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Puheenjohtajan tervehdys!
Hyvä jäsen,

Koronapandemia vetää henkeä ja DX-peditiot ovat taas liikkeellä. Tämä tarkoittaa
myös OHDXF:n avustustoiminnan aktivoitumista. Pian voi palauttaa mieliin
millaiset kelit ovat kovilla pilkkuluvuilla, kun olemme DX-jahdissa tai kisoissa.
Yhdistyksemme voi hyvin ja toiminta pidetään aktiivisena. Onko sinulla hyviä
kehitysideoita? Tervetuloa mukaan vaikuttamaan vahvemman yhdistyksen
puolesta.
”Most Wanted” -listojen ykkönen Bouvet, 3Y0J; tulee ääneen tammikuussa. DXkollegoidemme valmistelut on tehty huolella ja odotettavissa on tämän
vuosikymmenen peditio. OHDXF on tukenut peditiota tavallista suuremmalla
avustuksella ja niinpä jäsenillemme on luvassa LOTW-kuittaukset nopeutetulla
tahdilla!
Talven vaihtuessa kevääseen on aika tavata perinteisen risteilyn merkeissä. Myös
CCF ry:n on mukana omalta osaltaan. Luvassa hieno viikonvaihde harrasteen
siivittämänä. Ulkona voi olla keväisen kylmää, mutta laivan antimet ja hyvät
luennot pitävät hengen korkealla.
Toivottavasti näemme Sinutkin Itämeren aalloilla!
Timo, OH5KW

22. DX & Contest Meeting 2023 Itämeren aalloilla
Ensi keväänä palaamme Itämeren aalloille!
OHDXF tarjoaa CCF:n kanssa yhdessä
laadukkaan
ohjelman, mielenkiintoisia esitelmiä ja
kansainvälistä
yhdessäoloa.
Huomioithan, että ennakkotiedoista poiketen,
tulemme siirtämään risteilyn keväämme.
Emme siis lähde matkaan helmikuussa.
*Lisätietoja ohjelman sisällöstä ja
ilmoittautumisesta lähiaikoina, joten
pysykääpä kuulolla!
DX-aiheet hyvin esillä SRAL:n kesäleirillä
OHDXF:n jouduttua peruuttamaan Tampereelle suunnitellun DX/Contestmeetingin, sinne suunniteltu ohjelma siirrettiin pääosin SRAL:n kesäleirille
Eerikkilään. Tämä ohjelma muodostikin kattavan lisän kesäleirin ohjelmistoon.
Leirillä tapasimmekin pitkästä aikaa face-to-face muita DXereitä.
Oli mukava huomata, miten ohjelmamme keräsi mojovan yleisön.
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Vuosikokous 2022
OHDXF ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.7.2022 liiton kesäleirillä
Tammelassa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilmo Anttila, OH2BO.
Kokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi toimihenkilöille
vastuuvapauden. Taloudellinen tilanne on hyvä, vaikka Tampereen DX/Contest
-tapahtuma peruuntuikin.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienellä lisäyksellä – myös jäsenhankintaan
laitetaan nyt panoksia.
Puheenjohtajana jatkaa Timo, OH5KW. Erovuorossa olleet Veijo, OH6KN; Pekka,
OH2TA; valittiin uudelleen ja Karin, OH5TS; siirryttyä varajäseneksi, uudeksi
jäseneksi valittiin Anne, OH2YL. Varajäseneksi valittiin Pasi, OH2PT. Hallituksessa
jatkavat seuraavaan vuosikokoukseen Harri, OH4BW; Pertti, OG2M; ja Henri,
OH3JR.
Hallituksen jäsenten vastuualueet:
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
avustuskoordinaattori
kalustokoordinaattori
mediavastaava
web-ja somevastaavat
DX-taulukkovastaavat

Timo Törö, OH5KW
Veijo Kontas, OH6KN
Anne Lähdes, OH2YL
Pekka Holstila, OH2TA
Pertti Turunen, OG2M
Pekka Holstila, OH2TA
Henri Olander, OH3JR
Harri Sundberg, OH4BW ja
Timo Törö, OH5KW
Timo Törö, OH5KW ja
Harri Sundberg, OH4BW.

DXCC-korttitarkastusvastaavana toimii Pertti Turunen, OG2M; ARRL:n
valtuuttamana
Toiminnantarkastajina jatkavat Raimo Lehto, OH2BCI; ja Ilmo Anttila, OH2BO.
Varatoiminnantarkastajina jatkavat Pasi Bergman, OH3WS; ja Pekka Ahlqvist,
OH2YY.
Jäsenmaksut pidettiin ennallaan: vuosijäsenet 15 € ja ainaisjäsenet 150 €.
Jäsenmäärä edelleen vankka
Vuoden aikana uusia jäseniä on tullut kolme, yksi eronnut ja kaksi siirtynyt SKluokkaan. Jäsenmäärä on nyt 151 jäsentä. Heistä Life-jäseniä on 85.
Haluatko vaivattomasti lisävahvistusta workkimiseen?
Nyt sinulla on mahdollisuus tilata OHDXF:n edulliseen
jäsenhintaan Bernien, W3UR; kokoamat DX-bulletiinit.
Näistä julkaisuista löydät viimeiset tipit meneillä olevista
peditioista. Katso tilausohjeet hintoineen:
The Daily DX ja The Weekly DX tilaus
Bulletiinien hinnat ovat
the Daily 40 € ja the Weekly 30 €.
Lähetä tilauksesi Annelle, OH2YL; anne.lahdes1@gmail.com
Tee tilaus ja maksa viimeistään 25.11.2022
OHDXF:n tilille FI34 1125 3000 1040 28, viitenumero 20239.
Yhteistilaus lähtee Bernielle joulukuun ensimmäisellä viikolla.
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DXCC-korttien tarkastus
Pertti, OG2M; toimii ARRL:n valtuuttamana Suomen DXCC-korttien tarkastajana.
DXCC-korttien tarkastus Pertillä, OG2M sujuu pääpiirteittäin seuraavasti:
- Täytä osoitteessa http://www.arrl.org/online-dxcc-application oleva onlinehakemus.
- Tulosta hakemus paperille ja laita samaan kirjakuoreen QSL-korttisi.
- Koska Pertin pitää postittaa tarkastamansa hakemus ARRL:lle ja sen lisäksi
palauttaa QSL-korttisi takaisin sinulle, kuuluu sinun korvata näistä aiheutuvat
kustannukset Pertille. Parhaiten tämä onnistuu, kun laitat hakemuksesi mukana
kaksi kirjekuorta.
- Ensimmäisen kirjekuoren tulisi olla SASE eli kirjekuori, johon olet
kirjoittanut valmiiksi oman osoitteesi ja jossa on postimerkit valmiina.
Tällä kuorella Pertti palauttaa kortit sinulle.
- Toinen kirjekuori pitäisi olla blanco mutta mukana ylimääräisiä
postimerkkejä, koska tällä kuorella Pertti lähettää hyväksytyn
hakemuksesi ARRL:lle.
Pertti palauttaa siis QSL-korttisi sinulle ja ilmoittaa ARRL:lle uusista pinnoistasi.
Ne näkyvät ARRL:n DXCC-sivulla pienen ajan päästä.
Jos olet epävarma, miten toimia, ota Perttiin yhteyttä etukäteen ja sovi
toimenpiteistä.
Tarvitsetko peditiollesi kalustoa?
OHDXF antaa jäsenilleen kalustoa lainaksi DX-peditioita varten. Lainattavaa
kalustoa hallinnoi Pekka, OH2TA; oh2ta@sral.fi , jolle tulee osoittaa anomukset
kaluston lainaamiseksi.
- SPE Expert 1.3K-FA lineaarinen
- Spider Beam 20m, 15m, 10m
- Spider Beam 17m, 12 m
- Band-Pass filtterit 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m
- ¼ aallon stubit 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m
- LDG AT-1000, antenninvirityslaite
- Kenwood TS480SAT Transceiver (100W) + virtalähde
- 12m Spider pole
- Comtek PVS-2 controller kahdelle 80m vertikaalille + vaiheistuskaapelit +
keinokuorma
SPE Expert 1.3K-FA on automaattilinukoiden huippua, monilla peditioilla ja
kilpailuissa testattu, kevyt (10 kg) ja luotettava, 1 KW out. Pitäkää mielessänne
peditioita suunnitellessanne. OHDXF:n laitteisto on hankittu nimenomaan jäsenten
lainattavaksi.
Nettisivut ja some tukenasi
Yhdistyksen nettisivut ovat kokeneet uudistuksen menneen vuoden aikana.
Kannattaa käydä tutustumassa. Sieltä löydät niin ajankohtaista, kuin
vanhempaakin tietoa DX-maailmasta. Sivut löydät osoitteesta www.ohdxf.fi.
Toki työtä sivujen kehittämisessä löytyy paljon. Olisiko sinulla hyviä ideoita, jotka
auttaisivat rakentamaan sivuista vielä enemmän DXreitä palvelevat?
PS: Muistathan myös päivittää DX-taulukot omalta osaltasi DXA-osiosta.
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Talous ja avustukset
Taloudellinen tilanne on hyvä, mutta kulujen suhteen on nousupaineita. Kun
katsomme tulevaisuuteen, toiminta jatkuu vakaalla pohjalla.
Peditioiden avustaminen on hivenen virkistynyt kuluvan vuoden aikana.
Avustushakemuksia on tullut kohtuullisesti ja olemme tukeneet montaa peditiota.
Oheisesta listasta näette, mitä kaikkia peditioita olemme avustaneet.
Avustuksia olemme jakaneet seuraavasti:
marraskuu (2021)
kesäkuu
elokuu
syyskuu

Crozet

400 €

Bouvet
3Y0J
Andamaanit VU4W
Kongo
TN8K

1000 €
150 €
150 €

toteutuu 12/2022
(kutsua ei vielä julkaistu)
toteutuu 2/2023

Märketin terveiset
Market Reef, OJ0-aktivointiin vuonna 2022 on osallistunut 8 henkilöä.
Kesä/heinäkuussa Pertti, OJ0MR; (OG2M) ja Henri, OJ0JR; (OH3JR). Heinäkuun
lopussa OJ0DX (DL3DXX, DG5CST, DL6FBL, SK0W). Elokuussa OJ0JR (OH3JR)
sekä syyskuussa OJ0/LB5SH, OJ0/UT5UY + OH3JR teknisenä tukihenkilönä.
Yhteyksiä pidettiin 160 m - 6 m n. 28.000 kpl, sisältäen 12 kpl Moon Bounce 6
metrillä. Antenneina oli 6 m yagi ja muilla bandeilla dipolit, GP:t ja Windom.
Jäsenmaksut 2022
On taas aika maksaa jäsenmaksu. Vuosikokous säilytti OHDXF:n
jäsenmaksut ennallaan.
Vuosijäsenen maksu on siten 15 euroa. Jos haluat ainaisjäseneksi, on
maksu 150 euroa.
Tällöin et tietenkään maksa muuta jäsenmaksua. Mitään erillistä
maksulappua ei postiteta.
Maksat siis jäsenmaksusi OHDXF:n tilille FI34 1125 3000 1040 28. Muista
käyttää viitenumeroa 20239.
Jäsenmaksujen eräpäivä on 25.11.2022 mutta voit maksaa mielihyvin
aikaisemminkin.
Kelit ovat jo nousussa
Toivotamme jäsenillemme antoisaa DX-syksyä. Käykääpä workkimassa
meneillään olevia peditioita ja näin omalta osaltanne luotte harrasteeseen sen
tarvitsemaa aktiviteettiä. Kuullaan taas bandeilla ja pidetään lippu korkealla!
73!
Hallitus
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