
Silent Key Kari, OH2BNE; Legenda jo eläessään

Kari, OH2BNE; on niitä harvoja radioamatöörejä, joista
voi sanoa että hän oli legenda jo aikalaistensa
keskuudessa. Kari oli tunnettu ja pidetty veljemme
jonka aika vei pois meiltä inhimillisesti katsoen liian
aikaisin. Kari nukkui pois yllättäen 12.9.2017.

Karin radioamatööriksi tulemisessa tärkeä henkilö ja
esikuva oli hänen setänsä Leevi, OH2IR. Leevi oli tunnettu ja
osaava radiosähköttäjä mutta myös kouluttaja ja
radiosähköttäjien pätevyystutkija. Leevin kuoltua muutama
vuosi sitten Kari hankki hänen tunnuksensa itselleen aikoen
ottaa sen ensisijaiseksi tunnukseksi.

Karin radioamatööriura alkoi vuonna 1972 Ilmarintieltä ja
kesti 45 vuotta päätyen Viikinmäkeen. Kaipaamaan häntä
jäivät XYL Marjatta, OH2BYU; kolme tytärtä ja kolme isoisää
kaipaavaa rakasta lapsenlasta.

Kultaisella 1970-luvulla Kari oli tunnettu maamerkki
pääkaupunkiseudun toistimilla kuin myös 80 metrillä.
Vanhemmat hamit muistavat hänet asiallisena ja hyvänä
työskentelijänä. Myös bandin ulkopuolella Kari oli loistava
seuramies, jonka kanssa viihdyttiin leireillä, saunassa ja
muissa tapaamisissa. Sähkö- ja tietotekniikka olivat hänen
asiantuntija-alansa ja häneltä sai aina apua tietokone-
ongelmiin ja -ohjelmiin. Vuosien varrella hän kehittyi
vakavasti otettavaksi Unix-asiantuntijaksi mutta ei hän toki
sylkenyt Windows-maailmaankaan. Karin kesäleirillä käyttämä
kypärä-halo-antenni on ikuisesti osa suomalaista
radioamatöörihistoriaa.

Perhe oli Karille tärkeä. Isänä hän oli lempeä mutta hyvä
kasvattaja. Vapaa-aikanaan hän teki sukututkimusta
nykyisestä Venäjän Karjalasta, pääasiassa Salmen kunnasta
tulleista esi-isistään ja suvustaan. Palvo onkin suomennos
Pantshukow-sukunimestä. Lapsista Nelli oli joskus mukana
leireillä. Ehkä Karille oli myös tärkeää päästä lähelle sukunsa
alkusijoja hänen muuttaessaan Marjatan kanssa muutamaksi
vuodeksi Joensuuhun. Äänessä oli OH7BNE ja OH7BYU

Kari oli monissa asioissa ehdoton ja varma mielipiteestään,
mutta osasi kyllä myös auliisti myöntää, jos oli väärässä.
Oikeudenmukaisuus, oikea kohtelu, sananvapaus ja rehelli-
syys olivat hänen sydämeensä kasvaneita loppuun saakka.
Saatuaan mielipiteistään monen mielestä ansiottomat potkut ”Ham-Sauna” ja 
”Fin-Ham”-listoilta hän perusti Facebook'iin ”Radioamatöörit saunassa” 
keskusteluryhmän https://www.facebook.com/groups/336654100032359/

”Isän toiveiden mukaisesti ”tytär Nelli ”pitää saunaa edelleen kuumana eikä 
mitään sensuuria tässä saunassa ole.”

Vielä viime kesäkuussa Kari kirjoitti:
”Tarkoitukseni olisi aktivoitua HF-bandeille mahdollisesti jo kesän aikana ja 
toiveissa on saada XYL Marjatta, OH2BYU; myöskin aktivoitua, sen sitten 
aika näyttää kuinka siinä käy ;)”

Toiveet jäivät tältä osin toteutumatta. Kohtalo oli voimakkaampi.
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