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Tervehdys mieheen

Ensinnäkin suuri KIITOS niille, jotka antoivat äänensä kuulua
vuosikokouksessa ja kannattivat allaolevaa puheenjohtajaksi. Jottei totuus
unohtuisi, niin ei yksi mies kerhoa tee - eikä siihen kykene yksi nainenkaan.
Joten toivon jokaisen talviunestaan heräävän ehtivän poikkeamaan niin
kaupunkikololle kuin Sommeloonkin.

Kerhoiltoja vietetään toistaiseksi Stålarminkadulla, mutta piakkoin on aika
siirtyä Sommeloon, jossa kahvipannu, grilli ja miksei saunakin, lämpenee
käyttäjien tarpeen mukaan.

Talkoonpoikasta löytyy joka lähtöön tarkoituksena saada siistittyä Sommelon
nurkkia ja hyötykäyttöön osa rojusta. Antennirintamalla jatkuu jokavuotinen
puurtaminen, jottei ne varisisi alas syksyn tulevissa myrskyissä. Ennen
syysmyrskyjä nautitaan SRAL:n tarjoama kesäleiri Himoksella ja kerhon oma
viikonloppuleiri Taivassalon Tippsundissa 16.-18.8.2002. (majoituksia voi
soitella jo nyt)

Aktiviteettia pyritään lisäämään erilaisilla teemailloilla, joita tullaan järjestämään
niin kesällä Sommelossa kuin syyssateilla kaupunkikolollakin, erilaiset ideat ja
vihjeet ovat tervetulleita.

Kaikki ideat aktiviteetin lisäämiseksi ovat tervetulleita.
Poikkea kerhoiltaan turisemaan kahvikupposen äärelle.

Mukavaa alkanutta kevättä ja kesänodotusta kaikille.
73 & 88

Birgitta OH1LDV

Puheenjohtajan pakina

Kerhon tilinumerot ovat muuttuneet.
Uudet numerot löytyvät yhteystiedoista.
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Kiinnostaisiko sinua osallistua VHF/UHF/SHF testien workkimiseen
Ruskon Rotavuorelta OH1AU kerhoasemalta? QTH on mitä mainioin ja
radio/antenni puolikin on kohdallaan, joskin rakentelua vielä riittää...

Aikaisempaa kokemusta kisoista ei välttämättä tarvita, sillä opastusta
kyllä annetaan tarvittaessa. Eri kilpailuihin pyritään osallistumaan
mahdollisuuksien mukaan, mutta pääpaino on kuitenkin ollut tiistai iltaisin
olevissa NAC (Nordic Activity Contest) kilpailuissa.

Jos siis aikaa ja kiinnostusta löytyy workkimiseen tai haluat muuten vain
tulla tutustumaan asemaan niin ota yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät tämän
lehdykän lopusta.  Vuorella on yleensä myös ATV toistin kuuntelulla, joten
talkback taajuuksilla (144.750MHz, 432.600MHz) voi yrittää tiedustella onko
asema QRV.

Radioamatööri-lehdessä on ollut viime aikoina ohjeita kilpayhteyksien
pitämiseen, viimeksi numerossa 1/2002. SRAL:n kilpailujen säännöt on
julkaistu viimeksi lehdessä 12/2001 ja ne saa myös Internetistä
sivulta http://www.sral.fi/vushf.htm löytyvistä linkeistä.
Jos mahdollista kannattaa liittyä sähköpostilistoille Vushf-oh
(http://tunkki.viestikallio.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/vushf-oh)
ja VUSHF contest (http://ham.te.hik.se/mailinglist.html), joilta saa
ajankohtaista tietoa esimerkiksi keleistä.

Olavi OH1HSC

CQ test de OH1AU

CW- ja T2-RADIOAMATÖÖRIKURSSI

Kokoontuminen kerhotiloissa, Stålarminkatu 3,
torstaina 18.4.2002 klo 19.
Lisätiedot:
Alpo Kautiainen OH1MG, oh1mg@sral.fi, p. 246 1160,
Esa Rae OH1GU, esa.rae@utu.fi, p. 040-527 3661
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Hyväksytty vuosikokouksessa 9.2.1995.

1§ Turun Radioamatöörit on siihen liittyneiden Turun kaupungin ja sen
lähialueella toimivien radioamatöörien yhdistys. Sen kotipaikka on
Turku.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on:

1) Radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Turun
kaupungissa ja sen lähialueella
A) toimimalla yhdyselimenä yksityisille radioamatööreille;
B) avustamalla ja ohjaamalla käytännöllisesti ja tietopuolisesti muita
radioamatööriksi pyrkiviä henkilöitä;
C) toimeenpanemalla leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia
radioamatöörien tietojen ja taitojen edistämiseksi;
D) järjestämällä näyttelyjä, radioesityksiä, kilpailuja jne.

2) Perustaa kokeiluasemia ja hankkia niille sekä jäsenilleen
radiolaitteita, kokeilu- ja mittausvälineitä sekä alaa koskevaa
kirjallisuutta, julkaisuja yms.

3) Valvoa radioamatöörien etuja sekä hyvien tapojen säilymistä
radioamatöörien keskuudessa yleisten kansainvälisten periaatteiden
mukaan.

4) Toimia yhdistyksen toimialueen radioamatöörien yhteisenä
edustajana koti- ja ulkomailla sekä Suomen Radioamatööriliitto ry:ssä
ja sen alaisissa muissa yhdistyksissä jäsenenä.

3§ Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen Turun kaupungissa tai sen
lähialueella asuva Suomen Radioamatööriliitto ry:n jäsen. Johtokunta
voi hakemuksesta hyväksyä jäseneksi myös muita radioamatöörejä,
radioharrastajia ja radiotekniikasta kiinnostuneita henkilöitä.

Ilmoitus jäseneksi pyrkimisestä on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen
johtokunnalle.

Yhdistykseen voi kuulua myös johtokunnan hyväksymiä
kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Heidän
vuosimaksunsa suuruuden vähimmäismäärän päättää johtokunta.

Turun Radioamatöörit ry - säännöt
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Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaan voimassaolevia
radiolakeja ja -asetuksia sekä yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita.

4§ Kunniajäseneksi voi yhdistys johtokunnan esityksestä
vuosikokouksessa kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä ja radiotekniikkaa
huomattavalla tavalla edistäneitä tai muulla tavoin arvossa pitämiään
henkilöitä.

Kunniajäsen on vapaa kaikista jäsenmaksuista.

5§ Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoitettuaan
siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai
suullisesti yhdistyksen kokouksessa, jolloin ilmoitus merkitään
pöytäkirjaan ja asiasta tehdään päätös.

6§ Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän
1) jättää maksunsa määräaikana suorittamatta;
2) rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai kunniaa ja hyviä
tapoja vastaan.

Erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Erotettu jäsen on
kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksunsa erottamispäivään
saakka ja täyttämään siihen mennessä kaikki tekemänsä sitoumukset.
Jos jäsen ei ole tehnyt muuta sääntöjen vastaista kuin laiminlyönyt
maksunsa, voidaan hänet hyväksyä uudelleen jäseneksi maksunsa
suoritettuaan.

Mikäli erottamisen syynä on kohdassa 2 mainittu rikkomus on jäsenelle
varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi yhden vuoden kuluttua erottamisestaan
uudelleen anoa yhdistyksen jäseneksi siten kuin näiden sääntöjen
3§:ssä on mainittu, jolloin yhdistyksen johtokunta päättää jäseneksi
hyväksymisestä.

7§ Yhdistyksen hallintoa ja omaisuutta hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu
johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, joista
yhden johtokunta valitsee varapuheenjohtajaksi. Sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt valitsee johtokunta.

Turun Radioamatöörit ry - säännöt
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8§ Johtokunta valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Johtokunta
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi johtokunnan jäsentä
sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jäsenen saapuvilla
ollessa. Johtokunnan tehtävänä on valmistella asiat yhdistyksen
kokouksiin sekä valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksessa
hyväksyttäviksi säännöt ja muut määräykset, jotka ovat voimassa
kunnes yhdistyksen kokous ne muuttaa tai peruttaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja toimii puheenjohtajana johtokunnan
kokouksissa, edustaa yhdistystä sekä toimeenpanee johtokunnan ja
yhdistyksen kokousten päätökset, ellei niitä ole annettu kenenkään
toisen tehtäväksi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

10§ Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain vuoden viimeiseen päivään
mennessä ja ne on jätettävä tilintarkastajille seuraavan vuoden
tammikuun 15. päivään mennessä. Tilit ja hallinnon tarkastaa kaksi
tilintarkastajaa, joiden on annettava johtokunnalle
tarkastuskertomuksensa kolme (3) päivää ennen yhdistyksen
vuosikokousta.

11§ Yhdistys kokoontuu vuosittain tammikuun 25. ja helmikuun 29. päivien
välisenä aikana vuosikokoukseen, jonka paikan ja lähemmän ajan
johtokunta määrää. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun johtokunta
katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 10 yhdistyksen jäsentä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoitettua asiaa varten. Yhdistys voi myöskin
vuosikokouksessaan päättää, milloin ja kuinka usein se kokoontuu
toimintavuoden aikana säännöllisesti toimintansa edellyttämiin
kokouksiin tms. jäsenten yhteisiin tilaisuuksiin.

12§ Kutsu vuosikokoukseen ja muuhun kokoukseen toimitetaan kirjallisesti,
vähintään 10 päivää ennen kokousta, joko postitse tai Suomen
Radioamatööriliitto ry:n äänenkannattajajulkaisussa sekä
radiotiedotuksena. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät
kokouksessa esiin tulevat asiat.

Turun Radioamatöörit ry - säännöt
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13§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella henkilökohtaisesti läsnä olevalla
tai valtakirjalla edustetulla yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Valtakirjoja
voi olla enintään viisi jäsentä kohti. Valtakirjat tarkastetaan ennen
kokousta. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsen sitä
vaatii. Vaaleissa voittaa yksinkertainen äänten enemmistö.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muissa tapauksissa
äänestetään avoimesti, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

14§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjojen
tarkastajat.
2) Esitetään johtokunnan laatima edellisen toimintavuoden
vuosikertomus.
3) Esitellään edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajien lausunto.
4) Päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin
vuosikertomus tai tilintarkastajien lausunto antaa aihetta.
5) Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden talousarvio, kirjaamis- ja
vuosimaksut sekä määrätään johtokunnan jäsenten ym. tarpeellisten
toimihenkilöiden palkkiot.
6) Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen
asti.
7) Valitaan muut johtokunnan jäsenet seuraavaan vuosikokoukseen
asti.
8) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaan
vuosikokoukseen asti.
9) Päätetään muista sääntömääräisistä tai johtokunnan esittämistä
kysymyksistä ja asioista.
10) Käsitellään ne jäsenten jättämät esitykset, jotka on jätetty
kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle vähintään viikkoa ennen
kokousta.

15§ Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja
sekä hankkimaan ja omistamaan radioasemia ja kiinteistöjä.

16§ Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, on sen jäljellä olevat varat
luovutettava ja jaettava lähinnä radioamatööriaatetta edistäviin
tarkoituksiin yhdistyksen toimialueelle siten kuin yhdistyksen kokous
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä siitä päättää.

Turun Radioamatöörit ry - säännöt
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17§ Näiden sääntöjen muutosta ja lisäystä tai yhdistyksen lakkauttamista
tarkoittavat kirjallisesti tehdyt esitykset on käsiteltävä yhdistyksen
kokouksessa ja siitä on kokouskutsussa mainittava. Esitysten
hyväksymiseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.

18§ Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

Turun Radioamatöörit ry - säännöt
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OH1AA-toimihenkilöt
Johtokunta

Puheenjohtaja Birgitta Anttila OH1LDV, oh1ldv@sral.fi
Jouni Anttila OH1CO, oh1co@sral.fi
Veli-Matti Eerola OH1BVD, oh1bvd@sral.fi
Olavi Pelanti OH1HSC, oh1hsc@sral.fi
Lasse Puumalainen OH1LQP
Pentti Virolainen OH1SY
Kari Ahokas OH1HD, oh1hd@sral.fi

Varapuheenjohtaja Lasse Puumalainen OH1LQP
Sihteeri Olavi Pelanti OH1HSC
Nuorisojaos: Puheenjohtaja Birgitta Anttila OH1LDV

Sihteeri Olavi Pelanti OH1HSC

HF-manageri Pentti Virolainen OH1SY
Kerhon avainten hoitaja Jouni Anttila OH1CO

Reijo Nuppola OH1MD
Bulletiinivastaavat Veikko Pekola OH1AWW

Pentti Virolainen OH1SY
VUSHF-managerit Olavi Pelanti OH1HSC

Jouni Anttila OH1CO
Rahastonhoitaja Alpo Kautiainen OH1MG
Jäsenkirjuri Birgitta Anttila OH1LDV
Kerhoasemienhoitaja Niilo Lahikainen OH1ZP
Lehdykän toimitus Veli-Matti Eerola OH1BVD
Kerhomestarit

OH1AA Pentti Virolainen OH1SY
Rauno Kekäläinen OH1WR

OH1AAA Jouni Anttila OH1CO
Veli-Matti Eerola OH1BVD

OH1AU Kari Ahokas OH1HD
Olavi Pelanti OH1HSC

QSL- ja awardimanagerit
Marko Salviander OH1MYA
Pentti Virolainen OH1SY



10

PePa-manageri Heikki Sulonen OH1BX
Tekninen neuvoja Jukka Lahtinen OH1XD
Kalustokirjanpitäjä Rauno Kekäläinen OH1WR
IT-vastaava Veli-Matti Eerola OH1BVD
Toistinasemien hoitajat 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
Hans-Erik Krokfors OH1DP
Jukka Laakkonen OH1NK

Varalla
Tapio Salo OH1KOF
Esa Rae OH1GU

Viestintäviraston valtuuttamat tutkijat
Alpo Kautiainen OH1MG
Esa Rae OH1GU

OH1AA-toimihenkilöt



Postiosoite PL 29, 20101 TURKU

Tilinumerot 313130-2121069
313130-2121721 (Nuorisojaos)

Kerhoasema
OH1AA

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

Kerhoasema
OH1AAA

Stålarminkatu 3, puh. (02) 231 8873 (BBS).
Kerhoillat talvikaudella torstaisin klo. 19.00

V-U-SHF-QTH
OH1AU

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

Toistinasemat
29 MHz

OH1RHU, 29.680/29.580 MHz,
Lieto, Keisvuoren vesitorni/Parolanpuiston vesitorni

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

432 MHz
OH1RAU, kanavalla RU7, Parolanpuiston vesitorni

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

1297 MHz
OH1RSU, kanavalla RO0, Parolanpuiston vesitorni, ei QRV!

Pakettiradioasemat
Pakettiradiopostilaatikot

OH1RBU
144.825, 433.650, 433.775 (9k6) ja 1298.550 MHz Tekulla

Internet http://www.wakkanet.fi/oh1aa/
Sähköposti oh1aa@wakkanet.fi

Turun Radioamatöörit ry



2Lähettäjä:
Turun Radioamatöörit ry
PL 29, 20101 TURKU

Pyydetään palauttamaan ellei vastaanottajaa tavata.


