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Porvoon RadioHarrastajat perustettiin 29.11.1993. 
Perustajajäseniä oli 14 henkilöä. 
 
KERHOTILAT 
Aloitimme Porvoon Kaupungin ilmaistiloissa Wan-
hustentalolla mutta ko. kerhohuone oli muidenkin 
käytössä joten emme voineet perustaa sinne min-
käänlaista radioasemaa. 
 
Tieto kerhosta alkoi levitä alueen radioista kiinnostuneiden 
parissa ja jäsenmäärä sitä myöten kasvamaan. Meitä oli 
1997 jo 32 jäsentä ja suunta oli oikea. 
 
Piti saada kerhoasemalle kutsu ja se sitten oli OH2ABB. 
Kutsulle piti saada asema ja ryhdyimme hakemaan tilaa 
johon voisi asentaa radioamatööriaseman LA-asemaa 
unohtamatta. 
 
Pääsimme ja vietimme useita vuosia kukkulan kuninkaana; 
Porvoon korkeimmalla kummulla Kaivokadun päässä 
Työväen talolla. 
 
Pitkäaikainen kerhon ulkojäsen Heikki Kinnunen "Amiraa-
li", järjesteli meidät Porvoon Rakennustyöntekijöiden tiloi-
hin Sibeliusbulevardille. 
 
Josta muutimme aika pitkäaikaiseen WSOY-tilaan väes-
tösuojaan jonne saimme myös OH2ABB-kerhoaseman 
ääneen. 
 
Tilojen tuottavaan talouteen saattaminen 'heitti' meidät 
WSOY-toimistotilojen hetkellisyyden kautta Invenor Oyn 
tiloihin Linnankoskenkadulle. 
 
Josta jouduimme vetäytymään tänne Näsin Krouviin joksi-
kin aikaa. 
 
Hetken kävimme OK-MultiSec turvapalvelun tiloissa Laivu-
rinkadulla. 
 
Josta kustannuspaineiden myötä kiertolaisiksi Kuninkaan-
portin ja Koskenkylän huoltoasemabaareihin. 
 
Kunnes saimme OH2ABB-kerhotuvan käyttöömme kunnol-
liseksi OH2ABB-asematilaksi. 
 
Talvikunnossapidon hankaluuksien - lämmitys ja lumityöt - 
päätimme palata pakkashankikausina huoltoasemien 
suojiin. 
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JÄSENKATSAUS 
Aloitimme 14 perustajajäsenellä 1993. 
Suhteellisen pian jäsenmäärä oli kasvanut 34 jäseneen. 
Ja 2003  47 jäseneen.. 
 
Parhaimmillaan jäsenmäärä kävi 53 henkilössä. 
Nyttemmin varioiden plus miinus 50 jäsenen paikkeilla. 
 
Sääntöuudistuksessa 2002 katsottiin parhaaksi lisätä 
jäsenyyslajeja: 

• tavallinen jäsen 
• nuorisojäsen 
• eläkeläisjäsen 
• perhejäsen 
• ainaisjäsen 
• kunniajäsen 
• kannatusjäsen (yksityinen) 
• kannatusjäsen (yhteisö) 

 
Ja näille eriperusteiset eri vuosijäsenmaksut paitsi 
ainaisjäsenille. 
 
Tämä ei pitemmän päälle, vuosien mittaan ollut 
kovin viksu juttu - lukuunottamatta nuoriso- ja elä-
keläisjäsenyyttä. 
 
Jäsenyyspäätöksistä aiheutui vuosien mittaan 
'kestävyysvajetta' joka on vaikea kattaa näinä ai-
koina jolloin kerhomme tulot muodostuvat miltei 
yksinomaan jäsenmaksutuloista. 
 
 

No. Tässä ollaan. 
Jäsenyysjakauma on kuluvana vuonna 2013: 

23 - tavallinen jäsen 
4 - nuorisojäsen 
16 - eläkeläisjäsen 
0 - perhejäsen 
6 - ainaisjäsen 
5 - kunniajäsen 
0 - kannatusjäsen (yksityinen) 
0 - kannatusjäsen (yhteisö) 

 
Eli 49 jäsentä. 
Saman henkilön jäsenyys voi olla useammassa kategori-
assa, esim. nuoriso- ja kunniajäsen. 
 
Jäsenet ovat kaikkien kerhojen ja yhteisöjen merkittävin ja 
perustavin tekijä. 
Siksi jäsenistön ääntä; mielipiteitä tulee kuunnella herkällä 
korvalla. Kaikissa yhteisöissä.. 
 
KUNNIAJÄSENET 
Porvoon RadioHarrastajat Ry. on nimennyt vuosikokouk-
sissaan seuraavat henkilöt kerhon kunniajäseniksi: 
 
2003 Reino Janhunen OH2HK 

GOM Reiska on tehnyt pitkäaikaisen työn ra-
dioamatööritoiminnan hyväksi sekä kerhomme, 
että ennenkaikkea radioamatööriharrasteen 
puolesta. 

 

2004 Pertti Simovaara OH2PM 
OM Pertti antautui WRTC 2002-
kilpailujärjestelyjen yhteydessä täysin voimava-
roin tukemaan TeamPRH:n kilpailuasemien pe-
rustamiseen sekä IOTA 2004-kilpailussa työs-
kenteli OH2ABB-kerhokutsulla asemamme en-
nenkokemattoman korkealle tuloslistalle! 

 

2006 Esamatti Käkelä OH2FBJ 

Esamatti auttoi kerhoa saamaan näyttävät ker-
hosivut lahjoittaessaan voittamansa tietotek-
niikkapalkinnon: 3 vuoden ilmaisen sivustopal-
velimen käyttöoikeuden kerholle. Hän on muu-
tenkin toiminut ansiokkaasti opiskelujensa 
ohessa kerhon kantavana monitoimihenkilönä. 

 

2009 Ernst Ekström OH2LXB / OH2EDA 

Yhdistyksen koollekutsuja, perustajajäsen ja 
monivuotinen puheenjohtaja on toiminut ansi-
okkaasti kerhon ja kerholaisten parhaaksi alus-
ta alkaen. Hänen luomansa toimintarutiinit sekä 
kerhon ”ulkoasu” ja niihin läheisesti liittyvä ko-
tisivujen ilme antavat kerholle yksilöllisen identi-
teetin Suomalaisessa radioamatöörimaisemas-
sa. 

 
2011 Pekka Huhtaniitty OH2JJM 

        Erkki Huhtaniitty ”Hirvi” (SMic) 
Yhdessä Erkki ja Pekka saivat kerhollemme 
monivuotisen kokoontumispaikan OH2ABB-
kerhotuvan kodiksi. 
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2009 ARVO LARO kerhotoimintapalkinto 
Kerholaisemme arvostivat kerhon pitkäaikaista vetäjää 
Eda Ekströmiä OH2LXB SRAL:n vuoden 2009 Arvo Laro-
palkinnolla. 
 
KERHOILLAT 
Oleellisimpana kerhotoiminnassamme ovat kerhoillat. 
Perinteisesti niitä on pidetty joka toinen viikko kevät- ja 
syyskaudella. 
Perinteiseksi on vakiintunut keskiviikko joskin torstaillakin 
on ollut satunnaisesti kerhoiltakäyttöä. 
Kuten tuossa todettu on paikka; kerhotila vaihtunut useasti 
vuosien mittaan. 
Välillä olemme olleet 'tuuliajolla' turvautuen julkisiin tiloihin 
tapaamisten järjestämisiksi. 
 
Mitä lähempänä Porvoota tilaisuudet ovat olleet sitä run-
saammin osallistujia on paikalla ollut. 
 
Valitettavasti Porvoossa tilat ovat 'kortilla' ja suuren rahan 
takana. Suhteilla olemme saaneet toisinaan aikaan komp-
romissiratkaisun hyväksemme. Useimmiten se on ollut 
saavuttamattomissa. 
Aina asian hyväksi olemme ponnistelleet. Niin teemme 
nykyäänkin. 
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KERHOLEHDET 1996-2013 > 
Kerholehti alkoi ilmestymään ennen internetiä. 
Ensimmäiset numerot tulivat tarpeeseen kun emme saa-
neetkaan paikallislehteen ilmaiseksi vuosikokousilmoitusta 
kuten sääntömme silloin edellyttivät. 
Sääntömuutoksen myötä "riitti" ilmoitus virallisesta tilai-
suudestamme kotipostissa. Joten aloin kirjoittelemaan niitä 
näitä lehdykän muotoon. 1994. 
 
Aluksi niitä tuli jopa 4-5 lehdykkää vuodessa mutta netin 
tulo mukaan tiedotuskuvioihin helpotti fyysistä tiedotustar-
vetta joten jäljelle jäi kaksi lehteä vuodessa. Vuosikokous-
kutsu ja sen jälkeen jäsenmaksutiedotelehti. 
 
Vuosikertoja on nyt 19 ja lehtiä on lähtenyt 60 kertaa. 
jakelun ollessa noin 50 kpl per numero. 
 
KERHOASEMA OH2ABB 
Olemme saaneet hankituksi kerholle asemakäyttöön koh-
tuullisesti kalustoa josta mainittakoon ICOM iC-706 Mk II G 
johon automaattiviritin LDG AT-7000 ja silloin tällöin vaih-
tuvat HF-antennijärjestelmät. VHF/UHF-puolella vakiompi 
Diamond X-50 paikallisyhteyksiin. Sekä lahjoitettu 30 
amppeerin virtalähde ICOM IC-25E 144 MHz rigeineen 
vm. 1979. 
Lainassa SRAL:ilta edelleen on Yaesun Ft-77 - FP-770 
virtalähteineen. 
Lisäksi meillä on antennianalysaattori RigExpert AA-200, 
RJ-45-liitospihdit, CIAO-vastaanotin kehäantenneineen, 
useita enemmän vähemmän kunnossa olevia modifioituja 
70 cm ja 2 m ex-ARP+NMT-puhelimia sekä lukuisasti 
pieniä ja vielä paljon runsaammin pienempiä tarveosia 
harrasteemme tukemiseksi. 
LV-301 ja -302- armeijaradiot hyväkuntoisina toimivina. 
Käsirigi Yaesu Ft-470 varusteineen. 
Mittalaitteita lukuisia eri yritysten secondhand-laitteita, että 
muutama uutenakin ostettua. 
Niitä lainataan kerhon jäsenille. 
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TOISTINASEMAT 

Kaikkien sijaintina Porvoon vesitorni 
OH2RDB - pakettiradiovälitysasema 
Oli hallinnossamme 1995-1996 paikkaamassa ylipitkää 
asemaväliä. Sittemmin asia hoidettiin toisella jännevälillä. 
OH2RUB - 70 cm toistinasema 434,875 MHz taajuudella 

On edelleen toiminnassa useista vaikeuksista ja QRM:stä 
huolimatta nyttemmin kaksinkertaistettuna! 
OH2RAB piti olla täydennys 2 m toistinasemaverkkoon 
Helsingistä itään ennen Loviisan OH2RAE (dead) ja Kotkan 
OH5RAA:ta. Taajuudet olivatkin 'kiven alla' eikä välitaajuus-
toistimia 12,5 erotuksella haluttu asetella väleihin. Lopulta 
asia hyytyi ja hautui kuoliaaksi... 
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QSL-palvelu 
on oleellinen osa jokaisen radioamatöörikerhon palveluja. 
Erik OH2BPA hoiti sitä vuosia. Valitettavasti hän joutui 
luopumaan siitä terveydellisistä syistä joten toivomme nyt 
toimen jatkajaa löytyväksi. 
Muussa tapauksessa kukin voi toimittaa QSL-korttien 
viennin SRAl-kesäleirien yhteyteen. Ja haun miten par-
haaksi katsoo. 
 
Kerholla on toki oma QSL-korttinsa OH2ABB. 
 
NETTI SIVUT 1996 -> 
..alkoivat elämään 1996 Ave@Net-sivustonpitäjän huo-
massa. 
Alkuajoista ei ole statistiikkaa mutta sittemmin merkintöjen 
mukaan 2003 ja 2006-2013 välisinä aikoina sivustollamme 
on käyty 2166 ja 16888 kertaa. 
 
Kerhomme jäsen Esamatti OH2FBJ ansiokkaasti järjesti 
mahdollisuuden; ensin dysentria-palvelimelle ja nyttemmin 
manticorelle pitää harvinaisen tilavat ja siten mahtavan 
laajat sekä monipuoliset kotisivumme 'näyteikkunana' 
laajalle nettiyleisölle sekä nopeana tiedotuskanavana 
kerholaisillemme. 
 
Suosiota ja nettikäyntejä ovat aiheuttaneet useat SRAL-
kesäleirikuvakavalkadit huimine tekstityksineen omissa 
SRAL-kesäleirisivuosiossaan! 
Tervemenoa katsomaan! WWW.OH2ABB.FI 
 
bc-RADIOSSA 
Paikallisradiot ovat haastatelleet kerholaistemme edustajia 
muutamaan otteeseen vuosien kuluessa. 

• Yleisradion Itä-Uusimaan haastattelu n. 1994. 
• Kurre OH2JVS Radio Vega 1998 
• Caravan Radio 2000 
• OH2JRO:n kotona Radio Itä-Uusimaahan 

 
KERHORETKET 
Ensimmäinen tehtiin Porvoon Pelastuslaitokselle Adlerc-
reuzinkadulla 1996. 
 
Sittemmin myös Helsingin Pelastusasemalle Laajasaloon 
Kouvolan putkiradiomuseoon OH5PRM, Lahteen Arvi Hau-
vosen "asemalle" OH3R sekä OH5Z:n kiviselle antennikal-
liolle! Josta löytyi myös URSA:n silloin aivan uusi tähtitorni 
tutkittavaksi. 
YLE:n retki oli mielenkiintoinen esittely todellisen valtakun-
nanlaajuisen jakeluverkon lähtöpisteenä. 
 
Ja laivastovierailulla Loviisassa ohjusvene Tuimalla. 
 
Että myös Porvoon Energian kaasuturbiinilaitokselle Ku-
ninkaanportissa. 
 
Ja OH3AD & OI3SVM-vierailut 2005 ja 2009 hyvät radioys-
tävämme Markon OH2LRD opastuksessa. 
 
Vain Söderskärin IOTA-majakkaviikonloppu ei koskaan 
sitten onnistunut matkakustannusten suunnattomuuden ja 
aikatauluttomuuden vuoksi. Sääli. 
 
FIELD DAY 
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1. 1996  OH2C-lainakutusulla KEVÄTKUPPELOT-
jokirantatapahtumassa. 
2. SOMMARI 1997 
3. Caravan-Radio Nr.1 ~ 1998 
4. HUUHKAJAVUORI 2000 
5. HUUHKAJAVUORI 2001 
6. RADIOLOHI 2002 – Vessö OH2HTA 
7. IOTA-Contest 2004 Emäsalo OH2PM & Co 
8. Haukkavuori Elimäki 
9. Lapinjärven Lukon majalla 2005 
 
"Korkean paikan leirejä" veljeskerhomme Sapelien kera on 
ollut useina vuosina. Leirimestarina Markku OH2HNV on 
osoittanut valtavaa tarmoa hoitaa asiat aina kuntoon 
 
Lisäksi kerhomme aloittamaa Caravan-Radio-tilaisuutta 
1998 Itä-Uusimaan Caravaanareiden alueella Skepparsis-
sa jatkoi kerholaisemme Tomi OH2JRO useampana vuo-
tena saattaen radioviestinnän tietotaitoa karavaanareiden 
parhaaksi. 
 
WRTC 2002 
Tällä välin osallistuimme hienoon WRTC 2002-kilpailuun. 
Se oli kilpailu ken olisi maailman paras radioamatööri-
kaksikko pitämään yhteyksiä! 
Siihen osallistui 52 teamia 33 maasta. 
Olimme mukana asettamalla viisi kotiasemaa TeamPRH:n 
merkeissä kilpailijoiden käyttöön. Asemamme olivat OJ1S, 
OJ7X, OJ1F, OJ3A ja OJ4M. Oleellisen merkittävänä apu-
na oli Pertti OH2PM. 
Eikä turhaan: voittajateam oli OJ3A-asemalta Jeff NT1N ja 
Dan K1TO! 
WRTC:stä kerholehdessä 2002-4.pdf [kerhosivuilta] 

WWW.OH2ABB.FI 
 
MPKRy:n MAANPUOLUSTUKSEN VIESTIHARJOITUKSET 
2002 Tero OH2JJP toi kerhoomme viestin, että maanpuo-
lustus olisi kiinnostunut radioamatöörien viestinvälitysky-
vyistä ja haluaisivat kokeilla miten se sujuu meidän radio-
kalustollamme. 
Sehän sujui.. 
Mainittakoon niistä 2002 VARJO, 2003 KOTI, JUHLA ja 
KYLÄ. 2004 AUKEA, VASTA. 2005 KÄRKI, HYRYLÄ, RIIHI-
MÄKI, MÄNTY ja ELSO. 
Valitettavasti Puolustusvoimien rahoitus alkoi uupumaan ja 
siten loppuivat myös nämä paikallispuolustusta yläpitävät 
tapahtumat. 

WWW.OH2ABB.FI 
TURVA-HARJOITUKSET 
TURVA 2003 oli myös vahvasti meitä liikuttava tekijä. 
Aktivoimme Porvoon, Askolan, Pukkilan, Sipoon ja Myrsky-
län. 
Toiminta oli mielenkiintoista ja viestit kulkivat. Perille ja 
takaisin! 
Seuraava olikin 2008 jossa olin Loviisan asemanhoitaja. 
Sitten jouduin 2010 Pukkilaan OH2BIA-johtoaseman apu-
laiseksi joka 2012 harjoituksissa käytti OH2ABB-kutsua 
ollen Itä-Uudenmaan kuntien johtoasema. 
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2003 OH2ABB 10v JUHLA 
10-vuotisjuhlat onnistuivat hienosti tilavissa WSOY-
kerhotiloissa 2003 juhlinnan ja kakkujen kera! 
Paikalla oli yllättävän runsaasti kerholaisia ja vieraita Tam-
peretta myöten! Saimme komean laumakuvan kerholeh-
teen ja nettisivullemme! 
 
 
IOTA 2004 CONTEST 
OH2ABB-koolia on käytetty myös kilpailussa ollessamme 
aktivoimassa EU-097 Emäsaloa 2004 ;~) HI! 

Kyseessä oli Island On The Air  saaret (radio)äänessä-
kisa. Operaattorina HAM-maailmankuulu OH2PikkuMatti, 
Pertti Simovaara! 
Muuten kilpailut ja DX:t on hoidettu kotiasemiltamme. 
 
PORVOON PAMAUS 2006 
Kaupunkilaisharrastetapahtumassa asensimme Runeber-
ginpuistoon penkille OH2ABB-radioamatööriaseman jolla - 
varsinkin Pekka OH2JJM - piti yhteyksiä Eurooppaan ja ns. 
jalkapalloasemiin Saksassa. HFFB! 
 
SRAL 2006 SYYS 
2006 vuorossa oli reipasta toimintaa SRAL 2006 SYYS-
päivän järjestämiseksi! 
Juhlistimme yhdessä SRAL 80-vuotista taivalta joka alkoi 
Porvoosta Ilmari Jäämaan 2NVC toimesta! 
Suurin kerhomme järjestämämme tilaisuus oli miltei 400 
vierasta ja saimme runsaasti kiitosta hyvin onnistuneista ja 
mielenkiintoisista ohjelmanumeroista joista mainittakoon 
ennenkaikkea Kenin OH2NMZ:n sääluotainpallon lähetys 
pihalta ja radioseuranta sisätiloissa. 
Oleellinenkin eli SRAL vaalikokous saatiin hoidettua koh-
tuullisessa ajassa ja ilmapiirissä. 
Pidimme juhla-asemallamme OG80ABB useita etäyhteyk-
siä lähettäen OG80ABB-QSL-kortin vasta-asemille. Lokilis-
ta kerhosivullamme. 
 
VAPEPA 
2006 + 2011 
VaPePa-tilaisuuksia kerholaisillemme pidettiin 2006 sekä 
2011. Varsinaiseen toimintaan emme juuri ole päässeet. 
Kerran Miika OH2LOI sekä Eda OH2LXB olivat mukana 
yhdessä tositapauksessa Myrskylässä vanhusta etsimäs-
sä. Löytyi: hyväkuntoisena polkupyöräilemässä 20 km 
etäisyydeltä mutta muuten hukassa.. 
 
Porvoon VaPePa 20v. juhla 2006 
..jossa olimme mukana OH2ABB-kerhoasemineen ja valo-
kuvausreportaasi tuli kerhosivuillemme. 
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SUROVA 2007 
Porvoossa pidettiin suuronnettomuusharjoitus Kuninkaan-
portin alueella. Olimme siellä mukana seuraamassa radio-
viestintää jossa radiorooli oli lähinnä radioiden lainalaitevä-
litys. 

 
SiNuLi Sininauhanuorisoliiton  
Nuoriso- ja Harrastepäivät 
pidettiin Porvoon Urheilutalolla keväällä 2009. 
Kerhomme asensi toimivan OH2ABB-
radioamatööriaseman ulko-oven viereen pitäen demomal-
liyhteyksiä ympäri Euroopan. 
 
JOTA-JAMBOREE  2010 
Leevin OH2FHN järjestämä tapahtuma partiolaisten radio-
päivänä kerhoasemallamme josta hän sai; saimme SUF-
awardin. Kerhoseinällämme! 
 
Suomen RadioAmatöörien kesäleirit 
SRAL kesäleireillä; kesäretkillä on meiltä ollut aina väkevä 
edustus. Siellä on aina ollut kivaa! Tapaamme vanhoja 
tuttuja ja tulee uusia joista tulee sitten vanhoja tuttuja! 
XtraFB 
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SK 
Vuosien ja iän myötä Kerhonmme jäseniä on siirtynyt 
korkeimpiin radiosfääreihin: 
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Hilkka Illman OH2BFB 1999 
Mimmu, Pirjo Hallikainen 2001 
Jarmo Hautaharju OH2HTD 2001 
Raimo Pystynen OH2LPE 
Jorma Ritari OH2HED 2007 
Raimo Simolin OH2LGN 2007 
Göran Roos OH2HXS 2009 
Erik Rosengren OH2BPA 2013 
 
Heitä muistamme. heitä arvostamme... 
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LOPPUSANAT 
Ajankohtaisempaa tarkempaa tietoa kerholehdistämme 
katsellen selaten nettiosiossa kerholehdet sekä historia-
valikossa 2006-2012 ja uutiset kuluvan vuoden tapahtu-
mia. 
 
 
Mutta... 
 
Minusta tuntuu, että maailma on muuttumassa. Ne 'pienet 
väreet' jotka paikanpäällä myrskyävät pelottavina, kuolet-
tavina, voinevat osaltaan olla niitä asioita jotka kuitenkin 
vaikuttavat ja saattavat maailmantilanteen ja ennenkaikkea 
asenteet ja arvostukset muuttumaan inhimillisempään ja 
yhteisöllisempään suuntaan. 
 
Ehkei vielä meidän aikanamme mutta että suuntaus alkaisi 
vaihtua rahan vallasta suvaitsevampaan, inhimillisem-
pään.. 
 
Sen myötä - sen mukana myös kansainvälistä veljeyttä 
luova radioamatööritoiminta joka sallii ja kannustaa ihmis-
tä, radioamatööriä keskustelemaan suoraan etäisen DX 
radioamatööriystävänsä kanssa kuulemaan häntä, ymmär-
tämään ja tietävänsä olevan saman sfäärin alainen kuten 
kaikki me muutkin tällä sinisellä maapallolla... 
 
Tämän myötä radioamatööritoiminta nousee arvostuk-
seensa inhimillisten kontaktien välittäjänä. 
 
Tämän välittäjinä me, radioamatöörit olemme. 
Tänään täällä, huomenna radioasemillamme.. 
 
Ham-Spirit ei sammua saa... 
 
 
Kiitoksin... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


