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Hyvät jäsenet! 

 

OH2AP:N VUOSIKOKOUSPÄÄTÖKSET 

KESKI-UUDENMAAN RADIOAMATÖÖRIT ry OH2AP:n VUOSIKOKOUS pidettiin torstaina 

17.3.2016 Torpantie 7:ssä Olli Kumpulaisen, OH2OW vieraana. Kokouksen puheenjohtajana toimi 

Jari Jussila OH2BU ja sihteerinä Juhani Horelli OH3ZQ. Kokouksessa kutsuttiin kunniajäseneksi 

kerhon perustajajäsen Jouko Helenius, OH2BAN. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat eli 

valittiin uusi hallitus ja hyväksyttiin toiminta- ja tilikertomukset viime vuodelta sekä 

toimintasuunnitelma ja budjetti tälle vuodelle.  

Kerhon puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti uudelleen Juhani ”Jussi” Horelli OH3ZQ ja 

jäseniksi edelleen Stig Wallner OH2LAW, Timo Rönkkö, OH2TIMO, Jarmo Salmi, OH2GJL, Mari 

Nikkilä, OH2FPK ja Aarno Järvinen, OH2HAI. Uutena nuorisojäsenenä hallituksen kokouksiin 

valittiin Elias Pylkkänen, OH2EP.  Varsinaisena toiminnantarkastajana jatkaa Jukka Finnilä, 

OH2BWX ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Olavi Uotila, OH2DW . 

 

VUODEN 2016 JÄSENMAKSU 
 

Vuosikokous päätti kerhon jäsenmaksuksi vuodelle 2016  20 euroa. Alle 18 -vuotiailta jäseniltä 

jäsenmaksu on myös edelleen 0 euroa eli jäsenmaksua ei peritä. Liittymismaksuksi samoin 0 € eli 

erillistä liittymismaksua ei tänä vuonnakaan uusilta jäseniltä peritä. Jäsenmaksun eräpäivä on 

30.4.2016.  Jäsenmaksu maksetaan Keski-Uudenmaan Radioamatöörien tilille Keski-Uudenmaan 

Osuuspankki FI89 5092 0940 0192 74.  Merkitse viitteeksi 01012. Hoida jäsenmaksusi pois 

saman tien, niin ei unohdu! Samalla voit pyöristää maksua hieman ylöspäin ja lahjoittaa kerholle 

muutaman kolikon. 

 
RETKI RAUTATIEMUSEOON YHDESSÄ HYVINKÄÄLÄISTEN KANSSA 

Rautatiemuseoon mennään yhdessä Hyvinkään kerhon kanssa torstaina 21.4.2016 klo 18.00. 

Museon osoite on Hyvinkäänkatu 9. Paikka on keskellä kaupunkia ja sinne on helppo löytää ja 

pihalla on parkkitilaa. Paikalle pääsee helposti junalla, mutta järjestämme tarvittaessa myös 

kimppakyydin kerholta klo 17.15. Kimppakyytiä varten ilmoittaudu Jussille, OH3ZQ 

(j.horelli@suomi24.fi) viimeistään torstaina 14.4.2016.  

Ohjelmassa on museon esittelyä ja rautateiden tietoliikenne on esittelyn teemana. Oppaan johdolla 

perehdytään entisten aikojen rautateiden viestintävälineisiin ja -tapoihin sekä jossakin määrin myös 

nykyajan toimintaan. Käynti kestää 1-2 tuntia. 

Hyvinkää kerho maksaa esittelymaksun ja jokainen kävijä itse 5 euroa käyntimaksua. 

Perheenjäseniä voi olla mukana. Käyntiin ei sisälly mitään tarjoilua tms. serviisiä. 

http://yle.fi/uutiset/kuurilan_junaonnettomuudesta_59_vuotta__tasta_lahti_suomen_nousu_matkapuheli
nten_ykkosmaaksi/8744965 

https://webmail.saunalahti.fi/wm/ca?clear=true&to=j.horelli@suomi24.fi
http://yle.fi/uutiset/kuurilan_junaonnettomuudesta_59_vuotta__tasta_lahti_suomen_nousu_matkapuhelinten_ykkosmaaksi/8744965
http://yle.fi/uutiset/kuurilan_junaonnettomuudesta_59_vuotta__tasta_lahti_suomen_nousu_matkapuhelinten_ykkosmaaksi/8744965
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SOTILASRADIOPÄIVÄ KOUVOLASSA LAUANTAINA 23.4.2015 

 

Ellet ole menossa SRALin Kevätpäiville Kemiin, voit lähteä perinteiseen Kouvolan 

Sotilasradiomuseon ja Kymen Viestikillan järjestämään sotilasradiopäivään, joka pidetään 

lauantaina 23.4.2016 klo 10-14 Kouvola-talossa, Varuskuntakatu 11, Kouvola.  Pääsymaksu 

tapahtumaan on 10 euroa (vain käteinen käy). 

 

Järjestämme kerhoretken tapahtumaan. Kokoonnumme kerholla aamulla klo 7.45, josta lähdetään 

kimppakyydein autoilla kohti Kouvolaa. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan, ilmoittaudu 10.4. 

mennessä joko Jussille, OH3ZQ (j.horelli@suomi24.fi) tai Aarnolle OH2HAI (oh2hai@sral.fi) ja 

kerro, voitko lähteä omalla autolla ja kuinka monta henkeä voit ottaa kyytiin. Ilmoittautumisten 

perusteella sovitellaan tarvittava automäärä, jotta emme ajele puolityhjillä autoilla peräperää. Älä 

ilmoittaudu päivään suoraan, jos tulet kimppakyydillä. Kerho huolehtii ilmoittautumiset 

keskitetysti. Mutta jos menet Kouvolaan omia aikojasi, ilmoittaudu alla olevan ohjelman 

mukaisesti. Päivän ohjelma on kirjeen lopussa.  

JÄRVENPÄÄ-PÄIVÄ 7.5.2016 

Tämän vuotista Järvenpää-päivää vietetään 7.5. kävelykadulla. Olemme tänäkin vuonna mukana 

omalla standilla. Pystytämme aseman ja yritämme saada qusoja aikaiseksi. Merkkaa päivä 

kalenteriisi. Tarvitsemme talkooväkeä pystytys, esittely- ja päivystystehtäviin standillemme. 

Ilmoittaudu jo nyt Jussille, OH3ZQ. 

LAIVALLA POPOV-MUSEOON PIETARIIN 26.-30.5.2016[AJ1] 

 

Pitkään suunnitellun Pietarin matkan yksityiskohdat alkavat olla kasassa. Nyt on aika ilmoittautua 

pikaisesti tälle kiinnostavalle matkalle. 

 

Hinnat: 

B2-hytti + hotelli: 534 EUR/2 hengen hytti ja hotelli = 267 EUR/1henkilö 

A2-hytti + hotelli: 591 EUR/2 hengen hytti ja hotelli = 295,50 EUR/1henkilö 

Laivalla (St.Peterlinen  M/S Princess Maria) yövytään mennen tullen yksi yö ja Pietarissa hotellissa 

kaksi yötä. Hotellissa aamupala sisältyy hintaan. Hinnat sisältävät myös bussikuljetukset, satama- ja 

polttoainemaksut. Matka on viisumivapaa, mutta passin pitää olla voimassa 6 kk matkan 

päättymisestä. Jos matkustat omalla viisumilla, saat 25 euron alennuksen, mutta bussikuljetus ei 

silloin sisälly hintaan. 

 

Aikataulut: 

Meno klo 18.00 – 08.30 26.-27.5.2016 Helsinki - Pietari 

Paluu: klo 19.00 -08.00 29.- 30.5.2016  Pietari - Helsinki 

 

Rupla on nyt halpa, siksi kannattaa piipahtaa naapurissa. Matkan aikana käydään mm Popovin 

kotimuseossa ja radiotarvikkeiden kirpputorilla, josta voi löytää vaikka mitä. Jos olet kiinnostunut 

matkasta, laita pikaisesti viestiä joko Jarmolle, OH2GJL (oh2gjl@gmail.com) tai Aarnolle, OH2HAI 

(oh2hai@sral.fi). Sitovat ilmoittautumiset pitää tehdä viimeistään 18.4.2016 (ilmoita passin numero 

ja syntymäaikasi). Myös avecit ovat tervetulleita. 

https://webmail.saunalahti.fi/wm/ca?clear=true&to=j.horelli@suomi24.fi
https://webmail.saunalahti.fi/wm/ca?clear=true&to=oh2hai@sral.fi
mailto:oh2gjl@gmail.com
mailto:oh2hai@sral.fi
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KERHOILLAT JATKUVAT  

Torstaiset kerhoillat jatkuvat entiseen tapaan entisessä paikassa joka torstai klo 18.00. 

Huom! Hyvinkään retken vuoksi torstaina 21.4.2016 ei ole kerhoiltaa. 

Aktiivista osanottoa kerhon tilaisuuksiin toivoen, 

Hallitus 

  

 

 

 


