminen kys. kirjaan on nyt erityisen tärkeää

Korona-ajan kerhoillat Sommelossa



Radiopartiolaiset Sommelossa

Saku Elovaara OH1SA

Vuosittain lokakuun kolmantena viikonloppuna vietetään 
partiolaisten JOTA-JOTI (Jamboree On The Air - Jamboree On 
The Internet) tapahtumaa. Se on maailman suurin vuosittainen partiotapahtuma, 
johon osallistui vuonna 2018 noin 1,8 miljoonaa partiolaista. Tarkoituksena on 
tutustua partiolaisiin eri puolilla maailmaa radion ja internetin välityksellä. 
Suomessa tapahtumaan osallistuminen on suhteellisen vähäistä, mutta joissain 
maissa kyseessä on todella iso ja merkittävä tapahtuma.

Koska Lounais-Suomen Partiopiirin kerhoasemalla OH1AS ei ole omaa pysyvää 
kerhoasemaa saimme mahdollisuuden viettää vuoden 2019 JOTA-JOTI 
tapahtuman Sommelossa. Sommelohan sinänsä tarjoaa mukavan ympäristön niin 
workkimiseen kuin oheistapahtumien järjestämiseen. Alakerran uusi hamshack oli 
tapahtumassa ensi kertaa käytössä ja tuntui toimivan hienosti kun asema - 
takkahuone - tanssisali oli sopivan yhtenäistä toiminta-aluetta.

Tapahtumaan osallistui kymmenkunta partiolaista, potentiaalisia kävijöitä verotti 
samanaikainen samaa ikäluokka (15-22v) kokoava suurtapahtuma Suomessa.

Kaiken kaikkiaan HF:llä pidettiin 46 JOTA yhteyttä 20 maahan. Lisäksi DMR:llä 
pidettiin yksi yhteys suomalaisen JOTA aseman kanssa. Lisäksi paikalta 
osallistuttiin internetin puolella myös JOTI aktiviteetteihin.
 

Kuvassa Nuutti 
OH1UBO ja 
takana Ville 
OH1UDC (käsi 
mikissä) 
säätävät 
radiota. 
Taustalla 
seisovat 
partiolaiset 
pääsivät 
hetken kuluttua 
pitämään oman 
ensiyhteytensä 
radioamatööri- 
aalloilla.



Kerhon radioasemat

Kerho ylläpitää useita radioasemia, osa asemista on ns. automaattiasemia, osa taas 
asemia joista voi käydä pitämässä yhteyksiä. Alla näet käytössäolevien 
toistinasemien ja muiden asemien tiedot.

SRAL bulletiinit OH1AA asemalta
Lasse OH1LQP on lukenut viimevuosina 
Suomen Radioamatööriliiton Bulletiinin 
Sommelosta lukuisia kertoja. Bulletiini 
lähetetään samanaikaisesti sekä 80m 
että 40m alueilla joten yläkerran aseman 
kalustus on hyvässä käytössä. Kuvassa 
oikealla toinen käytetyistä 
lineaarivahvistimista on-air.
 
Bulletiinin luku vaatii sitoutumista ja 
hyviä - jokakertaisia  
ennakkovalmisteluja niin aseman (mm 
vahvistimen viritys) säätämiseksi että 
bulletiinitekstiin tutustumisen, jotta 
kuuntelukokemus kautta maan on hyvä. 

145MHz (2m)
OH1RAA, 145.600 MHz, RX -600kHz alempana
Sommelossa, ei aliääntä, avaus perinteisellä 1750Hz piipillä

OH1RAU, 145.775 MHz, RX -600kHz alempana
Pääskyvuoren linkkitornissa, CTCSS aliääni 103,5Hz. 
Aliääni myös toistimen lähetteessä, joten radiossa voi käyttää aliäänisalpaa  
kohinasalvan sijaan.

Toiminnassa olevat toistinasemat

Radioasemat

OH1AA asema hirvensalon sommelossa on kattavin HF-asemamme. Tätä nykyä 
varustukseen on lisätty myös VHF-kalustoa, mm. 6:n, 4:n, sekä 2 metrin bandeille 
lisäämään valmiutta satunnaisten tropojen sekä Es-kelien varalta.

OH1AU sijaitsee Ruskon rotavuorella ja on pääasiallisin VHF/UHF-asemamme. 
Paikalta löytyy antennivarustusta myös alemmille bandeille. Korkeutensa vuoksi 
paikka on ehdoton VHF/UHF-työskentelyyn ja asema onkin saanut hyvät sijoitukset 
aina osallistuessaan kilpailuihin.





Toimihenkilöt 2020

Puheenjohtaja Janne Pulkkinen OH1SDR
Varapuheenjohtaja Jouni Anttila OH1CO
Sihteeri Saku Elovaara OH1SA
Nuorisojaos Antti Kannisto OH1EXC
Kerhon avainten hoitaja Jouni Anttila OH1CO
Rahastonhoitaja Birgitta Anttila OH1YL
Jäsenkirjuri Birgitta Anttila OH1YL
Lehdykän toimitus Saku Elovaara OH1SA
PEPA-manageri Lasse Puumalainen OH1LQP
Kalustokirjanpitäjä Antti Kannisto OH1EXC
Kerhomestari OH1AA Veli-Matti Eerola OH1BVD

Janne Pulkkinen OH1SDR
Kerhomestari OH1AU Janne Pulkkinen OH1SDR
IT-vastaava Saku Elovaara OH1SA
SOME-vastaava Janne Pulkkinen OH1SDR
Toistinasemien hoitaja Jouni Anttila OH1CO

Janne Pulkkinen OH1SDR
Toistinasemien valvojat Lasse Puumalainen OH1LQP

Jouni Anttila OH1CO
Jukka Laakkonen OH1NK

Toiminnantarkastajat Esa Rae OH1GU
Jukka Laakkonen OH1NK

Varatoiminnantarkastajat Rauno Kekäläinen OH1WR
Jan Jylhä OH1NDA

Tutkintovastaava Juha Kajava OH1ND
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