
Pohjois-‐Karjalan	  Radiokerho	  ry	   	   TOIMINTAKERTOMUS	  	  
Tonttulankatu	  20	   	   2012	  	  
80100	  JOENSUU	   	   1	  (3)	  

	  

	  	  

1. Yleistä	  

Vuosi	  2012	  oli	  kerhon	  41.	  toimintavuosi.	  	  	  

Toiminnan	  runkona	  toimivat	  edellisessä	  vuosikokouksessa	  vahvistettu	  toimintasuunnitelma	  ja	  
hallituksen	  päätökset.	  

2. Toiminta	  

2.1. Koulutus	  

Tuettiin	  itseopiskelua	  tarjoamalla	  koulutusmateriaalia.	  Radioamatöörikurssi	  järjestettiin	  keväällä	  
Pohjois-‐Karjalan	  ammattikorkeakoululla,	  kurssilla	  oli	  13	  osallistujaa.	  Kurssin	  opettajana	  toimi	  V-‐P	  
Niiranen	  OH7FQH.	  	  Tutkintotilaisuuksia	  järjestettiin	  tarvittaessa.	  

2.2. Kilpailutoiminta	  

Vuosittaiset	  kerhokilpailut	  järjestettiin	  normaaliin	  tapaan.	  	  	  

Palkinnot	  vuoden	  2011	  kerhokilpailuista:	  	  	  

-‐ Pentin	  pytty:	  Mauno	  OH7UE	  

-‐ VHF/UHF	  Kisa:	  Mauno	  OH7UE	  

-‐ Digimodekisa:	  Mauno	  OH7UE	  

-‐ Perusluokan	  kisa:	  Jussi	  OH7FQQ	  

2.3. Leiri-‐	  ja	  retkitoiminta	  

Jäsenet	  osallistuivat	  SRAL	  ry	  kesäleirille	  Pälkäneen	  Sappeella,	  syyspäiville	  Lahdessa	  ja	  Itä	  Suomen	  
Radioharrastajien	  kesäpäiville	  Nurmeksen	  Höljäkässä.	  

Perinteeksi	  muodostuneet	  pikkujoulut	  järjestettiin	  Kummun	  Erämiesten	  Ry:n	  majalla.	  

2.4. Tiedotustoiminta	  

2.4.1. Hamsterix-‐lehti	  

Kerholehti	  Hamsterix	  jäi	  ilmestymättä	  juttujen	  puutteen	  vuoksi.	  

2.4.2. WWW	  ja	  sähköinen	  tiedotus	  

Vuoden	  2012	  www-‐kävijämäärä	  oli	  28439	  (+9,8	  %)	  kävijää,	  joista	  uniikkeja	  13073	  (+5,0	  %).	  	  
Sivustoa	  uudistettiin	  vuoden	  aikana.	  Valokuvagalleriaan	  lisättiin	  vuoden	  2012	  sekä	  2011	  
kuvia.	  Sekä	  nettisivut	  että	  kuvagalleria	  siirrettiin	  uudelle	  palvelimelle,	  palvelun	  tarjoana	  Kapsi	  
Internet-‐käyttäjät	  Ry.	  Kerhon	  jäseniä	  yhdistävä	  facebook-‐ryhmä	  jatkoi	  kasvamistaan,	  ryhmään	  
liittyneitä	  40	  (+21,2	  %)	  henkilöä.	  
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2.4.3. Bulletiinit	  

Radiotiedotteita	  eli	  bulletiineja	  annettiin	  tarvittaessa	  taajuudella	  3672	  kHz	  (Masa	  OH7MN).	  

2.5. Tapahtumat	  ja	  esittelytilaisuudet	  

Aikaisempien	  vuosien	  tapaan	  kerho	  osallistui	  omalla	  työpajallaan	  nuorille	  suunnattuun	  
SciFest-‐tapahtumaan.	  
	  

2.6. Varainhankinta	  

Varainhankintaa	  suoritettiin	  keräämällä	  jäsenmaksut,	  rompemyynnillä	  ja	  nettisivun	  
mainosmyynnillä.	  

3. Valmiustoiminta	  

3.1. Vapaaehtoinen	  pelastuspalvelu	  (Vapepa)	  

-‐ Kerho	  sai	  SRAL:n	  kautta	  lahjoituksena	  Vapepa	  käyttöön	  VHF	  radion	  Motorola	  GM350	  
virtalähteineen	  

-‐ Hoidettiin	  viestiyhteydet	  VHF	  puheradioilla	  Vapepan	  ja	  viranomaisten	  
yhteistoimintaharjoituksissa	  

-‐ Henkilöetsintöjä	  oli	  5,	  amatöörit	  eivät	  osallistuneet	  etsintöihin.	  

3.2. Turva-‐	  harjoitukset	  

-‐ Huhtikuussa	  Turva-‐2012	  harjoitus.	  Asemat	  Ylämyllyn	  varikkoalueella	  sekä	  siilaisen	  
paloasemalla.	  Mukana	  oli	  11	  henkilöä.	  

-‐ Syksyllä	  Ylämyllyn	  varikkoalueella	  armeijan	  viestikaluston	  testaus	  ja	  kunnostustalkoot.	  

	  

4. Tapahtumia	  

25.3.2012	  	   OH7AB	  vuosikokous	  Schneider	  Electricin	  tiloissa	  

3.11.2012	  	   Teemailta	  kerholla:	  JUMA	  1000	  

18.	  –	  21.4.2012	   SciFest	  2012	  

7.6.2012	   	   Yle-‐TV	  Lomamatka	  70-‐luvulle	  -‐sarjan	  kuvaukset	  

8.	  –	  10.6.2012	   Itä-‐Suomen	  Radioharrastajien	  kesäpäivät	  Nurmeksen	  Höljäkässä	  

12.	  –	  15.7.2012	   SRAL	  kesäleiri	  Pälkäneen	  Sappeella	  

16.	  -‐	  18.11.2012	   SRAL	  Syyspäivät	  Lahdessa	  
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30.11.2012	   	   Pikkujoulut	  Kummun	  Erämiesten	  majalla	  

5. Jäsenistö	  

Jäseniä	  oli	  31.12.2012	  103,	  muutosta	  edellisvuoteen	  +2	  jäsentä.	  Kerhon	  tiloissa	  oli	  avoimet	  ovet	  lähes	  
joka	  keskiviikko.	  

6. Hallitus	  ja	  toimihenkilöt	  

6.1. Kerhon	  hallitus	  vuonna	  2012	  

Matti	  Korhonen	  OH7FQP,	  puheenjohtaja	  
Veli-‐Pekka	  Niiranen	  OH7FQH,	  varapuheenjohtaja	  
Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ,	  sihteeri	  
Tapio	  Tiimonen	  OH7FNB	  
Mika	  Keronen	  OH7FWQ	  
Eino	  Ryynänen	  OH7ER	  
Raimo	  Konsti	  OH4HLO	  
Petri	  Ikonen	  OH7FAE,	  varajäsen	  
Pentti	  Malinen	  OH7MP,	  varajäsen	  
Hallitus	  kokoontui	  päätösvaltaisesti	  toimintavuoden	  aikana	  5	  kertaa.	  

6.2. Kerhon	  toimihenkilöt	  vuonna	  2012	  

QSL-‐manageri	  Martti	  Norismaa	  OH7MN	  
Vapepa-‐yhteyshenkilö	  Alpo	  Rummukainen	  OH7VL	  
Kalustovastaava	  Raimo	  Konsti	  OH4HLO	  
Kulkuoikeudet	  Vesa	  Järveläinen	  OH8KW	  
Kerhoaseman	  valvoja	  Mauno	  Hirvonen	  OH7UE	  
Kerhoaseman	  kulkuoikeudet	  Vesa	  Järveläinen	  OH8HRO	  
Rahastonhoitaja	  Petri	  Ikonen	  OH7FAE	  
Kerhomestari	  Mika	  Keronen	  OH7FWQ	  
Kotisivut	  ja	  tiedotus	  sekä	  HamsteriX	  Jussi	  Karttunen	  OH7FQQ	  

6.3. Koulutusvastaavat	  

Koulutusohjaaja	  ja	  tutkintojen	  vastaanotto	  Veli-‐Pekka	  Niiranen	  OH7FQH	  
Tutkintojen	  vastaanotto	  Kari	  Hämynen	  OH7HXH	  
Tutkintojen	  vastaanotto	  Janne	  Tanskanen	  OH7TJ	  
Tutkintojen	  vastaanotto	  Reijo	  Mantsinen	  OH7GGX	  

7. Huomionosoitukset	  ja	  muistamiset	  

Vuoden	  Hamssi	  2011	  

Pentti	  Malinen	  OH7MP	  

Perustelut:	  Pentti	  on	  ollut	  kerhon	  pitkäaikainen	  puheenjohtaja	  ja	  sihteeri.	  


