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SUOMEN RADIOAMATÖÖRILIITTO RY 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 

 
 
TOIMINNAN KESKEISET TAVOITTEET 
 
Suomen Radioamatööriliiton toiminnan tarkoituksena on 
ollut syyskokouksen 2017 hyväksymän 
toimintasuunnitelman ja Liiton sääntöjen mukaisesti: 
 

– Radioamatööriharrasteen edistäminen ja 
ylläpitäminen Suomessa. 

– Jäsenistön radioamatööritoiminnan tukeminen 
avustamalla radiokerhojen perustamisessa, 
toimimalla kerhojen yhdyssiteenä, tukemalla 
radioteknisiä kokeiluja, julkaisemalla kirjallisuutta 
ja ylläpitämällä tarvikepalvelua. 

– Kilpailujen, luentotilaisuuksien ja kurssien 
järjestäminen, osallistuminen näyttelyihin ja 
esittelyihin sekä toimintaan liittyvien tapahtumien 
tukeminen. 

– Radioamatöörien pätevyystutkintojen 
järjestäminen. Viestintävirasto on määrännyt 
Liiton pätevyystutkintojen pitäjäksi ja myöntää 
radioamatöörien pätevyystodistukset Liiton 
antaman raportin perusteella. 

– Kansainvälinen radioamatööritoiminta. 
– Edellytyksien luominen koulutustoiminnalle. Liitto 

ohjaa ja valvoo radioamatööriliikennettä 
Suomessa sekä toimii jäseninä olevien Suomen 
radioamatöörien edustajana kotimaassa ja 
ulkomailla. 

– Radioamatöörien etujen valvominen 
harrasteeseen liittyvän lainsäädännön ja 
viranomaismääräysten valmistelujen yhteydessä 
sekä toimiminen yhdyssiteenä jäsenten ja 
viranomaisten välillä radioamatööritoimintaa 
koskevissa asioissa. 

– Vapaaehtoisen pelastuspalvelun viestitoiminnan 
edistäminen. 

– Sähkötyksen tukeminen lähetyslajina 
järjestämällä kilpailuja, joissa on erikseen 
sähkötysosio, järjestämällä sähkötyskokeita ja 
myöntämällä sähkötystaidosta todistuksia. 

– Liitto edistää nuorison radioamatööriharrastetta 
järjestämällä leirejä ja kokoontumisia, 
osallistumalla nuorille tarkoitettuihin tapahtumiin 
ja tukemalla nuorten osallistumista 
radioamatööritapahtumiin. 

 
HALLINTO 
 
Hallitus 
 
Liiton hallintoa ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon 
kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun Liiton 
puheenjohtajan lisäksi kuusi kolmeksi vuodeksi valittua 
jäsentä, joista vuosittain kaksi on erovuorossa. 
 

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 11 kertaa. 
Hallituksen jäsenten hallitusvuodet ilmoitetaan 
ensimmäisissä sulkeissa ja kokousten läsnäolokerrat 
toisissa sulkeissa. 
  

– Merja Koivaara, OH1EG (2017-2018), 
 (11/11), puheenjohtaja 

– Tuomas Tauriala, OH3ERV (2018-2020) 
 (10/11), varapuheenjohtaja 

– Marko Wirtanen, OH8WM (2016–2018), 
 (11/11), jäsen 

– Mauno Hirvonen, OH7UE (2018-2020), 
 (10/11), jäsen 

– Tiina Kela, OH8BBO (2017–2019), 
 (10/11), jäsen 

– Pekka Länsman, OH2NCS (2017–2019),
 (11/11), jäsen 

– Vili Peippo, OH5GE, (2016–2018), 
 (11/11), jäsen 

 
Yhdessätoissa kokouksessa hallituksen jäsenillä oli 
yhteensä 74 läsnäolokertaa 77:sta mahdollisesta. 
 
Hallitus valitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessa 
työvaliokunnan, johon kuuluivat Merja Koivaara, 
OH1EG; Tuomas Tauriala, OH3ERV ja Pekka Länsman, 
OH2NCS. 
 
Hallituksen kyselytunti pidettiin pääsääntöisesti 
kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 14.00 SA eli 
ennen bulletiinia. Talvikaudella kyselytunti oli 80 metrin 
SSB:llä taajuudella 3685 kHz ja kesäkaudella 40 metrin 
SSB:llä taajuudella 7075 kHz. Huhtikuussa kyselytunti 
pidettiin Liiton Kevätpäivillä, heinäkuussa kesäleirillä ja 
marraskuussa Syyspäivillä. Kysymyksiä ja kommentteja 
oli mahdollisuus toimittaa etukäteen toimiston kautta tai 
ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin. 
 
Toimisto 
 
Liiton toimisto sijaitsee osoitteessa Kaupinmäenpolku 9, 
Helsinki. Liiton palveluksessa oli vuoden aikana neljä 
henkilöä. Kokopäiväisinä työntekijöinä toimivat tiedottaja 
Annika Salmenlinna, OH2HSJ, ajalla 1.1.-26.10.2018 ja 
toimistonhoitaja Ronja Iso-Heiko 25.10.-31.12.2018. 
Tuntityöntekijänä työskenteli Aida Osmonalieva 1.1.-
1.12.2018. Toimiston siivouksesta vastasi Hilkka 
Kaijansinkko. 
 
Toimisto palveli maanantaista torstaihin klo 12–17 ja 
perjantaisin klo 12–14. Liiton omistama asuinhuoneisto 
Kaupinmäenpolku 9:ssä oli vuokrattuna käypään 
vuokratasoon. 
 
Liiton asemat 
 
Liiton toimistolla on HF- ja VHF-asemat. Katolla on 
monialuelanka-antenni HF:lle ja vertikaali VHF:lle. VHF-
työskentely onnistuu toimistolta hyvin, mutta HF:llä 
häiriötaso on korkea, varsinkin alabandeilla. Tämän 
vuoksi työskentely 80 ja 40 metrin bandeilla on vaikeaa. 
Liitolla on etäohjattava asema. Asema sijaitsee 
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Padasjoella. QTH:n häiriötilanne on saatu kuntoon, ja 
työskentely onnistuu asemalta hyvin. 
 
Joulukuussa Santa Radio -projekti oli äänessä 
erikoiskutsulla OF9X. Operaattoreina toimivat viestitontut 
Annika Salmenlinna “Viestintä-Viivi”, OH2HSJ sekä 
Merja Koivaara “Radio-Roosa”, OH1EG. Tontut 
aktivoivat kutsua jo marraskuussa 80 metrillä ykkösistä 
Santa Land -asemalta. Asemalla vieraili myös lapsia, 
joilla oli mahdollisuus toimia second operaattoreina. 
 
Joulukuussa 21-31.12.2018 samaa tunnusta aktivoivat 
päätontut Niko, OH5CZ, Arttu, OH2FB ja Otava, 
OH3OT. Joulukusojen lisäksi OF9X teki työtä kaikkia 
puhuttelevan ilmastonmuutoksen eteen ja 
kusokumppanit saivat halutessaan antaa tukensa 
norjalaiselle säätiölle, joka hoitaa ilmastoprojektiin 
liittyviä puiden istutuksia. Pääministeri Juha Sipilä tuki 
vuoden 2018 Ilmasto-Pukkia.  
 
Nuoret osallistuivat joulukuussa kansainväliseen YOTA 
Month -tapahtumaan. Liiton nuorisotiimi järjesti 
workkimisviikonlopun 5.-9.12.2018 Mustilassa, jonka 
aikana 13 nuorta oli aktiivisesti äänessä kutsulla 
OH2YOTA. Nuoret lukivat myös liiton bulletiinin. 
 
Muita liiton asemia, joilta luettiin bulletiinia, olivat 
OH6SRAL ja OG1FEST. 
 
Liiton kutsu OH3R oli äänessä Radio- ja tv-museo 
Mastolasta Lahdesta. Asemalla päivysti vapaaehtoisia 
radioamatöörejä, jotka kertoivat museokävijöille 
harrastuksesta. Päivystyksen organisoi Lahden 
Radioamatöörikerho, OH3AC. 
 
Talous 
 
Suomen Radioamatööriliitto ry:n taloushallintoa on 
hoitanut ulkopuolinen tilitoimisto. Liiton luotollisen 
pankkitilin vakuutena on As Oy Kaupinmäenpolku 9 
liikehuoneiston osakkeet. Sijoitusasuntoa ei ole pantattu. 
Opetusministeriö myönsi toiminta-avustuksia yhteensä 
14.000,00 €. Jäsenmaksuvaroja kertyi yhteensä 
201.775,98 € (2017: 209 729,42 €). Historiikkirahastoa 
kartutettiin vuoden lopussa 5.000 €. Rahastoon kerätään 
varoja 100-vuotishistoriikin kirjoittamista varten. 
Projektirahastoa kartutettiin 8.000 € hallituksen 
päätöksen mukaisesti. Tilinpäätös osoittaa 1.226,42 € 
alijäämää, joka siirretään voitto/tappiotilille. 
Jäsenpalveluna jatkettiin pienkomponenttien ja 
tarvikkeiden myyntiä. 
 
JÄSENISTÖ 
 
Vuonna 2018 Liittoon liittyi 107 jäsentä (vuonna 2017: 
118), erosi 107 (104) jäsentä ja kuoli 31 (42) jäsentä. 
Kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018 oli 3623 (3667), josta 
160 (161) oli kerhoja.  
 
Silent Keys 
 
Vuoden 2018 aikana ilmoitettiin kuolleiksi: Jetsu Olavi 

OH3LSX, Järvinen Antero OH2VO, Ollikainen Kari 
OH2QY, Turpeinen Aimo OH6YU, Korkia-aho Olavi 
OH2IP, Hellsten Olle OH2LP, Saari Pentti OH1RP, 
Sepponen Erkki OH2HVX, Toivonen Juhani OH5ELY, 
Valpas Olli OH2WL, Kirjavainen Teuvo OH7NP, Luoma 
Aarne OH2-1790, Pärnänen Eero OH2UT, Koljonen 
Kimmo OH8OT, Pelto Pentti OH3GQM, Sepponen Erkki 
OH2HVX, Tikka Seppo OH3PI, Välikangas Pekka 
OH3WX, Arvola Iiro OH2BAB, Lahti Rauli OH3XI, 
Lähteenmäki Risto OH2PN, Vasakari Juhani OH2HR, 
Haanperä Kalevi OH3FW, Jansson Thure OH2FQ, 
Vähätalo Petri OH1GPI, Mäkinen Veikko OH3WR, 
Lehtonen Valto OH1OM, Salminen Tauno OH1QJ, 
Haapasalo Seppo OH5YO, Melin Ole OH6MM ja Hoyer 
Jens OH6FOS. 
 
OT-kahvit 
  
Liitto kutsui toimintavuoden aikana tasavuosia täyttävät, 
yli 70-vuotiaat jäsenet, täytekakkukahville. Kahvitilaisuus 
järjestettiin 6.6.2018 Pitäjänmäen seurakunnan tiloissa 
Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 21 päivänsankaria. 
Vastaavanlainen tilaisuus järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2016. 
 
Kokoukset 
 
Suomen Radioamatööriliitto ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 14.4.2018 Riihimäellä. 
Kokouksessa oli läsnä 92 henkilöjäsentä ja valtakirjalla 
edustettuna 5 jäsenkerhoa. 
 
Kokous myönsi seuraavat Liiton tunnustuspalkinnot: 
  

– Jäämaan palkinto, Touko Kapanen, OH6RM 
– Lindellin palkinto, Juha Niinikoski, OH2NLT 
– Arvo Laron palkinto, Aarre Nyyssönen, OH8PI 
– Koposen palkinto, Artti Teuri, OH2BRN 
– Liiton hopeinen ansiomerkki, Erkki Suikki, 

OH1UP 
– Perinneradiotoiminnan kunniamaininta Kari 

Pentti, OH1UH. 
 
Suomen Radioamatööriliitto ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidettiin 17.11.2018 Äänekoskella. Läsnä oli 
77 henkilöjäsentä ja valtakirjalla edustettuna 13 kerhoa. 
NäköRadioHami välitti kokouksen internetiin. 
 
Kokous myönsi seuraavat Liiton tunnustuspalkinnot: 

  
– OH2TK:n muistopalkinto, Timo Ekko, OH1SM.  
– Kunniakirja Z, Z-kylä (edustajana Antti Hara 

OH1HIH). 
 
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaleissa 
äänestyslippuja saapui yhteensä 1315, joista 
postiäänestyksellä 1289 ja syyskokouspaikalla 
järjestetyssä äänestyksessä 26. Hylättyjä lippuja oli 2 + 
2. Hallituksen jäsenten vaalissa ääniä annettiin yhteensä 
2302 ja puheenjohtajan vaalissa 130. Äänestysprosentti 
oli 37,70 % (viimeisimmissä vaaleissa vuonna 2016 
32,40 %).  
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Puheenjohtajan vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas, 
Tuomas Tauriala OH3ERV, valittiin Liiton 
puheenjohtajaksi kahden vuoden kaudeksi (2019-2020). 
 
Hallitusvaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta 
valittiin hallitukseen kolmeksi vuodeksi. Koska 
puheenjohtajaksi valittiin hallituksessa jo oleva henkilö, 
hänen jäljellä olevaksi kaudekseen valittiin 
hallitusvaaleissa kolmanneksi eniten ääniä saanut 
ehdokas. Vaalin tuloksen mukaisesti Vili Peippo, 
OH5GE, ja Jan Jylhä, OH1NDA, valittiin hallitukseen 
kolmen vuoden kaudelle (2019-2021) ja Jari Kekki, 
OH2EXE, kahden vuoden kaudelle (2019-2020). 
 
Heikki Tamminen OH3JF jätti Helsingin käräjäoikeuteen 
moitekanteen 21.7.2017 koskien Liiton kevätkokouksen 
22.4.2017 päätöksiä. Asiaa on soviteltu kantajan kanssa, 
mutta sovintosopimukseen ei vuoden 2018 aikana 
päästy. 
 
TAPAHTUMIA 
 
Kevätpäivät 
 
Liiton Kevätpäivät pidettiin Riihimäellä, Hyria 
koulutuksen tiloissa 13.-15.4.2018. Tapahtuman järjesti 
Riihimäen Kolmoset ry, OH3AD. Kevätpäiville osallistui 
noin 150 kävijää. Ohjelmassa oli useita esitelmiä 
aiheinaan sähkönlaatumittaukset, radioaseman 
etäkäyttömahdollisuudet, aurinkosähkön hyödyntäminen, 
radiokilpailuihin valmistautuminen ja sotilaslogistiikan 
kehittyminen. NäköRadioHami kuvasi osan esitelmistä 
verkkoon. Ohjelmasssa oli myös hallituksen kyselytunti 
ja ennätyslaaja kirpputori. Lisäksi pidettiin Liiton 
sääntömääräinen kevätkokous. 
  
Kesäleiri 
 
Liiton 61. kesäleiri pidettiin Hyvärilän nuoriso-ja 
matkailukeskuksessa, Nurmeksessa 19.-22.7.2018. 
Leirillä vieraili noin 550 kävijää. Tapahtuman järjestävät 
Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB ja Ylä-Karjalan 
Radioamatöörit ry, OH7ABE. Leiripaikka sijaitsi 
Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskussa. Ohjelmapisteet 
olivat tiiviisti pienellä alueella. Esitelmät pidettiin 
vanhassa navettarakennuksessa, jossa sijaitsi myös 
kirpputori ja myyntinäyttelyitä. Viereiseen puutaloon oli 
rakennettu ensiapupiste sekä OH7X-leiriasema. 
  
Leiriasemalta oli mahdollisuus workkia HF:llä ja VHF:llä. 
Modetarjonnassa oli mukana myös FT8. Uuden 
radiokaluston lisäksi, asemalla oli esillä myös Collins- ja 
Drake-radioita. Radiot olivat peräisin Topi Partasen, 
OH7RN, kokoelmista. 
 
Leiriläisten käytössä oli lukuisia toistinasemia. 
Paikallisten FM-toistinten lisäksi leiriaseman yhteyteen 
oli toimitettu pienitehoisiksi leiritoistimiksi 2 m sekä 70 
cm FM-toistimet ja 70 cm DMR-digitaalipuhetoistin. 
Tämän lisäksi Tampereen radioamatöörit ry. OH3NE 
toimitti paikalle oman FM-toistimen, joka oli 
etäyhteydessä Tampereella Näsinneulassa sijaitsevaan 

2 m/70 cm FM-toistimeen OH3RNE. 
  
Leiri alkoi torstaina perinteiseen tapaan avajaisilla ja 
lipunnostolla. Iltapäivällä Mauno Hirvonen, OH7UE, piti 
perinneradioklinikan. 
  
Perjantaina päivän aloitti Pertti Karttunen, OH7KP, 
kertomalla Pohjois-Karjalan varaverkko Varvesta. Erik 
Finskas, OH2LAK, veti DMR- ja digipuhefoorumin. 
Pohjois-Suomen Viestipataljoona ja Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitos esittelivät kalustoaan. Paloauto olikin 
suosikki pienempien leirikävijöiden keskuudessa. Veli-
Pekka Niiranen, OH7FQH, veti kolmen tunnin rupeaman 
SRAL:n koulutusuudistuksesta. Jukka Kuusela, OH6OK, 
kertoi netin pimeästä puolesta. 
  
Käytiin myös arvokeskustelu liiton puheenjohtaja Merja 
Koivaaran, OH1EG, johdolla. Keskusteluun osallistui 
lukuisia henkilöitä esittäen mielipiteitä. Keskustelun 
lopputuloksena hallitus päätti selvittää muiden 
radioamatööriliittojen määriteltyjä arvoja. 
 
Timo Virtanen, OH7JHA, piti OHFF-foorumin ja 
grillikodalla oli lettukestit. Hami Golf -kilpailu jouduttiin 
illalla keskeyttämään äkillisen ukkoskuuron takia. 
Kilpailijoiden paremmuusjärjestys saatiin kuitenkin 
ratkaistua. 
 
Lauantai 21.7 oli vuorossa Pohjois-Karjalan 
rajavartioston kalustoesittely. Timo, OH7JHA, veti 
sotilasradioamatöörien tapaamisen ja Erik Finskas, 
OH2LAK, piti toistinasemafoorumin. Pidettiin 
perinteiseen tapaan liiton hallituksen kyselytunti. Nuorille 
oli tarjolla elektroniikkarakentelupaja. Iltapäivän aloittivat 
Juho Kukkulan, OH6ZZ, pitämä VHF-foorumi sekä 
jaetttiin HF-kilpailujen palkinnot hyvässä säässä. 
Palkinnot jakoi Mauno Hirvonen, OH7UE. 
  
Jukka Klemola, OH6LI puhui ala-bandien kuulolaitteista 
sekä CQ WW -kontestista. Jukka Pappinen, OH6MWQ, 
veti valmiusfoorumin. YL-toimikunnan järjestämä YL-
tapaaminen pidettiin grillikodassa ja iloinen päivä päättyi 
juhlavasti juhlaillalliseen, jossa Martti Laine, OH2BH, 
kertoi Kosovo-peditiosta, Z62FB. 
 
Leirin aikana järjestettiin myös radioamatööritutkintoja, 
jotka piti Marko Wirtanen, OH8WM. Sunnuntaina 
ohjelmassa oli kirpputori, huutokauppa ja lipunlasku. 
 
Avoimet ovet Liiton toimistolla 
  
Liiton toimistolla pidettiin avointen ovien ilta 11.10.2018. 
Suomen Avaruustutkimusseura esitteli tilaisuudessa 
toimintaansa ja erilaisia itse valmistettuja raketteja pääsi 
tutkimaan myös omin käsin. Paikalle saapuikin toimiston 
täydeltä hameja. Toimistolla järjestettävät avointen ovien 
illat otettiin perinteeksi vuonna 2013. Iltoja on järjestetty 
1-2 kertaa vuodessa. 
  
Syyspäivät 
  
Suomen Radioamatööriliiton Syyspäivät pidettiin 16.-
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18.11.2018 Äänekoskella. Tapahtuman järjesti Ala-
Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK. Tilaisuuteen osallistui 
noin 130 henkilöä. Tilaisuuden ohjelmaan kuuluivat 
Äänekosken kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 
SRAL:n puheenjohtajan puheet, hallituksen kyselytunti, 
Valtra-traktorin esittelytilaisuus ja DMR-työpaja. Päivän 
aikana kuultiin myös useita esitelmiä, joiden aiheina 
olivat muun muassa kiertopolarisaatio ja puskaradio. 
Syyspäivillä pidettiin myös Liiton sääntömääräinen 
syyskokous. 
  
Glögikutsut 
 
Liiton toimistolla pidettiin glögikutsut 20.12.2018 klo 14-
17. Ohjelmassa oli nokkakusoilua ja tarjolla jouluisia 
herkkuja. Paikalla oli noin 50 henkilöä. 
 
PÄTEVYYSTUTKINNOT 
  
Liitto vastasi radioamatööritutkintojen järjestämisestä. 
Vuonna 2017 käyttöön otetun uuden järjestelmän 
mukaan liiton hallitus nimittää tutkijat vuoden 
ensimmäisessä kokouksessa. Tutkijoiden toimikausi 
kestää helmikuun alusta seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun. 
 
Tutkintoja vastaanotti vuoden aikana 33 tutkinnon 
vastaanottajaa. (Edellisvuonna 19 tutkinnon 
vastaanottajaa.) Vuoden 2018 lopussa tutkinnon 
vastaanottajia oli 33. Heitä oli yhteensä 31 eri 
paikkakunnalla Ahvenanmaalta Ivaloon. 
 
Tutkintomoduuleita suoritettiin vuoden 2018 aikana 
seuraavasti: K-moduuli 125 kpl, T1-moduuli 116 kpl ja 
T2-moduuli 32 kpl (vuonna 2017: K-moduuli 141 kpl, T1-
moduuli 126 kpl ja T2-moduuli 23 kpl). 
 
Tutkintoja suoritettiin seuraavilla paikkakunnilla: 
Haapavesi, Pietari, Helsinki, Pälkäne, Oulu, 
Hämeenlinna, Lahti, Turku, Järvenpää, Seinäjoki, 
Jyväskylä, Kajaani, Ivalo, Kittilä, Äänekoski, Nurmes, 
Kauniainen, Vaasa, Salo, Vantaa, Joensuu, Kolari, Lieto, 
Espoo, Pori, Forssa, Rauma ja Hyvinkää. (Yhteensä 28 
paikkakunnalla, edellisvuonna 23 paikkakunnalla.) 
 
NUORISOTOIMINTA 
 
Hiihtolomaviikolla Liitto osallistui perinteisesti omalla 
osastolla Helsingin Messukeskuksessa Reaktori-
tapahtumaan. Liiton osaston vetonaulana oli 
elektroniikan rakentelupaja, jossa nuoret rakentelivat 
kymmeniä yksinkertaisia elektroniikkalaitteita, kuten 
majakoita ja vilkkuja. Rakentelupaja oli suosittu niin 
poikien kuin tyttöjenkin keskuudessa. Ohjaajina osastolla 
oli nuoria ja vanhempia vapaaehtoisia radioamatöörejä. 
Rakentelun lisäksi osastolla oli sähkötyspiste, jossa 
nuoret saivat kokeilla sähköttämistä. 
 
Maaliskuussa nuorisojäsenistä koostuva tiimi lähti 
Ruotsiin Hemsön saarelle ensimmäistä kertaa 
järjestettävälle Nordics On The Air -leirille, jonne 
kokoontui suomalaisia ja ruotsalaisia nuoria 

radioamatöörejä. Leirin aikana workittiin, tutustuttiin 
leiripaikkana toimineeseen armeijan entiseen bunkkeriin 
ja kisattiin radioaiheisessa maaottelussa. 
 
Huhtikuussa liitto osallistui nuorten Harrastemessuille 
Vantaan Saga Congress Centerissä. Liiton osastolla oli 
sähkötyspiste ja radioasema, joiden avulla esiteltiin 
radioamatööritoimintaa käytännössä. Asemalta pidettiin 
päivän aikana useita kotimaan yhteyksiä. Osasto oli 
suosittu ja myös asema antenneineen kiinnosti nuoria 
kävijöitä vanhempineen. Osastolla oli neljä 
vapaaehtoista hamssia kertomassa toiminnasta. 
 
Liiton kesäleirillä nuorisolle oli varattu omat 
workkimisvuorot, mutta näitä ei valitettavasti hyödynnetty 
merkittävästi. Sen sijaan nuoriso oli esillä RadioHamissa 
omalla showllaan Radionuorisoradio.  
 
Elokuussa Nuorisotiimin edustajat lähtivät edustamaan 
liittoa tällä kertaa Etelä-Afrikassa pidetylle Youngsters 
On The Air -leirille. Youngsters On The Air eli YOTA on 
nuorille radioamatööreille suunnattu, vuosittain 
järjestettävä viikon mittainen leiri, jonka 
taustaorganisaatio on Kansainvälinen 
radioamatööriunioni, IARU. Leiri pidettiin lähellä 
Johannesburgia ja tapahtumaan osallistui yli 74 nuorta 
yhteensä 23 maasta. Tänä vuonna teemana oli “Train 
the trainer” ja ohjelmasta osa painottuikin 
radioamatöörinuorisotoimintaan jokaisen kotimaassa.  
 
Syyskuussa Nuorisotiimi järjesti Polar-leirin Liesan 
majalla. Leirille osallistui yhteensä parikymmentä nuorta 
ja ohjelmassa oli radioaseman kasausta ja sillä 
workkimista, radiosuunnistusta, elektroniikan rakentelua, 
omaehtoista satelliittiworkintaa ja telttasauna. 
 
Joulukuussa Suomesta osallistuttiin perinteiseen YOTA 
Month -tapahtumaan OH2YOTA-kutsulla. 
Itsenäisyyspäivän viikonloppuna Nuorisotiimi järjesti 
nuorten workkimisviikonlopun Mustilan OH5Z -asemalla. 
Leirillä oli yhteensä 13 nuorta workkimassa OH2YOTA-
kutsulla. Pitkän viikonlopun aikana pidettiin 5024 
yhteyttä. Loppukuukauden aikana kaikilla Suomen 
nuorilla amatööreillä oli mahdollisuus varata kyseinen 
erikoiskutsu käyttöönsä vuorollaan. 
 
Nuorisotiimiin kuului vuonna 2018 Kati Harjula OH2FKX 
(tiimin vetäjä), Henni Hiirsalmi OH1ESI, Anu Hynninen 
OH6ME, Antti Louko OH6VA, Otava Tuomi OH3OT, 
Vilma Törö OH2VT ja Niko Vanhatalo OH5CZ. 
 
 
RADIOPARTIOTOIMINTA 
 
Suomen Partiolaisten valtakunnallinen ohjelmapainotus 
vuonna 2018 oli Luotsitoiminta. Partiossa luotsi 
tarkoittaa 12-22-vuotiaiden partiolaisten toimintaa 
tukevaa aikuista – samaan tapaan kuin 
radioamatööreillä on Elmerit. Elmerien merkitys korostui 
erityisesti Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, 
kun partiolippukunnat Liedon Eränkävijät ja Malmin 
Tuulenkävijät järjestivät omat partiolaisten perusluokan 
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radioamatöörikurssinsa syksyllä.  
 
JOTA-JOTI-viikonlopun aikana kuultiin niin vanhoja 
tuttuja kuin uusia innokkaita radiopartioasemia.  
Partiolippukunta Helsingin Siniset oli viikonlopun aikana 
äänessä uudella kutsullaan OH2HESI, ja Lapin 
Partiolaisten järjestämä tarpoja-ikäkauden (12-15-v.) 
oma TOJU-tapahtuma kokosi radio- ja 
nettipartioaktiviteettien ääreen n. 50 tarpojaa Tornioon. 
TOJU-tapahtumassa radioyhteydet mahdollisti Meri-
Lapin radiokerho. Vuoden 2018 JOTA-pääaseman 
OH2JAM operaattorina toimi ilmapartiolippukunta 
Malmin Tuulenkävijät, jonka QTH oli Helsingissä, Malmin 
lentokentällä. Yhteensä radiopartioasemia oli viikonlopun 
aikana äänessä noin 20 ympäri Suomen Ahvenanmaalta 
Sipooseen ja Helsingistä Paltamoon ja Kajaaniin. 
 
Radiopartiotoimintaa esiteltiin v. 2018 monissa 
partiotapahtumissa, kuten Lounais-Suomen Partiopiirin 
samoajaleiri HuHulla, sekä Porissa järjestetyssä Framil-
suurtapahtumassa. Suomalaisia radiopartiolaisia nähtiin 
radiotapahtumissa vuoden aikana myös ulkomailla, kun 
Turun seudulta Henni OH1ESI, Niilo OH1EYI ja Nuutti 
OH1UBO viettivät JOTA-JOTI-viikonlopun Ruotsissa 
Tukholman seudun radiopartiolaisten kutsumana 
Ruotsin SC0UT JOTA-pääasemalla. Henni ja Reetta 
OH1EBO osallistuivat myös pääsiäisen aikaan 
Ruotsissa järjestettyyn, järjestyksessään ensimmäiseen 
Nordics On The Air eli NOTA-tapahtumaan. NOTA 
kokoaa yhteen pohjoismaisia nuoria radioamatöörejä 
kerran vuodessa. 
 
Radiopartiobulletiinin lukemista jatkettiin kevään 2018 
ajan Turun 2 m toistimen OH1RAU:n kautta 
maanantaisin klo 21 SA taajuudella 145.775. Bulletiinin 
lukeminen oli tauolla syksyn 2018, mutta vuoden lopulla 
suunniteltiin bulletiinin aktivoimista jälleen keväällä 2019, 
jolloin maanantaisten radiopartioskedien lisäksi 
bulletiinia luettaneen kerran kuussa. Bulletiinin lukijoina 
toimivat vuoden 2018 aikana Henni OH1ESI, Lasse 
OH1EVI ja Reetta OH1EBO.  
 
Vuoden lopulla käynnistettiin projekti Lounais-Suomen 
Partiopiirin radiokerhon OH1AS:n toiminnan 
herättämiseen. Toiminta on tarkoitus aktivoida 
kerhoiltojen muodossa jälleen keväällä 2019. 
 
TYÖRYHMÄT 
 
Historiatoimikunta 
 
Liiton arkisto on saanut lahjoituksia yksityishenkilöiltä, 
kerhoilta ja perikunnilta mm. qsl-kortteja, DVD-levyjä, 
valokuvia, valokuvanäyttelyn sekä kerhohistoriaa. 
Vantaan kaupunginmuseo lahjoitti Lars E Haapasen, 
OH2RX, dokumenttikokoelman Liitolle. 
 
Maija Saraste kaipasi tietoja isästään. Hän oli 
kirjoittamassa pientä historiaa radioalalla 
työskennelleestä isästään ja hänen yrityksestään Radio-
Mikrosta sekä 1930-luvun lopulla Uudenmaankadulla 
sijainneesta Ama-radiosta. Hänen isänsä muisteli, että 

oli ollut kesätöissä Ama-radiossa, joka olisi ollut 
radioamatöörien omistama. Arkistosta löytyneet tiedot on 
lähetetty hänelle. 
 
Sähköiseen arkistoon on lisäksi kopioitu mm. 
lehtileikkeitä, dokumentteja, Lähiradio VRJN 
käyttöohjeet 1944 sekä komponentti-luetteloita: Philips 
Miniwatt, radioputkihinnasto Telefunken 1940, 
Telefunken 1939, Tungsram Radio 1942, Valvo 
radioputkia 1942 ja Valvo radioputkihinnasto 1937–1938. 
 
Toimikunta kiittää kaikkia lahjoittajia historiatietojen 
kartuttamisesta. Lisätietoa löytyy Liiton kotisivulta: 
”SRAL:n arkistoprojekti”. 
 
Historiatoimikunnan kuuluivat vuonna 2018 Ritva Korjus 
OH2CJ (pj.), Kalervo Korjus OH2CX, Heikki Lahtivirta 
OH2LH, Raimo Lehto, OH2BCI ja Antti Salmenlinna, 
OH2MNI. 
 
SRAL 100 V -toimikunta 
 
SRAL 100 V -toimikunnan osana toimii 
historiakirjatoimikunta, joka valvoo liiton 100 -
vuotishistoriakirjan kirjoittamista. Kirjan on suunniteltu 
olevan valmis tammikuussa vuonna 2021, jolloin SRAL 
täyttää 100 vuotta. Historiakirjan kirjoittajana toimii 
oululainen kirjailija Jonna Pulkkinen ja yhteyshenkilönä 
kirjoittajaan toimii Ritva Korjus, OH2CJ. 
Sisältösuunnitelma hyväksyttiin alkuvuodesta ja vuoden 
lopussa kirjatoimikunta sai luettavaksi ja 
kommentoitavaksi parikymmentä sivua tulevan kirjan 
tekstiä. 
 
Toimintavuoden syksyllä tehtiin kahden edellisen vuoden 
tapaan tulevalle vuodelle radioamatöörikalenteri, jonka 
kuvat valittiin SRAL:n arkistosta. 
 
Toimikunta jatkoi ideoiden keräämistä jäsenistöltä 
vuonna 2021 vietettävän Liiton satavuotisjuhlavuoden 
tapahtumiksi. 
 
SRAL 100 v -toimikuntaan kuuluivat vuoden lopussa 
Merja Koivaara, OH1EG; Antero Tanninen, OH1KW; 
Ritva Korjus, OH2CJ; Kalervo Korjus, OH2CX sekä 
Annika Salmenlinna, OH2HSJ. 
 
Svenska utskottet 
 
SRAL tillsatte sommaren 2018 ett svenskt utskott för att 
utveckla förbundets svenskspråkiga verksamhet och öka 
samhörigheten bland de svenskspråkiga 
radioamatörerna i Finland. Utskottets medlemmar 
kommer från de olika regionerna i Svenskfinland. 
Verksamheten inleddes under hösten. Kontakterna har 
främst skett via Skype och e-post. 
 
För tillfället översätter medlemmarna Liikennevihko 
(Trafikhäftet), så att förbundet kan erbjuda 
undervisningsmaterial på svenska för avläggande av K-
modulen för radioamatörexamen. Översättningen av 
SRAL:s webbsidor har också inletts. 
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Utskottet har arbetat aktivt för att en svenskspråkig 
examinator har kunnat utses för svenska Österbotten. 
 
År 2018 bestod utskottet av Jan Jylhä OH1NDA 
(ordförande), Kurt Ekman OH2NJN, Karl-Erik Eriksson 
OH0NA och Patrik Willför OH6GDX. 
 
Koulutustoimikunta 
 
Liiton koulutusstrategian tavoitteena on saada uusia 
ihmisiä mukaan harrasteeseen sekä kehittää jo mukana 
olevien tietoja ja taitoja. Koulutustoiminnan 
kärkihankkeeksi vuonna 2018 asetettiin yhtenäisen 
perus- ja yleisluokan opiskelumateriaalin ja 
oppimisympäristön toteuttaminen. Tämän tavoitteen 
tukemiseksi liiton koulutustoimikunta on koonnut ja 
kehittänyt opiskelumateriaalia perusluokan 
radioamatööripätevyyden opiskeluun. Sisällön perustana 
on käytetty ECC Recommendation 05(06) sekä ERC 
Report 32 määrittelyjä. Tämän lisäksi materiaaliin on 
koottu sisältöä, jota koulutustoimikunta pitää erityisen 
tärkeänä tietää ja taitaa, jotta uusi harrastaja kehittyisi 
vastuulliseksi, teknisesti päteväksi ja toisia 
kunnioittavaksi radioamatööriksi. Oppimisen perustana 
on oltava asiasisällön hallinta, ei pelkästään 
pätevyyskoekysymysten oikeiden vastausten opettelu 
ulkoa. 
 
Liiton jäsenkerhot järjestivät lukuisia 
radioamatöörikursseja myös vuoden 2018 aikana. 
Kerhojen radioamatöörikurssit ovat edelleen tärkeintä 
käytännön työtä harrasteemme edistämisen eteen. Liitto 
kiittää jäsenkerhojaan sekä kerhojen kouluttajia 
väsymättömästä työstä harrasteemme edistämiseksi. 
 
Kerhojen koulutuksen lisäksi myös itseopiskelun 
tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomi on suuri maa 
ja merkittävässä osassa maata radioamatöörikurssien 
järjestäminen on hankalaa pitkien välimatkojen ja 
vähäisten osallistujamäärien vuoksi. 
 
Näiden kahden perustarpeen tukemiseksi liitto on 
hankkinut korkeakouluissa laajasti käytetyn verkossa 
toimivan Moodle-oppimisympäristön. Ympäristöä on 
kokeiltu radioamatöörikursseilla 
koulutusmateriaalikokeiluun hyväksytyissä 
jäsenkerhoissa. Ympäristön kautta on jaettu 
oppimateriaaleja, tarjottu opiskelun ja kouluttamisen 
tukea sekä kerätty kurssipalautteita. Kokemukset ovat 
olleet positiivisia. 
 
Liitto järjesti Artjärven viestiteknillisen seuran 
Viestikalliolla mastoturvallisuuskurssin 19.5. Kouluttajina 
tilaisuudessa olivat Vili Peippo OH5GE ja Heikki 
Lahtivirta OH2LH. Koulutukseen ilmoittautui 12 henkeä. 
 
Koulutustoimikunnan jäseniä vuonna 2018 olivat 
Tuomas Tauriala OH3ERV (pj), Juha Cederlund OH3RF, 
Tiiti Kellomäki OH3HNY, Juha Lindfors OH8CW, Veli-
Pekka Niiranen OH7FQH ja Marko Saloranta OH2LGW. 
 

Markkinointitoimikunta 
 
Markkinointitiimi pyrkii lisäämään harrasteen näkyvyyttä 
ja kiinnostavuutta pyrkimyksenä erityisesti edesauttaa 
jäsenhankintaa. Toimintavuoden 2018 markkinointitiimin 
keskeisenä tavoitteena toiminnassa oli yhteistyön 
tiivistäminen ja toiminnan markkinointi samankaltaisten 
harrastejärjestöjen kanssa. 
  
Markkinointitiimin pyynnöstä 2018 alussa SRAL:n 
hallitus terävöitti markkinointitiimin tavoitteita ja rajauksia 
seuraavasti: 
  

– Ideoiden kehittäminen ja kerääminen 
– Hallituksen antamat tehtävät 
– Markkinointimateriaalin suunnittelu 
– Jäsenhankinnan tukeminen 
– Yritysyhteistyösopimusten selvittäminen ja 

valmistelu 
– Hallituksen tukeminen liiton toiminnan 

esittelyssä ja markkinoinnissa eri tapahtumissa 
 
Keväällä aloitettiin yhteiset kokoukset Suomen DX-liiton 
ja Suomen Radiohistoriallisen seuran edustajien kanssa, 
joita pidetään muutaman kerran vuodessa. Kokousten 
tuloksena yhteistyötä sovittiin siten, että jatkossa 
tehdään järjestöjen kesken ristiin mainontaa ja 
jäsenhankintaa mm messuilla ja vastaavanlaisissa 
tilaisuuksissa. Päätettiin myös julkaista artikkeleita 
toisten järjestöjen jäsenlehdissä sekä mainostaa muiden 
järjestöjen  myyntiartikkeleita ja pyrkiä edistämään 
jäsenhankintaa myös ristiin yhteisvoimin. Samoin 
esityksiä toistemme tilaisuuksissa ristiin pyritään 
lisäämään, joissa samalla on mahdollista esitellä 
liittoa/seuraa ja edistää jäsenhankintaa. 
  
Markkinointitiimi järjesti liitolta pyydetyt 
esittelytilaisuudet. Partiolaisten Framil-tapahtumassa  
Porissa oli radioamatööritoiminnan esittelyrasti ja 
Säkylän kansalaisopistossa Radioralli-tyyppinen 
tilaisuus. Keväällä Jämi on the Air -tapahtumaan 
järjestettiin toimintaa esittelevä osasto sekä useita 
esittelyasemia. Yhteistyössä nuorisotiimin kanssa viime 
vuosien tapaan esiteltiin toimintaa sekä Reaktorissa 
Helsingin Messukeskuksessa että Hämeenkylän 
harrastemessuilla. Vuoden aikana uudistettiin SRAL:n 
roll-up:n ulkoasua tapahtumia varten. 
  
Loppuvuodesta Liitto anoi käyttöönsä ”Santa Land” 
OF9X asematunnuksen. Ensimmäisen kerran kutsu oli 
käytössä ”Tonttujen viestikeskuksessa” Joulupolulla 
Someron Hovimäessä. Joulupolun 500 kävijälle 
mahdollistettiin second operaattorina toimiminen ja 
terveisien lähettäminen Joulupukille. OF9X 
workkimisessa teemana oli nuorten mukaan saaminen 
toimintaan sekä ilmastonmuutos. 
 
Markkinointiimiin kuuluivat vuonna 2018 Dimi Doukas 
OH2DD (pj), Pertti Kaijasilta OH2EUX, Merja Koivaara 
OH1EG, Pertti Koivula OH2BEE, Era Koivumäki OH2CV 
ja Raimo Lehto, OH2BCI. 
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Määräystyöryhmä ja EMC 
 
Vuoden 2018 tärkeimpänä saavutuksena oli 
Viestintäviraston neuvotteluissa sovittu 160m 
taajuusalueen aiemmin työskentelyä haitanneiden 
aukkojen avaaminen radioamatööriliikenteelle, sekä 9cm 
taajuusalueen työskentelyn jatkuminen. 
Määräystyöryhmä seurasi myös standardisoinnin 
kehitystä SESKO:n kautta IEC-, CENELEC- ja SFS-
normeissa. Näissä pääpaino on radiohäiriöiden 
kansainvälisen CISPR-erikoiskomitean (EMC) 
normikehityksessä. Yhdessä IARU:n EMC-komitean 
kanssa saatiin kansallisesti vaikutettua radioamatöörien 
käyttämien taajuuksiin liittyviin kansainvälisiin EMC-
normeihin. 
 
Määräystyöryhmä koostui yhdestätoista jäsenestä, joista 
suuri osa työskentelee radiotekniikan ja radiotaajuuksien 
parissa, mukaan lukien radiohallinnolliset asiat. Näin on 
mahdollista havaita kansainvälisillä foorumeilla 
meneillään olevat asiat, jotka saattaisivat vaikuttaa 
radioamatöörien toimintaedellytyksiin. Tärkeimpänä 
työskentelymuotona työryhmä neuvottelee määräys- ja 
taajuusasioista Viestintäviraston kanssa. Lisäksi 
työryhmä seuraa kansainvälisiä komiteadokumentteja ja 
laatii niistä lausuntoja silloin, kun ne koskevat 
radioamatööritoimintaa. 
 
Työskentely tapahtui pääasiassa käyttäen työryhmän 
sähköpostilistaa ja muita sähköisiä viestimiä, sekä 
puhelimitse. Hallituksen kyselytunneilla vastattiin 
jäsenistöltä tulleisiin määräyksiä koskeviin kysymyksiin. 
Lisäksi on käyty läpi suuri määrä dokumentteja, jotka 
eivät ole aiheuttaneet toimenpiteitä, tai on asetettu 
seurantaan. Osallistuttiin kuluneena vuonna lukuisiin 
radioamatööritoiminnan edellytyksiin vaikuttaviin 
kokouksiin sekä annettiin runsaasti kommentteja ja 
lausuntoja. 
 
Taajuuksia koskevat päätökset tehdään kansainvälisillä 
foorumeilla, joista tärkeimpinä toimijoina ovat 
Kansainvälisen Televiestintäliiton (ITU) järjestämä 
Kansainvälinen Radioviestintäkonferenssi (WRC), EU:n 
radiotaajuuskomitea (RSCOM), The European 
Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations (CEPT) ja sen komitea Electronic 
Communications Committee (ECC). Kansalliset 
telehallinnot joutuvat näiden päätösten linjauksia 
noudattamaan. Tämä edellyttää yhteistyötä eri maiden 
kansallisten radioamatöörijärjestöjen kanssa IARU:n 
välityksellä. Kansalliset järjestöt voivat vaikuttaa omiin 
telehallintoihinsa ja siten puolustaa radioamatöörien 
käyttämiä taajuuksia. 
 
Tammikuu: WRC-19 teknisen valmisteluryhmän kokous 
Viestintävirastossa 15.1.2018. 
 
Helmikuu: IARU Region 1 EMC-komitean verkkokokous 
1.2.2018. Annettiin 9.2.2018 lausunto SESKO:n 
lausuntopyyntöön standardiehdotuksesta SFS 6001 
suurjännitesähköasennukset. 
 

Maaliskuu: Annettiin 16.3.2018 lausunto 
Viestintäviraston lausuntopyyntöön koskien Aalto-
yliopiston ”Suomi 100 -satelliitin” taajuushakemusta. 
Annettiin 19.3.2018 lausunto Viestintäviraston 
lausuntopyyntöön eräästä 50 MHz:n korotetun tehon 
lupahakemuksesta. IARU Region 1 EMC-komitean 
verkkokokous pidettiin 19.3.2018. SESKO SK CISPR -
radiohäiriökomitean kokous 22.3.2018. Aalto-yliopiston 
Aalto-3/Foresail-1 -työryhmän, Amsat-OH:n ja SRAL:n 
välinen tapaaminen Padasjoella 18.3.2018.  
 
Huhtikuu: Saatiin Viestintävirastolta lausuntopyyntö 
koskien Aalto-3- ja Foresail-1-satelliittien 
taajuushakemuksia. Sovittiin, että odotetaan IARU:n 
taajuuskoordinoinnin tuloksia. 
 
Toukokuu: Annettiin 21.5.2018 lausunto erään korotetun 
tehon lupahakemuksesta taajuusvälille 2320,075–
2320,125 MHz EME-yhteyksiä varten. Neuvottelu 
Viestintävirastossa 25.5.2018, jossa mm. sovittiin 
taajuusvälin 1850-2000 kHz avaamisesta aukottomasti 
suomalaiselle radioamatööriliikenteelle, sekä 
radioamatöörityöskentelyn jatkumisesta taajuusvälillä 
3400-3408 MHz. 
 
Kesäkuu: Viestintäviraston 5G Momentum seminaari 
1.6.2018. WRC-19 valmisteluryhmän kokous liikenne-, ja 
viestintäministeriössä 7.6.2018. Annettiin 7.6.2018 
Viestintävirastolle lausunto 
radioamatöörisatelliittiliikenteen automaattisesta maa-
asemasta. IARU Region 1 EMC-komitean verkkokokous 
14.6.2018. Annettiin 25.6.2018 lausunto korotetun tehon 
lupahakemuksesta taajuusalueelle 50,050–50,300 MHz. 
 
Heinäkuu: IARU Region 1 EMC Noise Floor 
Measurement -työryhmän verkkokokous 23.7. Annettiin 
25.7 lausunto Viestintäviraston lausuntopyyntöön Aalto-
3- ja Foresail-1-satelliittien radiolupahakemuksista.  
 
Elokuu: Tiedotettiin Liiton jäsenistöä toimiston 
tiedotteessa 26/2018 18.8.2018 vuodeenvaihteessa 
2018-2019 voimaantulevista uuden 
radiotaajuusmääräyksen radioamatöörejä koskevista 
taajuusasioista. 
 
Syyskuu: WRC-19 teknisen valmisteluryhmän kokous 
Viestintävirastossa 3.9.2018. IARU Region 1 EMC-
komitean verkkokokous 3.9.2018. SESKO SK CISPR- 
radiohäiriökomitean kokous 24.9.2018. Annettiin 
kommentit autojen langatonta latausta koskevaan 
normiluonnokseen CIS/B/710/CD. 
 
Lokakuu: Annettiin 15.10.2018 kommentit 
Viestintävirastolle EU:n radiotaajuuskomitean kokousta 
varten 5G järjestelmien aiheuttamia mahdollisia häiriöitä 
radioamatööriliikenteelle. VUSHF - toimikunnan kokous 
19.10.2018. 
 
Marraskuu: Jatkettiin VUSHF-toimikunnan kokouksessa 
käytyä keskustelua 2m toistimien kanavapulan 
ratkaisumahdollisuuksista. 
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Joulukuu: Käytiin työryhmän sähköpostilistalla 
keskustelua Viestintäviraston suunnittelemista 
muutoksista radioamatöörimääräykseen. Annettiin 
13.12.2018 kommentteja muutoksista Viestintävirastolle. 
Annettiin 14.12.2018 lausunto Viestintäviraston 
lausuntopyyntöön Foresail-1 satelliitista. Neuvottelu 
Viestintävirastossa 20.12.2018. 
 
Määräystyöryhmään kuuluivat vuonna 2018 Marko 
Wirtanen (pj), Erik Finskas OH2LAK, Marko Leikola 
OH2BUF, Antero Väänänen OH6NG, Paul-Henrik 
Lindroos OH1LSQ, Jari Koivurinne OH3UW, Antti 
Salmenlinna OH2MNI, Pekka Pussinen OH8HBG, Jussi 
Liukkonen OH5LK, Pekka Länsman OH2NCS ja Tomas 
Tallkvist OH6NVQ. 
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Radioamatööri-lehti 
 
Radioamatööri-lehti ilmestyi vuonna 2018 yhteensä 10 
kertaa. Kokonaissivumäärä oli 404 sivua (vuonna 2017: 
420). Sivumäärä vaihteli eri numeroissa 32-40 sivun 
välillä. Vuoden 2018 teemanumerot olivat 4/2018, 
teemana portable ja mobile, ja 5/2018, teemana VHF. 
Tekninen toimittaja oli Tomi Helpiö, OH2ID. Hän kävi läpi 
tekniset kirjoitukset sekä tarvittaessa muokkasi niitä ja 
antoi neuvoja kirjoittajille. Vuoden aikana lehdessä 
julkaistiin teknisiä kirjoituksia 97 sivua (vuonna 2017: 
73). 
 
Vuoden aikana lehteä avusti useampi kymmenen 
vakituista tai satunnaista kirjoittajaa, valokuvaajaa ja 
piirtäjää. Suuret kiitokset kaikille avustajille! Ilman teitä 
lehti ei olisi mahdollinen. 
 
Radioamatööri-lehti julkaistiin paperilehden lisäksi pdf-
muodossa liiton kotisivujen jäsensivuilla. Lisäksi lehti oli 
saatavana näkövammaisille sopivassa muodossa. 
Näkövammaisten lehti alkumuokattiin liiton toimistossa ja 
lähetettiin tiedostona Näkövammaisten liiton 
muokkaajalle, joka teki loppumuokkauksen. Lehti jaettiin 
lukijoille Näkövammaisten liiton kautta sähköisenä 
julkaisuna. 
 
Lehden päätoimittaja oli Annika Salmenlinna, OH2HSJ, 
numeroissa 1-9 ja Markku Tuhkanen, OH4UI, 
numerossa 10. Lehden taittoi ja painoi Nord Print.  
 
Teksti-TV 
 
Radioamatöörien teksti-tv-sivuja (YLE s. 590) päivitettiin 
Liiton toimistosta kerran tai pari viikossa. Aineiston 
toimittamisesta vastasi Annika Salmenlinna, OH2HSJ, 
1.1.-25.10.2018 ja Ronja Iso-Heiko 26.10-31.12.2018. 
Teksti-tv-sivuilla kerrottiin muun muassa ajankohtaisista 
asioista, tulevista tapahtumista, kerhouutisista ja 
kilpailuista. Sivuilla ylläpidettiin myös 
tapahtumakalenteria. Teksti-tv-klusterin kautta välitettiin 
tulleita DX-vihjeitä sekä Suomesta että muualta 
maailmasta 24 tuntia vuorokaudessa. Klusteripalvelusta 
vastasi Radio Arcala, OH8X. 

 
Bulletiini 
 
Liiton bulletiini luettiin lauantaisin klo 15.00 Suomen 
aikaa taajuuksilla 3685 kHz ja 7075 kHz. Bulletiini 
annettiin vuoden aikana 44 kertaa. Bulletiinin toimitti 
Annika Salmenlinna, OH2HSJ, ajalla 1.1.-25.10.2018 ja 
Ronja Iso-Heiko ajalla 25.10.-31.12.2018. Bulletiini 
saatettiin lukea samana päivänä kahden eri aseman 
voimin, joista toinen luki 80 metrillä ja toinen 40 metrillä. 
 
Suurin osa bulletiineista luettiin Lapualta (OH6SRAL) tai 
Turusta (OH1T). Bulletiinin lukemisesta vastaavia 
kerhoja olivat Turun Radioamatöörit ry, OH1AA ja 
Lapuan Radiokerho ry, OH6AC sekä Kauniaisten 
Radiokerho ry, OH2NRG. Näiden kerhojen vakituisia 
lukijoita olivat Heikki Kulju, OH6ZS; Lasse Puumalainen, 
OH1LQP; Mikko Laakkonen, OH2FLO; Jussi Strömberg, 
OH2GLG; Arto Rintanen, OH2JI; Ismo Väänänen, 
OH2FTG ja Lasse Kurki, OH2EKB.  
 
Muita bulletiinia vuoden aikana lukeneita olivat Artti 
Teuri, OH2BRN, Marko Wirtanen, OH8WM, Merja 
Koivaara OH1EG, Mauno Hirvonen OH7UE, sekä Keski-
Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD, joka luki bulletiinia 
Tikkakoskelta kutsulla OH6K. Lukijana OH6K:lla oli Kari 
Viitamäki, OH6FSG. 
 
Kevätpäivien aikana bulletiini luettiin OH3AD:n asemalta. 
Lauantaina 26.5. bulletiini luettiin Jämin 
lentokeskuksesta radio- ja ilmailuharrastetapahtumasta 
kutsulla OG1FEST. Lukijana oli Tuomas Tauriala 
OH3ERV. Leiribulletiinin luki Jussi Strömberg OH2GLG 
leiri-asemalta. Lauantaina 8.9. bulletiini luettiin kutsulla 
OH2YOTA nuorten radioamatöörien Polar-leiriltä 
Liedosta. Syyspäivien aikana bulletiini luettiin OH6K:n 
asemalta. Joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna 
nuoret lukivat bulletiinin Elimäen Mustilasta OH2YOTA:n 
asemalta. Joulun alla Merja Koivaara, OH1EG, luki 40 
metrillä bulletiinin Santa Radion OJ9X:n asemalta. 
 
Bulletiini käännettiin vapaaehtoisvoimin ruotsiksi ja 
ruotsinkielinen bulletiini luettiin sunnuntaisin kello 15.00 
Suomen aikaa taajuudella 3720 kHz. Bulletiinia lukivat ja 
käänsivät ruotsiksi Patrik Willför OH6GDX, Teppo 
Meriluoto OH6GSB, Antero Väänänen OH6NG ja Jens 
Andersson OH6ELN.  
 
Bulletiini oli luettavissa Liiton verkkosivuilta. Lisäksi se 
toimitettiin vapaaehtoisten ylläpitämälle fin-ham-
sähköpostilistalle. 
 
Verkkosivut 
 
Liiton verkkosivut toimivat osoitteessa https://sral.info. 
Lisäksi jäsenosio toimi vanhoilla jäsensivuilla osoitteessa 
https://sral.fi/members/. Ajankohtaiset uutiset, 
tapahtumatiedotteet ja muut asiat päivitettiin uusille 
sivuille ja sivujen jäsenosio, jossa on mm. mahdollista 
lukea Radioamatöörilehden pdf-versiota ja pohjoismaisia 
lehtiä, toimi vanhalla sivustolla.  
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Sosiaalinen media 
 
Liitolla on käytössä Facebook- ja Twitter-tilit. Liiton 
Facebook-sivulla tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja 
tulevista tapahtumista sekä jaettiin viikottain bulletiini. 
Lisäksi sivulla julkaistiin valokuvia sekä tunnelmia liiton 
tapahtumista. Yhteensä sivulle laitettiin materiaalia 
vuoden aikana 181 kertaa. Facebook-sivun tykkääjien ja 
seuraajien määrä kasvoi useilla kymmenillä. Vuoden 
alussa sivulla oli 1027 tykkääjää ja vuoden lopussa 
1090. Seuraajia oli vuoden alussa 1004 ja lopussa 1101. 
 
Twitterin kautta lähetettiin vuoden aikana 192 ”twiittiä”. 
Twitterissä liitolla oli vuoden lopussa 326 seuraajaa eli 
seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana muutamalla 
kymmenellä. 
 
Muu tiedotustoiminta 
 
Vuoden aikana radioamatööritoiminnasta kerrottiin 
mediassa muun muassa seuraavissa lehdissä: Akaan 
Seutu, Etelä-Saimaa, Helsingin Sanomat, Hämeen 
Sanomat, Luoteis-Uusimaa, Kodin Kuvalehti, Keski-
Uusimaa, Pohjalainen, Seutu Sanomat, 
Tekniikka&Talous ja Ylä-Karjala. MTV3-kanavan TV-
uutiset kertoivat radioamatööri Tapio Lehtisen OH6UBZ 
maailmanympäripurjehduksesta. Heikki Lahtivirta 
OH2LH, Henri Sipilä OH2EPW ja Otava Tuomi OH3OT 
esittelivät radioamatööritoimintaa Alfa-TVn suorana 
lähetyksenä toteutetussa Kansan kesken-ohjelmassa. 
 
Liiton toimistosta lähti vuoden aikana neljä tiedotetta eri 
tiedotusvälineille, kuten YLE:lle sekä maakunta- ja 
paikallislehdille. 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
IARU 
 
IARU on kansainvälinen radioamatööriunioni, jonka 
jäsenenä on kansallisia radioamatööriliittoja. 
IARU on jakautunut ITU:n aluejaon mukaisesti kolmeen 
alueeseen, joista Region 1 muodostuu Euroopan, 
Afrikan ja Lähi-Idän amatööriliitoista. 
 
Kuluneen vuoden aikana ei järjestetty IARU Region 1 
yhteisiä kokouksia, vaan SRAL:n toimikunnat ovat 
osallistuneet lukuisten IARU Region1 työryhmien 
toimintaan. Esimerkkinä tästä IARU:n tukemat 
nuorisotapahtumat (YOTA). Ajantasainen IARU Region 
1 taajuusjakosuositus on luettavissa SRAL:n kotisivujen 
kautta Tietopankki-osiossa.  
 
Liitto osallistui omalla osastolla Friedrichshafenin Ham 
Radio -messuille Memman, OH1EG, ja Henrin, OH3JR, 
johdolla. Messujen yhteydessä järjestettiin myös 
epävirallinen IARU Region 1 jäsenliittojen tapaaminen. 
 
NRAU 
 
Pohjoismaiden radioamatööriunioni, NRAU, on 
epävirallinen yhteistyöelin, jossa SRAL, SSA (Ruotsi), 

EDR (Tanska), FRA (Färsaaret), NRRL (Norja) sekä IRA 
(Islanti) keskustelevat ja sopivat yhteisistä asioista. 
Yksi kaikille jäsenille näkyvä yhteistyön tulos on eri 
liittojen jäsenlehtien sähköisten versioiden lukuoikeus 
toisten liittojen jäsenille, Suomessa lehdet löytyvät 
SRAL:n jäsensivuilta. 
 
NRAU:n koordinoiman NRAU-Baltics-kilpailun 
järjestelyvuorossa oli NRRL ja SRAL:n yhdyshenkilönä 
on toiminut Kim, OH6KZP. 
 
NRAU:n jäsenmaiden edustajat pitävät yhteyttä 
kokousten välisenä aikana sähköpostitse. NRAU:n 
kotisivut löytyvät osoitteesta https://nrau.net. 
 
IARU Monitoring System (IARUMS) 
 
Region 1:n koordinaattoreille on raportoitu seuraavasti: 
 
Aktiivisimpia tunkeutujia: 
 
7120 kHz Somalimaa (R. Hargeisa), ajoittain 
poissa 
7140 kHz Eritrea (Etiopian häirintä loppui 
helmikuussa) 
7180 kHz  Eritrea (Etiopian häirintä loppui 
helmikuussa) 
14295 kHz Tadjikistan 3. harmoninen, ajoittain 
poissa 
21438 kHz RCV, venäläinen sähkötysasema 
Krimillä. 
 
RTTY Venäjän armeija käytti useita taajuuksia. 
PSK2 Venäjän armeija käytti useita taajuuksia.  
OTHR 2 iranilaista tutkaa toimivat usein 28 MHz:n 
alueella (toiselle keskitaajuutena 28860 kHz). 
 Venäjän, Kyproksen ja Kiinan tutkia havaittiin 
useilla bandeilla. 
 
"Taxi-olgat" F3 (phone) kuuluivat 5 kHz:n välein 28 
MHz:n bandilla. 
 
Muita havaintoja kuukausittain: 
 
A1 (morse) 4-10 raporttia 
A3 (BC)  3-6 raporttia 
F1 (RTTY) 17-26 raporttia 
PSK  9-29 raporttia 
FMCW (OTHR) 1-54 raporttia 
F3 (phone) 0-84 raporttia 
N0 (kantoaalto) 2-15 raporttia 
 
Tietoa on verkossa sivulla  http://iarums-r1.org ja 
loggerilla, jonne em. sivulla on linkki. 
 
QSL-TOIMISTO 
 
QSL-toimiston käytössä ollut OH3AD:n kerhotila 
Riihimäellä on tarjonnut hyvät mahdollisuudet korttien 
käsittelyyn ja postitukseen. 
 
Kai Piho, OH3GLY on toiminut toimistovastaavana ja 
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Taisto Saxlin, OH3SX hoitaa ulkomailta tulevien korttien 
lajittelun. 
 
Toimintavuosi on kulunut suunnitelmien mukaisesti. 
Riihimäen Postin (joka lopetettiin syksyllä 2016) ja 
uuden asiamiespostin kanssa on toiminta ollut 
edelleenkin helppoa ja mukavaa. 
 
Korttien kulussa on tapahtunut pieni notkahdus ylöspäin, 
sekä tulevissa että lähtevissä. 
 
Eräissä piireissä on korttien toimituksissa edelleenkin 
ollut pientä säätämistä kentältä tulleiden viestien 
mukaan, mutta säädöt ovat loksahtaneet paikoilleen. 
QSL-toimiston toivomus asioiden järjestymisestä 
entiseen hyvään malliin on liki toteutunut. 
 
Vähäisten korttimäärien vuoksi jotkin piirimanagerit ovat 
joutuneet odottamaan korttilähetyksiä tavallista 
pidempään. 
 
QSL-korttien sisällön merkinnöissä ja koossa on ollut 
edelleen epäselvyyksiä. QSL-toimisto kannustaa korttien 
lähettäjiä tutustumaan kortin teko- ja lähetysohjeisiin 
esim. Radioamatööri 2/2011 artikkelin perusteella. 
 
Postituskustannusten jatkuvan nousun vuoksi QSL-
toimisto jatkossakin selvittää mahdollisia muita 
edullisempia lähetysmuotoja. 
 
QSL-toimiston tarkempi vuosikertomus tilastoineen 
löytyy toimintakertomuksen liitteistä. 
 
VARSINAISEN TOIMINNAN OSA-ALUEET 
 
Radiosuunnistus (ARDF) 
 
Järjestettiin kauden aikana noin 20 harjoitusta ja 3 
lajiesittelyä. Harjoituksia järjestettiin pääosin 
pääkaupunkiseudulla sekä kahdesti Tampereella. 
Lajiesittelyjä pidettiin keväällä Tampereella ja syksyllä 
nuorten Polar-leirillä Liedossa sekä partiolaisten JOTA-
tapahtumassa. 
 
Järjestettiin pohjoismaiset mestaruuskilpailut 
Raaseporissa yhdessä OH2HKE radiokerhon sekä 
suunnistusseura Karjaan Uran kanssa. Kisoihin osallistui 
56 kilpailijaa kahdeksasta maasta. Saavutettiin PM-
kisoissa 2m-kisan voitto sekä historiallisesti merkittävä 
joukkuekilpailun voitto 2m-kisassa. 
 
MM-kisoihin Koreassa osallistuttiin kolmen hengen 
joukkueella kohtalaisella menestyksellä. Osallistuttiin 
MM-kilpailujen yhteydessä järjestettyyn IARU-R1 ARDF 
working groupin kokoukseen. 
 
Avustettiin MPK:n ELSO kurssin radiohäirintälähettimen 
etsintätehtävässä. 
 
Päivitettiin ARDF web-sivustoa aktiivisesti. 
 
 

Digitaaliset lähetyslajit 
 
Vuoden 2018 aikana digimodeilla työskentely on 
lisääntynyt. PSK31:n ja RTTY:n paikan suosituimpina 
digimodeina valtasi uusi FT8-lähetelaji, joka kuuluu 
heikon signaalin modeihin, kuten WSJT, WSPR ja 
OPERA. FT8 on saanut suuren suosion, mode on 
suhteellisen nopea ja pienellä teholla saa helposti 
yhteyksiä, työskentely FT8:lla on myös pitkälle 
automatisoitu. 
  
Uusissa radioissa alkaa olla jo valmiina sisäinen 
äänikortti ja USB-liitäntä. Tämä helpottaa digimodejen 
käyttöä, eikä erilliselle digi-interfacelle ole välttämättä 
enää tarvetta. Vanhempiin radioihin perinteisiä 
digimodeinterfaceja on tarjolla runsaasti erilaisia. 
 
Useita suomalaisia on osallistunut aktiivisesti uusien 
Ardop-, VARA- ja Soundmodem-modejen testaukseen. 
Radioverkkojen jatkokehittelyssä Pi Zero -node on otettu 
käyttöön. 
 
Ohjelmistoissa HRD, Multipsk, MixW, Fldigi ovat 
säilyttäneet suosionsa, Winlink-järjestelmässä yleisin 
käytettävä ohjelma on Winlink Express. Lisäksi UZ7HO 
on kehittänyt helppokäyttöisen ja toimivan 
Soundmodem-äänikorttimodeemin packet-modelle. 
 
RTL-SDR-ohjelmistoradiot ovat myös yleistyneet 
digimodejen kuuntelussa. Monet digiohjelmat tukevat jo 
SDR-vastaanottimia. Esim. Multipsk:ssa on mahdollista 
käyttää SDR-radiota vastaanotossa. 
Kotimaista digimodeliikennettä on ollut kuultavissa 
taajuuksilla 7045, 3590, 1847 ja 50 303 kHz Winmor-, 
Ardop-, Ale 400 - ja packet 300 bps -modeilla. 
 
VHF-alueella, erityisesti 50 ja 70 MHz:lla, ovat 
yleistyneet MSHV- ja WSJT-X-ohjelmat, jotka sisältävät 
tehokkaat meteorscatter-modet, erityisesti MSK144 
perinteisen JT6M-moden rinnalle. Myös NAC- ja muissa 
kilpailuissa pidetään entistä enemmän MS-yhteyksiä 
perinteisten yhteydenpitotapojen lisäksi. 
 
Pakettiradiokokeiluja oli useilla paikkakunnilla kuuden ja 
kahden metrin bandeilla, lähinnä maakuntien 
varaverkko- tms. käyttöön. 
  
Winlink2000-järjestelmä on kehittynyt luotettavaksi 
tiedostonsiirto- ja ns. hyötyliikennekäyttöön.  
Maan kattavat digimode HF harjoitukset ovat 
vakiintuneet syksyllä ja keväällä  pidettäviin harjoituksiin. 
Järjestelyistä on vastannut Pohjois-Karjalan radiokerho 
MPK Savo-Karjalan Joensuun koulutuspaikan tuella. 
Harjoitusten aikana on ollut käytössä BPQ32 node 
verkko, joiden kautta on yhteys Winlink verkkoon ja 
nodet myös välittävät viestejä ilman internet yhteyksiä. 
Liikennöinti näissä harjoituksissa hoidettiin Winlink-
järjestelmään perustuvilla modeilla ja ohjelmistoilla. 
Harjoituksiin on osallistunut huomattava määrä asemia 
eri puolilta maata. 
  
RA Lehdessä 2018 julkaistuja digimodeihin liittyviä 
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artikkeleita: 
  

– RA 1/2018 FT8 teoriaa ja hivenen käytäntöä, 
Reino Talarmo OH3MA 

– RA 1/2018 FT8-kokemuksia, Ra-mi OH3BHL 
– RA 1/2018 Digimode FT8, Mauno Hirvonen 

OH7UE 
– RA 5/2018 Referenssispektri käyttöön WSJT-X-

ohjelmassa, Pekka Tiihonen OH7AWS 
– RA 6/2018 Haukutaampa FT8 alimpaan hornan 

kattilaan, Jorma Saloranta 
– RA 7/2018 FT8-sunnuntaiajelu, Jukka Klemola 

OH6LI 
– RA 8/2018 Useita ikkunoita ja bandikohtaiset 

lokit WSJT-X:ssä, Pekka Tiihonen OH7AWS 
  
Digikilpailutoiminta 
 
Vuonna 2018 jatkettiin siitä, mihin jo 2017 päästiin: 
uusien modeemien käyttöönotto, RTTY Skimmerin 
yleistyminen asemakohtaiseksi DX-klusteriksi sekä 
suosittujen kilpailuohjelmien uudet versiot, joiden 
käyttöönotto ja eritoten käytön omaksuminen lupasivat 
uutta puhtia kilpailutoimintaan. Tietokoneet tehostuivat ja 
näytöt suurentuivat! 
 
Japanilaisen JE3HHT:n kehittämän MMTTY-
softamodeemin rinnalle asennetaan yhä useammin 
englantilaisen G3YYD:n kehittämä 2Tone-modeemi 
tulkkaamaan samaa signaalia. 
 
RTTY Skimmerissä käytettyä teknologiaa hyödynnetään 
uuden GRITTY-modeemin kehittelyssä. RTTY 
Skimmerin kuten GRITTY:n kehittelyn takana onkin 
sama henkilö, VE3NEA Kanadasta! Moni OH-asema on 
jo ottanut tämänkin uutuuden käyttöön. 
  
Kotimainen digikilpailutoiminta 
 
Vuosi 2018 aloitettiin jo 13. kerran OH-RTTY-Kilpailulla, 
joka pidettiin SARTG New Year RTTY Contestin rinnalla 
kirkkonummelaisen Porkkalan Radiokerhon, OH2ET 
sponsoroimana. Kaikkiaan OH-asemia oli mukana 28, 
jotka kaikki lähettivät lokinsa. Kilpailuselostus ja tulokset 
on esitetty RA-lehden 6/2018-numerossa. 
  
Kaikki viisi perinteistä kotimaan kilpailua sisältävät SSB- 
ja CW-osioiden lisäksi RTTY-osion. Suurkiitokset 
järjestäville yhteisöille kotimaisen digikilpailutoiminnan 
edistämisestä. 
 
RTTY-kilpailusarjojen voittajat eli Suomen mestarit 
vuodelle 2018 ovat seuraavat: 
 

– Yli 100 W RTTY: Timo Pohjola, OH1TM 
– Max. 100 W RTTY: Vesa Myllykangas, OH3P 
– QRP-RTTY: Tapani Juhola, OH2LU 

  
Kotimaisista digikilpailuista mainittakoon vielä NRAU 
Activity Contest (NAC 10 m), jossa yhtenä 
kilpailusarjana on digilähetelajit. Muiden NAC-kilpailujen 
tapaan tämäkin kilpailu pidetään kerran kuukaudessa 

tiettynä viikonpäivänä tiettyyn aikaan. Tulokset 
julkaistaan säännöllisesti RA-lehdessä. 
  
Kansainvälinen digikilpailutoiminta 
 
Suomalaiset digikilpailijat osallistuivat hyvin tuloksin 
myös kansainväliseen kilpailutoimintaan. Esim. 2018 CQ 
WW WPX RTTY Contestiin (helmikuu) osallistui yli 70 
OH-operaattoria 40 asemalta.  Vastaavasti 2018 CQ 
WW RTTY DX Contestiin (syyskuu) osallistui 80 OH-
operaattoria 50 asemalta eri puolilla maailmaa. 
  
Huomionarvoisia kilpailusuorituksia saavutettiin 
muissakin RTTY- ja PSK-kilpailuissa. Tuloksia on  
esitelty RA-lehdessä. 
  
RTTY-lähetelaji pitää edelleen pintansa digikilpailuissa, 
mutta PSK-kilpailuille ”varatut” taajuuskaistat kapenivat 
yllättäen, kun uusien WSJT-X-lähetelajien suosio kasvoi 
suorastaan räjähdysmäisesti v. 2017-2018. Voidaankin 
sanoa, että maailmanlaajuinen ”kokoontumisajo” on 
ympärivuorokautinen FT8, joka on toiminnassa 24/7. 
  
Oli vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen FT8-
moodilla ajettava kilpailu näkisi päivänvalon. Odotettiin 
vain WSJT-X-ohjelman kehittymistä kilpailutoimintaan 
sopivaksi. Niin tapahtuikin joulukuun 1-2, 2018, kun FT8 
Roundup-kilpailu pidettiin. Kilpailu muistutti tammikuun 
perinteistä ARRL RTTY Roundupia, johon tulikin FT8 
uutena moodina  RTTY-moodin rinnalle. Lokinsa lähetti 
kaikkiaan 1128 osanottajaa, joista oli 16 OH-asemaa. 
Jari, OH8WW voitti OH-maan Single-Op-luokan ja OH2K 
(Kristian, OH2FHJ & Tom, OH6VDA) Multi-op-luokan. 
  
Digikilpailuihin osallistumista edesauttoi Marko Juuson, 
OH8KVY, ylläpitämä suomenkielinen sääntöpankki (37 
kansainvälistä digikilpailua suomeksi) ja koko vuoden 
kattava digikalenteri: http://mju.dy.fi/ham/rtty_psk/digi/, 
  
Timo Klimoff, OH1NOA, pitää yllä OH/OH0 RTTY 
Contest Records -sivustoa tärkeimmistä RTTY- ja PSK-
kilpailuista. Seurantaan on lisätty myös FT8 Roundup: 
https://www.qsl.net/oh1noa/records/rtty.htm. 
  
Osallistujien merkittävimmistä kilpailuista kokoamat 
yhteenvedot (28 kpl) sisältävät ennakkotulosten lisäksi 
informaatiota laitteista, ohjelmista ja yleensä 
kilpailutapahtumista. 
  
Kiitokset Markolle ja Timolle sekä kaikille yhteenvetojen 
tekoon osallistuneille! 
  
Tärkeä motivointitekijä on myös Radioamatööri-lehden 
toimituksen suopeus julkaista digikilpailujen tuloksia ja 
digikalenteria. Monet kiitokset joustavuudesta RA-lehden 
päätoimittajalle, Annika Salmenlinnalle, OH2HSJ! Tästä 
on hyvä jatkaa v. 2019! 
 
DX-toiminta 
 
DX-toimintaa hoiti OHDXF ry myös vuonna 2018. Se on 
vuonna 2000 perustettu yhdistys, jonka toiminta-
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ajatuksena on DX-toiminnan kehittäminen ja erityisesti 
suomalaisten radioamatöörien DX-peditioiden 
tukeminen. Yhdistys liittyi SRAL:n jäseneksi vuonna 
2002. OHDXF ylläpitää ja kehittää HF-alueiden OH-
työskentelytilastoja. Työskentelytilastot ovat OHDXF:n 
sivustolla jokaisen suomalaisen radioamatöörin 
käytettävissä. Tilastot julkaistaan vuosittain myös 
Radioamatööri-lehdessä. 
 
SRAL on sopinut OHDXF:n kanssa, että yhdistykset 
maksavat yhdessä kotimaisen DXCC-tarkastustoiminnan 
kulut. ARRL:n hyväksymä tarkastaja on John Ahlbom, 
OH5NZ. Korttien tarkastus on aloitettu kesällä 2003, ja 
se jatkuu edelleen. 
 
DXCC-, WAS- ja WAC-QSL-korttien tarkastus 2018 
 
Vuoden 2018 aikana hakijat toimittivat 
kenttätarkastukseen yhdeksäntoista hakemusta DXCC-
todisteen saamiseksi (vuonna 2017 13 kpl), joista alla 
viitattuja Online DXCC -hakemuksia 5 kpl. Allekirjoittanut 
kenttätarkastaja lähetti anomukset tarkastuksensa 
jälkeen edelleen ARRL:lle hyväksymistä varten. WAS- 
(Worked All States) ja WAC (Worked All Continents) -
todistuksia varten ei ollut hakemuksia. Hakemuksien 
tarkastuksen lisäksi on kenttätarkastaja pyynnöstä 
antanut ohjausta hakemusten laatimisessa. 
 
Virallisia hakemuslomakkeita paperilla täytettäviä 
hakemuksia varten löytyy osoitteesta 
http://www.arrl.org/dxcc. Lomakkeita voi myös täyttää 
tietokoneen ruudulla näkyviin kenttiin. Logbook of the 
Worldissa (LoTW) on myös mahdollista koneellisesti 
täyttää DXCC-hakemus, samoin kuin Online DXCC -
hakemus. Online DXCC -hakemus QSL-kortteineen ja 
yhteyslistoineen on toimitettava kenttätarkastukseen 
paperihakemuksen tavoin. 
 
Kenttätarkastukseen ei Suomessa edelleenkään voi 
toimittaa 160 metrin yhteyksiä muulle kuin 160 M DXCC-
todisteen omaavalle tarkastajalle (lähin on Ruotsissa 
SM3NXS), lukuun ottamatta tilaisuuksia, jossa ARRL:n 
oma korttientarkastaja on paikalla suorittamassa 
tarkastuksia. Paperihakemusten käsittelyaika ARRL:ssä 
on nopeutunut 1-3 kuukaudeksi. LoTW ja Online DXCC -
hakemukset eivät viivy muutamaa päivää kauempaa 
ARRL:ssä. LoTW varten ei tarvitse tarkastuttaa 
yhteyksiään kenttätarkastajalla. 
 
Kenttätarkastuksen nykyinen Suomen mandaatti, joka 
edellyttää tarkastajalta pakollista ARRL:n jäsenyyttä, on 
voimassa 3/2019 asti. Suomessa on DXCC-
hakemuksien kenttätarkastajana vuodesta 2003 saakka 
ollut John Ahlbom, OH5NZ. 
 
HF-kilpailutoiminta 2018 
 
HF-kilpailuaktiviteetti oli vuonna 2018 tavanomaisen 
vilkasta, vaikka yläbandien DX-kelit olivatkin 
pilkkuminimin myötä heikot. Suomalaiset saavuttivat siitä 
huolimatta hyviä sijoituksia kansainvälisissä kilpailuissa 
niin Suomesta, Ahvenanmaalta kuin kauempaa 

ulkomailtakin käsin. 
 
Radioamatööri-lehdessä julkaistiin vuoden aikana HF-
kilpailuaiheisia kirjoituksia, joista vastasivat seuraavat 
henkilöt: Ari Vepsäläinen, OH6MW (1/18, 5/18, 6/18), 
Kim Östman, OH6KZP (2/18, 10/18), Esa Korhonen, 
OH7WV (3/18), Juhani Tapaninen, OH8MXL (4/18), 
Timo Klimoff, OH1NOA (4/18), Petri Hyvärinen, 
OH4MVH (5/18), Olli Rissanen, OH2BBM (6/18) ja Pasi 
Luoma-aho (10/18). Tapani Juhola, OH2LU, ylläpiti 
digikilpailukalenteria ja -tulosjulkistusta. 
 
Vuoden 2018 kotimaan kilpailujen järjestelyvastuu oli 
jaettu usean tahon kesken: 1) Tammikuun OH-RTTY-
kilpailun järjesti Porkkalan Radiokerho ry, OH2ET. 2) 
Pääsiäismaanantain Kalakukkokilpailun järjestivät 
yhdessä Radioamatöörikerho Kuopion Seitoset, OH7AA, 
ja Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB, kun taas 
sekä 3) SRAL:n vastuulla olevan toukokuisen K.S. 
Sainion muistokilpailun järjestelyt että 4) elokuun alussa 
järjestetyn Kesäkilpailun hoiti TETRA Tekniikan ystävät 
r.y., OH2T. 5) Viitosten syysottelun järjesti marraskuussa 
Kouvolan Radiokerho ry., OH5AG, 6) itsenäisyyspäivän 
perinteisen Kuutosten Kuudennen Päivän Cupin Keski-
Suomen Radioamatöörit Ry, OH6AD, ja lopuksi 7) 
tapaninpäivänä Contest Club Finland (CCF) järjesti 
Joulusprintin. Useat järjestäjät hyödynsivät UA9QCQ:n 
tarjoamaa lokinlähetys- ja lokintarkistusportaalia.  
 
Kotimaan HF-kilpailujen SM-sarjaan kuului yllä 
mainittujen kilpailujen 1 (RTTY), 2, 3, 4, 5 ja 7 lisäksi 
NRAU-Baltic (CW & SSB) -kilpailu. Yli 100 W:n luokassa 
Suomen mestareiksi itsensä taistelivat Jari Jussila, 
OH2BU (CW ja SSB) ja Timo Pohjola, OH1TM (RTTY). 
100 W:n luokassa mestareita olivat Jari Ojala, OH8LQ 
(CW ja SSB) ja Vesa Myllykangas, OH3P (RTTY), kun 
taas QRP-luokan mestaruudet veivät Markku Korhonen, 
OH8UV (CW), Hannu Virtanen, OH6HLH (SSB) ja 
Tapani Juhola, OH2LU (RTTY). 
 
Kuukausittain 80m:llä järjestettävän peruskilpailun 
tulospalvelua hoiti ansiokkaasti Erkki Suikki, OH1UP. 
Perus-Cupin voittivat vuonna 2018 Jorma Sallinen, 
OH8UL (CW, perusluokka), Kokemäen Radioamatöörit 
r.y., OH1AL (CW, kerholuokka), Pasi Huumo, OH2BNH 
(CW, yleisluokka), Juhani Väyrynen, OH3UAE (SSB, 
perusluokka), Kokemäen Radioamatöörit r.y., OH1AL 
(SSB, kerholuokka), OH1TD (SSB, 2nd operator -
luokka) ja Seppo Kaisko, OH3LS (SSB, yleisluokka). 
 
Heinäkuun IARU HF World Championship -kilpailun 
yhteydessä järjestettiin Saksan Wittenbergissä 
radiourheilun olympialaistapahtuma WRTC, jota sekä 
SRAL että CCF tukivat. Suomea edustanut joukkue Kim 
Östman, OH6KZP ja Pasi Luoma-aho, OH6UM workki 
kisan kutsulla Y84P, sijoittuen kokonaiskisassa sijalle 
24/63 ja lokinpitotarkkuudessa sijalle 2/63. Liiton 
päämaja-asema OH2HQ oli kisan aikana äänessä 
kaikilla bandeilla usean operaattorin ja asemapaikan 
voimin, hieman edellisvuotta pienemmällä satsauksella. 
Päämaja-aseman järjestelyt hoiti Timo Korhonen, OG9X. 
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NRAU-yhteistyön osalta suomalaiset osallistuivat 
tammikuun NRAU-Baltic -kilpailuun. Syyskuun/lokakuun 
Scandinavian Activity Contest (SAC) -kilpailussa 
voitettiin perinteiseen tyyliin maaottelu ja suuri osa 
luokista. Liiton työpanoksen NRAU:n SAC-
kilpailukomiteassa antoi Tomi Ylinen, OH6EI. 
 
CCF on toiminut HF-kilpailijoiden tärkeänä yhdyssiteenä 
ja on osaltaan nostanut aktiviteettia esimerkiksi 
kontestimaratoninsa kautta. Vuoden 2018 maratonin 
voitti jälleen Pertti Simovaara, OH2PM. 
 
SRAL:n hallitus on jatkanut HF-kilpailuohjaajan 
hakemista, koska paikka on edelleen täyttämättä, HF-
kilpailutoimikunta on hoitanut käytännön asioita.  
 
Kilpailutoimikunta onnittelee kaikkia voittajia ja kiittää 
kaikkia kirjoittajia, kilpailujen järjestäjiä sekä osanottajia 
työstä ja aktiivisuudesta.  
 
Toimikunnassa ovat vuoden 2018 aikana työskennelleet 
puheenjohtaja Esa Korhonen, OH7WV, sekä jäsenet 
Timo Klimoff, OH1NOA, Niko Vanhatalo, OH5CZ, Kim 
Östman, OH6KZP, Ari Vepsäläinen, OH6MW, Mauno 
Hirvonen, OH7UE ja Tiina Kela, OH8BBO.  
 
Kunta-aktiviteetti 
 
Vuonna 2018 ei kuntaliitoksia ei tapahtunut joten kuntien 
määrä on edelleen 311. Näistä Ahvenanmaalla on 16 
kuntaa ja manner-Suomessa 295. Muistutetaan 
edelleen, että kunta-awardin alempiin luokkiin ei vaadita 
kaikkien kuntien työskentelyä. 
 
Perinneradiotoiminta 
 
Päätapahtumat vuonna 2018 olivat 3.6. PRT26 ja 6.12. 
PRT27. Tapahtumatiedottamisesta ja järjestämisestä 
vastasivat yhteistyössä Arto OH3NVK, Jukka OH2MEE 
ja Kari OH5YW. Jo vakiintuneeseen tapaan tapahtumat 
toteutettiin vapaamuotoisina aktiviteetteina ilman 
varsinaisia johtoasemia. 
 
SRALin kesäleirin ohjelmaan Nurmeksessa 
perinneradistit osallistuivat perustamalla Jaakon 
OH8FCK ja Timon OH9MBS toimesta leirille 
sotilasradioaseman kutsulla OI8VK. Varsinainen hitti oli 
aseman ohessa sijainnut Lotta-kanttiini (kts. RA 7/2018). 
Kanttiinin "repro"-lottana aidossa lottapuvussa toimi 
Taina Koistinen. 
 
Talkootyötä Museo Militarian kanssa jatkettiin mm. 
avustamalla viestiaiheisen materiaalin järjestämisessä ja 
luetteloinnissa. Talkootapahtumia oli vuonna 2018 yht. 3 
kpl ja vapaamuotoinen PRT-kehittämistyöryhmä 
kokoontui niiden yhteydessä. Museoaseman OI3SVM 
valvojana toimi Arto OH3NVK. Asemalle on kerätty 
valikoima toimivia SA-kenttäradioita. Käytössä on myös 
moderni HF-transceiver, 1 kW Collins-linukka ja 
20/15/10m suunta-antenni. Lainattavan SA-
perinneradiokaluston osalta kunnostustyö jatkui Villen 
OH6QR:n, Karin OH2NAS ja Hämeenlinnan 

Radioamatöörit ry.n toimesta. Radioamatöörikerhojen on 
mahdollista lainata näitä laitteita (mm. muutama VRLK, 
VREH ja VRFK) käyttöönsä esim. 
perinneradiotapahtumiin ja 
radioamatööritoimintaesittelyihin.  
 
Ilmari OH2FBX jatkoi radioputkien testauspalvelua ja 
testasi n. tuhat kpl PV:n varastoista poistettua 
radioputkea, joista kunnossa olevat (n. 50%) toimitettiin 
Petäjäveden radio- ja puhelinmuseolle. Kide-ja 
perinnepankin ylläpito jatkui entiseen tapaan Heikin 
OH3KRB ja OH3ABN toimesta 
(http://oh3abn.net/sivut/perinnepankki/). Kari OH5YW 
ylläpiti PRT-nettisivuja 
(http://www.putkiradiomuseo.fi/PRT/) Kouvolan 
Putkiradiomuseon palvelimella. Yhteistyö viestin 
reserviläisjärjestöjen mm. erityisesti Viestikillan kanssa 
jatkui. Petäjäveden radio- ja puhelinmuseon ja Kouvolan 
putkiradiomuseon talkoisiin ja tapahtumiin perinneradistit 
osallistuivat aktiivisesti.  
 
Martti OH4FSL oli  mukana pystyttämässä syyskuussa 
Museo Militariassa avattuja näyttelyjä "Vapaussodan 
viestijärjestelmä M18" ja ”Viestisotaa Rukajärvellä”. 
Karin OH2NAS ideoimana perinneradistit osallistuivat 
lokakuussa ensimmäistä kertaa kansainväliseen 
"Octobertest"-sotilasradioasematapahtumaan. Karin 
lisäksi mukana olivat Ville OH6QR, Seppo OH5LP ja 
Harri OH2BNX (tapahtumasta tarkemmin 
Radioamatööri-lehdessä). 
 
Perinneradioasemien yhteisenä CW-tolppataajuutena 
käytettiin taajuutta 3556 kHz (varataajuudet 3565 ja 
3560 kHz). Perinnerinki kokoontui taajuudella 3747 kHz 
LSB su klo 9 SA ja AM-rinkula la/su klo 12 SA 
taajuudella 3720 kHz. 
 
Radiomajakat 
 
Vuoden aikana oli äänessä yhteensä 35 OH-majakkaa. 
Uutena majakkana tuli ääneen 24 GHz majakka 
OH2SHF Helsingissä. Majakoita raportoitiin aktiivisesti ja 
ne kuuluivat eri keleissä pitkälle myös maamme rajojen 
ulkopuolelle. OH-majakkalistaa ylläpidettiin osoitteessa 
https://automatic.sral.fi ja eri alueiden majakkalistoja 
julkaistiin perinteisesti OH-luettelossa. 
 
 
 
Sotilasradioamatöörikerhotoiminta 
 
OI-kerhoyhdyshenkilön tavoitteena on edistää 
sotilasradioamatööri- eli SRA-toimintaa sekä tukea  
maanpuolustukseen liittyvien 
sotilasradioamatöörikerhoasemien ja -museoasemien 
toimintaa. 
 
Vuosi 2018 oli Puolustusvoimat 100-vuotta juhlavuosi. 
Tämä näkyi ja kuului monella foorumilla. Vuodeksi 
aktivoitui erikoiskutsumerkki OI100PV. Kutsulla pidettiin 
vuoden aikana 483 yhteyttä. Vuoden ensimmäisenä 
aktiviteettipäivänä 25.1.2018 kuultiin 
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radioamatööritaajuuksilla lähes kaksikymmentä eri OI-
kutsumerkkiä, joka oli suurin määrä miesmuistiin. 
Radioamatööriyhteyksiä on pidetty runsaasti myös 
muinakin aktiviteettipäivinä. 
 
SRA-kerhoasemien valvojien, yhteyshenkilöiden sekä 
sotilasradioamatööritoiminnasta kiinnostuneiden 
tapaaminen järjestestettiin vuonna 2018 SRAL:n 
kesäleirillä Lieksassa. Tapaamisen veti Timo OH7JHA.     
 
Uusia OI-kutsumerkkejä vuonna 2018 tuli muutama, 
OI3PHV sekä OI6C. Harmiksemme havaittiin 
radioamatööritaajuuksilla luvattomia OI-kutsumerkkejä, 
mm digimodeilla. 
 
Sotilasradioamatööritoimintaan liittyvää Facebook-sivua 
päivitettiin kuukausittain. Sivuilla on mm. esillä kuvia OI-
asemista ja -toiminnasta sekä erilaisia sotilasaiheisia 
QSL-kortteja. Sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista 
tapahtumista. 
 
OI-prefiksillä toimivien radioamatööriasemien QSL-kortit 
kulkevat SRAL:n QSL-toimiston kautta. OI-
kerhoyhdeyshenkilö on noutanut QSL-toimistolta OI-
asemille tulevat QSL-kortit ja niitä on ollut jaossa 
SRAL:n tapahtumien aikana. Lähtevät QSL-kortit hoitaa 
kukin OI-asema itse. 
 
Työskentelytodisteet 
 
Todisteohjaajan tavoitteena on lisätä kiinnostusta 
suomalaisia työskentelytodisteita kohtaan. Vuoden 
aikana todisteohjaaja myönsi erilaisia OHA-todisteita 
sekä stickereitä, joista vuonna 2018 pääosin 
perustodistetta OHA suomalaisille ja ulkomaalaisille 
radioamatööreille. Vuoden saavutuksista mainittakoon 
Pekan OH1LA OHA-2500 plakaatti sekä OHA-2750 ja 
3000 stickerit. Myös N7DR OHA-500 CW:llä saakoon 
maininnan. 
 
Pääsääntöisesti kaikkien anomuksessa esiintyvien 
yhteyksien tulee olla QSL-kortein tms. tavalla kuitattuja. 
Myös LoTW-kuittaukset kelpaavat. LoTW myös tukee 
kuntamerkintöjä. Jollei kuittauksia toimiteta 
todisteohjaajan tarkistettavaksi (LoTW-yhteyksistä 
paperitulostus), on anomusten mukaan liitettävä kahden 
yleisluokan tai teknillisen luokan radioamatöörin 
allekirjoittama todistus siitä, että kuittaukset kyseisistä 
yhteyksistä on tarkastettu. 
 
OH-awardianomusten käsittelyn lisäksi ohjaaja tarkasti 
QSL-kortteja ja anomuksia sellaisia ulkomaalaisia 
työskentelytodisteita varten, joiden myöntäminen 
edellyttää kansallisen liiton todisteohjaajan tai vastaavan 
tarkastusmerkintää. Vuonna 2018 tällaisia olivat 
edellisvuosien tapaan VUCC ja WAZ. DXCC-awardin 
kuittaukset tarkastaa edelleen John Ahlbom, OH5NZ. 
 
Työskentelytodisteista kirjoitellaan Radioamatööri-
lehdessä useimmiten Awardit ja kunnat -palstan alla. 
 
 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu / Valmiustoimikunta 
 
SRAL ja paikalliset kerhot toimivat entiseen tapaan 
Vapepan hälytysryhminä. OHTO-valmiustietokantaan on 
ilmoitettu 21 radioamatöörien hälytysryhmää. Yksittäisiä 
radioamatöörejä toimi lisäksi muissa Vapepan 
hälytysryhmissä. Valmiustoimikunta on kokoontunut 
vuoden aikana viisi (5) kertaa, joista neljä on järjestetty 
videokokouksena ja yksi syyskokouksen yhteydessä. 
 
Radioamatöörit ovat harjoitelleet varaviestiverkkojen 
järjestämistä sekä omissa että yhteistyössä MPK:n 
kanssa järjestetyissä harjoituksissa. 
 
SRAL sai lahjoituksena erilaisia radiolaitteita ja 
matkapuhelintarvikkeita ulkoministeriöltä. Laitteita on 
lahjoitettu edelleen SRAL:n jäsenkerhoille käytettäväksi 
valmiustarkoituksiin. Lahjoituksena saaduilla HF-laitteilla 
pyritään laajentamaan Winlink-
sanomanvälitysjärjestelmän kattavuutta. 
 
SRAL valittiin jäseneksi Vapepan keskustoimikuntaan 
kausille 2019 ja 2020. 
 
Valmiustoimikuntaan kuului vuonna 2018 Jukka 
Pappinen OH6MWQ, Erik Finskas OH2LAK, Esa harjula 
OH5KRQ, Jani Hintikka OH8JXR, Merja Koivaara 
OH1EG, Anders Nygård OH1MTD, Vili Peippo OH5GE, 
Markus Saarelma OH1EBL, Kari Salminen OH3BJL, 
Jouni Ståhl OH2JIU, Tuomas Tauriala OH3ERV, Keijo 
Veijanen OH6FT ja Petteri Yrjälä OH1KFL. 
 
V/U/SHF-toimikunta 
 
Viestintävirasto on muuttanut taajuuksien 
käyttöoikeuksia 3-4 GHz taajuusvälillä 
valmistautuessaan uuden liikkuvan datan 5G-verkon 
tuloon. Tähän liittyen 3,4 GHz 
radioamatööritaajuusalueen ilmoitettiin poistuvan 
kokonaan vuoden 2018 lopussa. 5G:tä varten 
huutokaupattavien taajuuksien alkupääksi tulikin 3410 
MHz, eikä 3400 MHz kuten olimme pelänneet. Tämä 
mahdollisti 3,4GHz bandin säilymisen 
radioamatöörikäytössä. Näin ollen 3,4 GHz bandimme 
muuttui sellaiseksi bandiksi, johon ei kohdistu 
lähitulevaisuudessa uhkia. Tämä on harvinaista 
mikroaaltotaajuuksilla, joilla kaupallinen käyttö koko ajan 
lisääntyy erilaisten radioon perustuvien järjestelmien 
etsiessä taajuuksia käyttöönsä. 
 
Kansainvälisillä foorumeilla IARU jatkoi työtä sen eteen, 
että 50 MHz bandista saataisiin virallinen 
radioamatöörialue. Samalla pyritään bandin 
laajentamiseen 4 MHz levyiseksi, että tuleville 
tarpeillekin olisi riittävästi kaistaa (mm. IOT).  
 
Geostationäärinen Es`hail-2 satelliitti laukaistiin 
onnistuneesti. Satelliitin alkutestaukset jatkuvat. FOX-
satelliittien sarjan seuraava FM-satelliitti FOX-1C (jossa 
piti olla ”tavallisen” U/V-transponderin lisäksi myös L/V-
transponderi) ei koskaan lähtenyt toimimaan. Laukaisu 
onnistui, mutta satelliitia ei näillä näkymillä saada 
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koskaan avattua radioamatöörikäyttöön. Toisessa 
saman sarjan satelliittissa AO-85:ssa oli ongelmia 
vuoden lopulla. Vikaa tutkitaan. Jos kuulet satelliitista 
ilmoituksen: ”Satellite FOX1A - Safe Mode”, älä yritä 
lähettää sisäänmenotaajuudella, muuten saatat 
vaikeuttaa satelliitin korjausta. 
 
Lista Suomen Radioamatööriliiton V/U/SHF-
asiantuntijoista erikoisosaamisalueineen ja 
yhteystietoineen löytyy Liiton sivuilta 
https://sral.info/hallitus/. 
 
V/U/SHF-toimikunnan tarkempi vuosikertomus löytyy 
toimintakertomuksen liitteistä. 
 
V/U/SHF-toimikuntaan ovat kaudella 2018 kuuluneet 
seuraavat henkilöt: Jussi Liukkonen OH5LK (pj), Matti 
Aarnio OH2MQK, Saku Elovaara OH1SA, Erik Finskas 
OH2LAK, Michael Fletcher OH2AUE, Jari Koivurinne 
OH3UW, Juho Kukkula OH6ZZ, Peter Lytz OH2AVP, Vili 
Peippo OH5GE, Janne Peltonen OH1LRY, Pekka 
Pussinen OH8HBG, Hannu Reko OH3DP, Jukka Sirviö 
OH6DD, Jouni Ståhl OH2JIU, Ari Väisänen OH3LWP ja 
Marko Wirtanen OH8WM 
 
VHF-kilpailutoiminta 
 
VHF:llä jatkuivat viikoittaiset NAC-kisat entiseen tapaan 
joka kuukausi. Kuukauden 1. tiistai 2m, toinen tiistai 
70cm, kolmantena 23cm ja neljäntenä 13cm+, ja 
kuukauden ensimmäisenä torstaina 10m, toisena 6m ja 
kolmantena 4m. 2011 alkanut lokien kokonaismäärän 
myönteinen kehitys on jatkunut, 2018 eniten kuudella ja 
10 metrillä. 
 
YL-toiminta 
 
YL-toimikunta on jatkanut pääsääntöisesti YL-kilpailujen 
järjestämistä: YL-Cup, YL-malja, Naistenpäivän kilpailu 
ja Black Cat. Kilpailujen palkinnot jaettiin liiton 
kesäleirillä. Kesäleirin yhteydessä järjestettiin myös YL-
tapaaminen. 
 
Toimikuntaan kuuluivat vuonna 2018 Tiina Kela 
OH8BBO, Mia Lamponen OH4ML ja Tia Leivo OH3TIA. 
 
Toimintakertomuksen kirjoittajat 
 
Toimintakertomukseen ovat toimittaneet tekstiä 
seuraavat henkilöt ja tahot: 
 

– Hallitus toimikaudella 2018 
– Nuorisotiimi 
– John Ahlbom OH5NZ 
– Tommi Holopainen OH7JJT 
– Tapani Juhola OH2LU 
– Pekka Kemppinen OH2BLU 
– Merja Koivaara OH1EG 
– Ritva Korjus OH2CJ 
– Juho Kukkula OH6ZZ 
– Kimmo Lehtosaari OH2JKU 
– Reetta Mansikkaviita OH1EBO 

– Jukka Pappinen OH6MWQ 
– Kai Piho OH3GLY 
– Jukka Rintala OH2MEE 
– Kari Ruokonen OH2NAS 
– Marko Saloranta OH2LGW 
– Jukka Sirviö OH6DD 
– Jari Talkara OH1BOI 
– Tuomas Tauriala OH3ERV 
– Markku Toijala OH2BQZ 
– Marko Wirtanen OH8WM 
– Kim Östman OH6KZP 

 
Liiton hallitus kiittää ym. tahoja avusta 
toimintakertomuksen laatimisessa. Lisäksi hallitus kiittää 
kaikkia liiton toimihenkilöitä ja toimikuntia aktiivisesta 
osallistumisesta liiton toimintaan sekä heidän 
väsymättömästä ja tärkeästä työstään suomalaisen 
radioamatööritoiminnan edistämiseksi. 


