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TOIMINTAKERTOMUS 2012 
 

 
 

 

 

 

Kulunut toimintavuosi  on ollut kovin hiljainen, ehkä vaisu. 
 
Oleellisimpana on, että saimme OH2ABB-kerhotuvan maalattua. 
Sen velkaa olemme Huhtaniityille ’menneiden talvien lumista’. 
 
On muuten olut sitten rauhallisempaa. 
Ilahduttavasti QSL-kortteja on kulkenut Erikin OH2BPA käsien kautta 
joka kertoo, etteivät kerholaiset ole kokonaan ’unohtaneet’ toiminnan 
syvintä tarkoitusta. 
 
 
Joka tapauksessa kerhon kokoontumistilaisuudet ovat merkittävä ja 
oleellinen tapahtuma joista on muodostunut kivijalka kerholaisuudelle. 
 
Olemme kukin tahollamme nauttineet radioamatööriydestä ja uskollisesti 
käyneet myös ’edustamassa’ SRAL kesäleireillä Porvoon 
RadioHarrastajia. 
 
 
 
Meitä on ollut näiden vuosien 1993-2013 mittaan yhteensä 
seitsemänkymmentä kolme (73) jäsentä! 
Jokaisella meistä on muistomme kerhotoiminnastamme. 
 
 

Siitä kiitollisena: 73’ de EdaEdaEdaEda 
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 JÄSENISTÖ 

Kerhon jäseniä on vuoden alussa ollut 49 henkeä. 

Kerhosta on eronnut 1 jäsen. 

Joten: kerhon jäsenmäärä 31.12.2012 oli 48 henkilöä. 
 

Jäsenistön jakauma on seuraava 
� (varsinaisia) jäseniä 16 (yksi jäsen ei halua tietojensa julkistamista) 

� Nuorisojäseniä 3 (yksi nuorisojäsen on myös kerhon kunniajäsen) 

� Eläkeläisjäseniä 19 

� Perhejäseniä 0 

� Ainaisjäseniä 5 

� Kunniajäseniä 6 (yksi kerhon kunniajäsen on myös nuorisojäsen) 

� Kannatusjäseniä 0 

 
HALLINTO JA TOIMET 

Yhdistyksen hallintoa ovat hoitaneet seuraavat henkilöt: 

♦ Ernst Ekström OH2LXB puheenjohtajana, tiedotusvastaavana ja jäsensihteerinä 
♦ Veikko Kast OH2HII sihteerinä 

♦ Markku Heikkilä OH2HNV johtokunnan jäsenenä 

♦ Esamatti Käkelä OH2FBJ johtokunnan jäsenenä ja kalustovastavana 

♦ Miika Keipi OH2LOI johtokunnan jäsenenä ja varainhoitajana  

 

Tilintarkastajina Tero Mononen OH2BUZ ja Kurt Söderström OH2JVS varatilintarkastajina 
Pertti Simovaara OH2PM sekä Pekka Huhtaniitty OH2JJM. 

 

♦ Ernst Ekström OH2LXB kerhoaseman OH2ABB vastaavana 

♦ Erik Rosengren OH2BPA QSL-managerina ja kilpailuvastavana 

♦ Toimi Piela OH2JRO vammaisohjaajana sekä koulutusvastaavana 

♦ Kaarlo Sihlman OH2BIA VaPePa-ohaajana 

♦ Pekka Huhtaniitty OH2JJM kerhomestarina (vastaavana) 

 

KOKOUKSET 
Kerhon vuosikokous pidettiin 14.03.2012 OH2ABB-kerhotuvalla Helkamäentie 114 ASKOLA. 

Läsnä kokouksessa oli  8  kerhon jäsentä. 
 

Johtokunta on kokoontunut, aina miltei täysvahvuisena, kolmasti (3) toimintakauden aikana. 
 

On pidetty kerhoiltoja 9 kevätkaudella sekä 8 syyskaudella. 
 

KOULUTUS 
Kerhomme jäsenet ovat omaehtoisesti opiskelleet ja suorittaneet radioamatööritutkintoja. 

 

KILPAILUTOIMINTA 
Kerhoasemalta OH2ABB ei ole osallistuttu  kilpailuihin mutta osa kerholaisista on osallistunut 
radioamatöörikilpailuihin. 

 

KERHORETKET 
Kerhoretkiä emme tehneet 2013. 

Kerholaisiamme osallistui SRAL kesäleirille SRAL 2012 SAPPEEssa. 
ks.: http://www.oh2abb.fi/LEIRIT&RETKET/SRAL2012SAPPEE/XDEX.htm 
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KERHOASEMA OH2ABB 

Kerhotilatalo maalattiin ulkopuolelta. Saimme kohdeavustuksen AKTIA Stiftelse:ltä maalien 
hankkimista varten. Työn suorittivat Aulis OH2HTA sekä Eda OH2LXB. 

Kerhoaseman sähkönkäytön mittaus vaihtui kaukoluettavaan mittausjärjestelmään. 
 

TOISTINASEMAT 
On ylläpidetty kerhon 70 cm toistinasemaa OH2RUB. 
Laitteiston toiminnassa on ollut ongelmia joita on pyritty ratkomaan säädättämällä DB58-

Autonet-perusteista lähetinvastaanotinta siihen perehtyneiden radioamatöörikollegojen avulla. 
Tyydyttävään lopputulokseen ei olla vielä päästy ja kipupiste alkaa löytyä antennikaapelien ja 

liittimien puolelta laitetilan ulkopuolelta. Joita päästään tarkastamaan huoltamaan ja 

todennäköisesti Rx-antennien vaihdolla kevätsääolosuhteiden parantuessa. 
 

VaPePa-TOIMINTA 
 
Kerholaisiamme on osallistunut valtakunnan laajuiseen TURVA 2012-viestiharjoitukseen 

VaPePa-vetäjän Kallen OH2BIA kotiasemalla käyttäen OH2ABB-kutsua harjoituksen ajan. 
 

Viestien vastaanottaminen, välittäminen että lähetettävien generoiminen annettujen 
lähtötietojen perusteella onnistui varsin hyvin. 

Harjoituksen johto oli tyytyväinen (myös) Itä-Uudenmaan alueen viestityksen toiminnasta. 

 
  
 TIEDOITUSTOIMINTA 

Kerhon tiedotuslehteä on julkaistu vuoden 2012 aikana kaksi (2) numeroa 4-sivuisina;  

kutakin kopioituna n. 50 kpl ja postitettu jokaiselle kerholaiselle sekä jaettu muille 
radiotoiminnasta sekä kerhostamme kiinnostuneille. 

 

Kerholle on tilattu SRAL:n kautta ja kompensoimana Norjan, Ruotsin ja Tanskan radio- 

amatööriliitojen lehtiä luettavaksi. 
 

On ylläpidetty ja päivitetty kerhon nettisivuja osoitteessa www.oh2abb.fi 

 
Myös SAPELI -"veljeskerholle" (LA/CB-radiokerho) on näillä sivuilla tiedotettu heidän 

omistaan sekä yhteisistä tapahtumista. 
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HALLINNOLLISIA KULUJA 
On suoritettu Telehallintokeskukselle vuosimaksu yhdistyksen hallinnassa olleista 
radioasemaluvista OH2ABB ja OH2RUB. 

 
On korvattu tiedotusvastaavalle Ernst Ekströmille OH2LXB kerholehden postituksesta  

aiheutuneita kuluja kuitteja vastaan. 
 

On suoritettu korvaus kotisivujemme (www.oh2abb.fi) dysentria-palvelimen ylläpitäjälle 
Esamatin OH2FBJ kautta. 

 
PR-TOIMINTA 

Kerholla on kotisivut osoitteessa www.oh2abb.fi joilla kerrotaan sekä yleisölle 
radioamatööriydestä ja kerhomme toiminnasta, että jäsenistölle välitetään ajankohtaisia 

tietoja. 
Kävijälaskurissa oli vuodenvaihteessa 15349 sivustovierailua. 

 

INVESTOINNIT 
Toimintavuonna 2012 ei ole tehty investointihankintoja. 
 

MUUTA 
 

Kerho on onnitellut jäseniään heidän merkkipäivinään. 
 

Kerhon radiolaitteet on vakuutettu 1500 € summasta. 

 

VAROJEN HANKKIMINEN 
 

Kerho on perinyt jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun. 
 

Kerholla on  sopimus vakuutusten jäsentensä vakuutusten keskittämiseksi if- 
vakuutusyhtiöön. 

 

Kerho on saanut Sparbanksstiftelsen i Borgå AKTIA:lta kohdeavustuksen OH2ABB-kerhotuvan 

ulkomaalausta varten. 

 

 

 

P.S. 2012 UUTISET 

 

havaittavissa edelleen netissä: http://www.oh2abb.fi/HISTORIA/UUTISET2012.htm 


