
Tervehdys jäsenistölle. Edelleen kerhotoiminta on koronan 

vankina. Maaliskuun (2020) jälkeen kerhotilojen sulkeutuessa 

pääsimme OH1AA:n tiloihin kokoontumaan. Johtokunta päätti 

13.10.2020, että yhdistyksen kerhoillat on peruutettu Sommelossa 

vuoden loppuun asti. Uudella päätöksellä 21.12.2020 jatkamme 

kerhoiltojen ja muiden tapaamisten kieltoa toistaiseksi. Kun tilanne 

palaa sellaiselle tasalle, että kokoontumiset ovat sallittuja ja 

pääsemme kerhotiloihin, informoimme siitä jäsenistöä.  

 

Kuvassa 20/15/10m antennit. 

18.3.2021 Johtokunta tiedottaa 
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Kevätleiri 

 

Kevätleirin kohtalona on peruutus. Selvitetään mahdollisuutta pitää 

syysleiri. Toivottavasti olemme tilanteessa, jossa voimme sen 

järjestää. 

 

Kuvassa kerhon jäseniä vuoden 2016 kevätleiriltä Kalikassa. 

 

 

Vuosikokous 

Vallitsevan koronapandemian vuoksi yli 6 henkilön 

kokoontuminen ei ole viranomaissuositusten mukaista. Etäyhteydet 

ja/tai valtakirja eivät mahdollista syyskokouksen vaalin 

järjestämistä turvallisesti ja tasapuolisesti kaikille jäsenillemme. 

Tämän vuoksi johtokuntamme päätti kokouksessaan 18.2.2021 

siirtää vuosikokouksen myöhempään ajankohtaan. Nykyinen 

johtokunta jatkaa tehtäviensä hoitamista, kunnes kokous pystytään 

pitämään ja puheenjohtajan sekä johtokunnan jäsenten vaali 

voidaan järjestämään normaalisti. 

 

Kerhon radioaseman tilanne 

 

Kerhon radioaseman lineaarinen vahvistin on palasi 

takuukorjauksesta ja toimi kolme kuukautta hyvin. Nyt lähetetään 

taas tehtaalle korjaukseen. Viimeksi matka kesti yli kahdeksan 
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viikkoa. Tämän ajan on 160m ja 80m puhealue sekä 6m pois 

käytöstä. 

 

 
 

Kuvassa uuden 30m antennin asentaminen. 

 

 

Yhteydenpitokanavat 

 

Tämän vuoden puolella kerho vaihtoi Whatsapp -ryhmät Signaliin.  

Alkukankeuksien jälkeen toiminta kolmessa ryhmässä on ollut 

vilkasta. Ylläpitäjänä toimii Ilkka Kiesiläinen ja liittymään 
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ryhmään pääsee lähettämällä hänelle sähköpostissa (oh1kt@sral.fi) 

oman nimensä (etu- ja sukunimi), kutsunsa ja 

matkapuhelinnumeronsa.  

 

Ryhmään liittymisen ainoa vaatimus kerhon puolelta on 

yhdistyksen jäsenyys. 

 

Virtuaaliset kerhoillat aloitettiin tämän vuoden puolella ja on 

saavuttanut hyvän menestyksen jäsenistössä. Ensin käytimme 

muutaman tiistain JITSI Meet pohjautuvaa ohjelmistoa. Kokeilun 

jälkeen päädyimme käyttämään Googlen vastaavaa, joka on 

toiminut hyvin myös hitaammilla yhteyksillä. 

 

 

Uudet kotisivut 

 

Luet tätä infoa nyt uusilla kotisivuilla. Ne eivät ole vielä 

lopullisessa muodossaan ja hyviä ehdotuksia/korjauksia otetaan 

vastaan sekä artikkeleita julkaistavaksi. Niitä voi välittää 

johtokunnalle ja/tai Pekalle OH1TV, jolle iso kiitos sivuston 

koodaamisesta ja ideoimisesta. 

 

 

Lopuksi 

 

Muistakaa kukin tahoillanne pitää jäsenistöömme yhteyttä ja 

kysellä vointia ja voitteko olla jollain tavoilla avuksi. Yhdessä me 

selviämme tästä.  

 

Muistakaa pitää kunnostanne huolta ja liikkukaa paljon. Suomen 

luonto on kaunis. 

 

BeSafe ja StayHome 

 

Johtokunta 
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