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Tervehdys jäsen!

Uuden OH3NE:n hallituksen tavoitteena oli tänä vuonna saada OH3NE:n jäseniä
aktiivisemmaksi. Hallitus suunnittelikin erilaisia tapahtumia jäsenilleen ja näistä eri
tapahtumista kerrotaan tässä lehdessä, jos olet sattunut jäämään paitsi tapahtumista. Jos
hallitus ei ole ollut mielestäsi hyvä, voit marraskuun vaalikokouksessa tulla
ehdottamaan uutta hallitusta.

Pieni lehtemme kaipaa kirjoittajia, joten jos sinulla on juttuja jostain tapahtumasta,
teknisestä rakennelmasta tai yms., otamme sen mielellämme julkaistavaksi. Kaikki
kerhomme jäsenet eivät ole SRAL:n jäseniä, joten Radioamatöörilehteen lähetetyt jutut
kelpaavat myös meidänkin lehteen. Seuraava numero pyritään julkaisemaan tammihelmikuussa, joten sitä varten aineisto pitää jättää joulukuun loppuun mennessä.

Lehden kannessa on kuva radioamatööriasemasta. Kerro minulle, kenen kerhoasema on
kyseessä ja missä radioasema sijaitsee. Lähetä vastauksesi minulle 27.11 mennessä
osoitteeseen oh3viki@gmail.com. Nopein ja oikea vastaus palkitaan pikkujouluissa.

Mukavaa lukuhetkeä!

Terveisin Virve OH3VIKI
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Ajankohtaista
Lokakuu

3.-4.10. Tampere päivä. Kerholla avoimet ovet klo: 11–15.

17–18.10, 24–25.10 ja 31.10–1.11 klo: 10–15 Perusluokan radioamatööri kurssi.
Ilmoittautuminen Virvelle oh3viki@gmail.com 9.10. mennessä, kurssille on rajoitettu
määrä paikkoja.

Marraskuu

3.11. klo: 18 Perusluokan tentti.

10.11. klo: 17 Juotoskoulutus. Alustavasti on sovittu Tommin kanssa, että hän pitää
Hervannan ammattioppilaitoksella juotoskoulutuksen. Ilmoittautuminen Virvelle
oh3viki@gmail.com 3.11. mennessä, kurssille on rajoitettu määrä paikkoja.

14.11. klo: 10 Mastotyöskentely kurssi. Alustavasti on sovittu Tommin kanssa, että
hän

pitää

Hervannan

ammattioppilaitoksella

mastotyöskentely

kurssin.

Ilmoittautuminen Virvelle oh3viki@gmail.com 3.11. mennessä, kurssille on
rajoitettu määrä paikkoja.

30.11. klo: 18 Vaalikokous.

Tampereen Radioamatöörit ry:n vaalikokous pidetään kerhohuoneella Pyynikin
näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 30.11.2015 kello 18.
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Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
2. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä
päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta.
3. Valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden puheenjohtaja.
4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen jäsenet.
5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä.
6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

Joulukuu

5.12. klo: 16-23 Pikkujoulut. Kerhon pikkujoulut järjestetään Hermian saunalla,
osoitteessa Hermiankatu 6 A, Hermia 1. Aluksi pidämme kaksi pientä seminaaria
aiheista: CEPT, mistä löytyvät radioamatöörejä koskevat ajantasaiset määräykset ja
säädökset sekä käsiradioiden käyttö ja ohjelmointi. Seminaarien jälkeen on tarjolla
jouluruokaa, jäsenille hintaan 10 € ja ei-jäsenille 15 €. Julistamme OH3TAM kilpailun
voittajan sekä kansikuva voittajan. Loppu illasta voi mennä saunaan rentoutumaan,
omat pyyhkeet mukaan! Ilmoittaudu pikkujouluihin viimeistään 27.11. Virvelle
oh3viki@gmail.com.

Kerholle ollaan suunnittelemassa yleisluokan T2 kurssia. Jos olet kiinnostunut tulemaan
kurssille, niin ilmoittele Virvelle oh3viki@gmail.com. Tiedämme sitten suurin
piirtein, kuinka paljon kurssille olisi tulossa ja tarvitseeko varata isompia tiloja.
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Valmiudet puheella pidettäviin DX-yhteyksiin
HF-alueella
Kerholla pidettiin 5.3.2015 puheella pidettäviä DX-yhteyksiä varten kurssi, jossa
annettiin valmiuksia hoitaa radioliikennettä HF-alueella ja käsiteltiin radioliikenteeseen
liittyviä seikkoja sekä muiden taajuuksilla olevien asemien huomioimista.

Ennen liikenteen aloittamista pitää opetella ITU-foneettiset aakkoset ulkoa ja kuunnella
liikennettä niin paljon että pystyy vastaanottamaan liikennettä. Hyvä tapa opetteluun on
kuuntelu ja esimerkiksi asemien kutsujen kirjoittaminen paperille ja tämän yhteydessä
maatunnusten kertaaminen tai läpikäynti.

Kurssilla käsiteltiin työskentelyyn liittyen ns. split-operointi. Kyseistä operointia
käyttävät tyypillisesti asemat, jotka saavat pileupin (valtava määrä asemia yrittää saada
yhteyden harvinaiseen asemaan) aikaiseksi. Tällöin asema lähettää toisella taajuudella
ja kuuntelee muita asemia toisella taajuudella. Tosin HF-liikennettä pystyy
harrastamaan ilman edellä mainittua toimintaa.

Liikenteessä ja kutsuihin vastaamisessa kannattaa huomioida ns. suunnatut kutsut.
Suunnatulla kutsulla kutsutaan tyypillisesti esimerkiksi Aasiassa tai Amerikan
mantereella olevia asemia. Mikäli kuulet suunnatun kutsun, niin älä vastaa siihen ellet
täytä kutsun kriteerejä.

Kurssilla käsiteltiin myös ns. radioetikettiä ja muiden asemien huomioon ottamista
taajuuksilla. Kurkku suorana ei kannata huutaa kerta toisensa jälkeen jollekin
harvinaiselle asemalle, kun huutajia on satoja tai jopa tuhansia. Pääpiirteissään
kannattaa muistaa yksi kultainen asia liikenteestä: käyttäydy taajuuksilla niin kuin
haluaisit muidenkin käyttäytyvän.
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Tällainen puheella tapahtuvan DX-työskentelyn kurssi voidaan pitää myöhemmin
uudelleen, mikäli havaitaan tarve kurssille. Tämän lisäksi ehdotuksia otetaan vastaan
mahdollisista toiveista ja kursseja pidetään mahdollisuuksia mukaan. Toiveita voi aina
esittää kerhon hallitukselle!

Aurinkoista

syksyä

kaikille!

Terveisin OH3GXQ / Marko
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OH3NE:n DIGI-ILTA
Markon OH3GXQ:n pitämän DX-työskentelyn jälkeen alkoivat kerhoilloissa jutut
kääntyä siihen malliin, että voitaisiin järjestää digi-ilta asiasta kiinnostuneille. Asia eteni
siihen pisteeseen, että Tomi OH3FSR kyseli voisinko osaltani osallistua ko. illan
järjestämiseen. Aikamme pohdittuamme alkoi ko. ajankohta jotenkin hahmottua.
Sovimme tietyn työjaon. Hannu OH3MOT toisi radion, digiohjelman (FL-digi), jota
esittelisimme ja pitäisimme digigusoja. Hannun OH3MOT:n lisäksi digigusojen
pitämisestä tuli kertomaan Toni OH3T. Toni OH3T esitteli suurella ammattitaidolla
muita digimodeja (JT-modet). Kiinnostus oli oikein hyvä ja kerho oli tupaten täynnä
opinhaluisia hameja. Digimodeista oli lukuisia hyviä kysymyksiä ja kaikkiin haluttiin
antaa

edes

jonkinlainen

vastaus.

Tomille OH3FSR:lle tämä oli oikein
perusjuttu, sillä hän oli siitä kovin
innostunut. Uusi radiokin oli silloin
hankkeilla

ko.

modeilla.

Oma

esitykseni meni aika lailla penkin alle,
sillä meikäläisellä oli ääni kateissa.
Puhumisesta ei tullut oikein mitään.
Mutta

homma

hoideltua.

tuli

Saatiin

"jotenkin"

ainakin

yksi

digihamssi lisää. Kerholla oli myös
kahvitarjoilu pullan kera. Kiitos vielä
kerran

kaikille

kerhon

jäsenille

yhteishengestä.
Hannun rakentama ”digimode sovitin”.
Hannu de OH3MOT
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Rompetori
11.4.2015 järjestettiin kerholla ensimmäistä kertaa pieni muotoinen rompetori. Kerhon
bunkkerin eteen oli laitettu myyntiteltta, jonka eteen tyhjennettiin bunkkeri bonkista ja
bonkkia sai ostaa sopivaan hintaan. Sää oli todella aurinkoinen ja kävijöitä riitti.
Myynnissä oli myös grillimakkaraa ja muurinpohjalettuja, jos ei bonkki kiinnostanut.

Ensi vuodeksi hallitus on suunnittelemassa viikonlopun kestävää kevätleiriä. Leirille
yritämme saada pari mielenkiintoista seminaaria. Järjestämme samalla rompetorin,
jonne saa myös jäsenet tuoda tavaraa myyntiin. Rompetorilla myymme myös tavaraa,
mitä jäi kerholta vielä myymäti. Lisää tietoa ilmoitamme tapahtumasta, kun saamme
tapahtuman suunniteltua loppuun asti.
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Radiotarkkailua eri näkökulmista –seminaari
25.4.2015 järjestettiin Pisparannassa radiotarkkailua eri näkökulmista seminaari.
Paikalle oli saapunut kuuntelemaan noin 30 innokasta radioamatööriä. Radiotarkkailua
lähdettiin tarkastelemaan ensin sodan aikaisella radiotiedustelulla, josta kertoi Kari
Pentti OH1UH. Sodan aikaisen radiotiedustelun jälkeen Jani Hintikka OH8JXR kertoi
puolustusvoimien radiotiedustelusta siinä määrin, mikä oli sallittua kertoa. Lopuksi
meille oli saapunut viestintävirastosta Pikkaraisen Kalle OH7RE kertomaan, kuinka
radiotarkkailua

suoritetaan

viestintäviraston

toimesta.

Kallella

oli

mukana

viestintäviraston auto, johon pääsi seminaarin jälkeen tutustumaan.

Palautteen perusteella kaikkia esitelmiä pidettiin hyvinä. Karilla oli todella historiaan
perehtynyttä juttua. Vaikka Jani ei saanutkaan mitään salaisia asioita kertoa, pidettiin
hänenkin esitystään hyvänä. Ehkä enemmän tekniikka puolta olisi kaivattu Janin
osuudesta. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä oli Kallen esitys, jota pidettiin päivän
parhaimpana antina. Saatiin tietoa, mitä viestintävirasto oikeasti tekee. Esityksen
kruunasi vielä se, että pääsi tutustumaan viestintäviraston autoon.
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OH3NE:n hallitus sai kiitoksia tilaisuuden järjestämisestä. Moni myös toivoi, että
tällaisia tilaisuuksia järjestettäisiin lisää. OH3NE:n puolesta kiitoksia seminaarin
esiintyjille ja osanottajille.

Viestintäviraston auton sisällä olevan radiosuuntimo.
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Tutustumisilta SPR:n logistiikkakeskukseen
4.5.2015

järjestettiin

tutustumisilta

SPR:n

logistiikkakeskukseen.

SPR:n

logistiikkakeskus sijaitsee Tampereen Kalkussa. Edellisellä viikolla tapahtunut Nepalin
maanjäristyksen vuoksi oli vähän epävarmaa, onnistuisiko tutustumiskäynti, mutta
pääsimme kyllä tutustumaan logistiikkakeskukseen. Tutustumiskäynnille lähti
kohtuullinen joukko kerhon jäsenistöä, osa mattimyöhäsistä on jäänyt pois alla olevasta
kuvasta. Kuvassa ainakin OH3ENK, OH3MJQ, OH3HYP, OH3KGR, OH1ON,
OH3MEP, OH3LQW, OH3LYA, OH1UH, OH3VC(?) ja OH1WU(?). Kuvan otti
OH3HWX.

SPR:n logistiikkakeskuksella meidät vastaanotti Petri OH3MEP. Tilaisuus alkoi ensin
kahvituksella, ja SPR:n toiminnan esittelyllä, jonka jälkeen lähdimme kiertämään
logistiikkakeskuksen tiloja. Tiloista löytyy varastoituna mm. erilaisia materiaaleja,
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telttoja, vedenpuhdistuslaitteistoja, radiolaitteita ja sairaalatarvikkeita. Kallion sisään
kätkeytyy Sakon vanha ammustehdas, jonka tilat on remontoitu SPR:n varastoksi.
Logistiikkakeskus huolehtii avustustarvikkeiden ja katastrofivalmiusyksikköjen
välineistön hankinnasta, pakkaamisesta ja varastoinnista. Lisäksi keskuksessa
säilytetään

kotimaan

äkillisissä

katastrofeissa

tarvittavia

avustustarvikkeita,

yhteistyössä Suomen valtion huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Pääsimme

tutustumaan

radiolaitteisiin,

mm.

Kenwoodin

NexEdge

VHF-

digitaaliradioihin, CODANin valmistamiin HF-autoradioihin, sekä kiinteään HFasemaan, jonka masto sijaitsee Mustavuoren huipulla. Nepaliin maanjäristyksen vuoksi
maastoautoja HF-radioasemineen ja antenneineen ei ollut enää varastossa vierailun
aikaan.

Katastrofialueen avustustoiminnan koordinointia helpottamaan voidaan käyttää
satelliitti-internet-laitteistoa, joka toimii 11–12 GHZ taajuusalueella.

Laitteisto, jolla voidaan katastrofialueelle tuoda internet yhteys.
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RA-kurssi
Kevään radioamatööri kurssi järjestettiin tällä kertaa intensiivisenä kurssina. Kurssi
pidettiin neljänä eri päivänä, painottuen viikonloppuihin. Kurssille saatiin yllättävän
paljon ihmisiä. Suurin osa kurssille osallistujista oli geokätköilijöitä, jotka olivat
tutustumassa kerhomme toimintaan aikaisemmin keväällä. Yhteensä kurssille tuli 13,
joista yksi oli nainen. Ikä haarukka vaihteli 17–53 välillä, keskimääräinen ikä oli 35.
K-moduuli oli jaettu kahdelle eri päivälle ja sitä opiskeltiin yhteensä noin kahdeksan
tuntia. K-moduulia veti Marko OH3GXQ sekä edelliseltä ra-kurssilta valmistunut
Tuomas OH3ERV. T1-moduuli oli myös jaettu kahdelle eri päivälle ja siinä tuntimäärä
oli myös noin yhteensä kahdeksan tuntia. Ensimmäisen osion kurssista veti Jukka
OH3NLP ja toisen osion Toni OH3T.
Näistä kurssille osallistujista 9 sai suoritettua radioamatöörin pätevyyden, joka on
todella loistava suoritus. Eivätköhän ne loputkin saa pätevyyden. Iso kiitos kaikille
kurssin vetäjille. Syksyllä pidetään jälleen perusluokkaan tähtäävä ra-kurssi sekä
pyrimme järjestämään yleisluokkaan tähtäävän ra-kurssin.
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Kesäleiri 12–14.6. Pajaniemessä
Taas tuli kauan odotettu kevät talven jälkeen ja kerhon odotettu kesäleiri. Kerholla oli
ollut puhetta, että leirillä voitaisiin pitää jonkinlainen teema-aihe. Niinhän siinä kävi,
että Martti OH1ON, Jukka OH3HYP ja minä (OH3MOT), rakentaisimme sinne
satelliittiaseman. Sekä OH3HYP rakentelisi jonkinlaisen lmla-antennin retkikäyttöön.
OH1ON ja OH3MOT hoitaisivat sen satelliittipuolen. Tähänkin tuli työn jako siten, että
OH1ON toisi radion ja ohjelmat ja OH3MOT rakentaisi satelliittiantennit workkimista
varten. Pystytimme antennit, radiot ja ohjelmat koekäyttöä varten meillä QTH:ssa ja
yritimme olla viksuja, että kaikki olisi valmiina leirillä. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan
OH1ON:n radiossa oli pientä ongelmaa, joka tuli ennen leiriä korjattua.

Tämän vuoden kesäleiri pidettiin Pajaniemen leirintäalueella Lempäälässä. Pajaniemen
leirialue on noin 2,5 hehtaarin kokoinen alue Tervajärven rannalla Lempäälässä. Leirin
pystyttäminen alkoi perjantaina klo: 12 aikoihin. Paikalle tulivat ensimmäisten joukossa
OH3MOT, OH3HYP ja Petri OH3ENK. OH3MOT ja OH3HYP alkoivat pystyttämään
antenneja ja aikansa
touhuttuaan antennit
olivat

pystyssä

kääntäjineen
suuntaa
pysty).
vaikeuksia
ohjelman

(kaksi

vaaka

ja

Pieniä
oli
kanssa,

mutta sekin saatiin
kuntoon ja voimme
kuulla
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Perjantaipäivä meni leirin pystyttämisessä, syödessä, workkiessa, väkeä odotellessa ja
illalla saunoessa.

Asemat

ovat

kunnossa,
juomat

säätö

esiin

ja

pitämään qusoja.
Kuvassa

Kari

OH1UH,

Pentti

OH3BK,

Hannu

OH3MOT,
OH3ENK

Petri
ja

Tuomas OH3ERV.

Lauantaina sää suosi leiriä. Lämmin ja aurinkoinen sää sai ihmiset liikkeelle ja käymään
leirillä. Leirille oli järjestetty tapahtumaksi Karin OH1UH:n esitelmä kansallispuistojen
workkimisesta, OH3MOT:n ja OH3HYP:n antennin rakentelun esittelyä sekä
OH1ON:n

satelliitti-

workkimisen

esittelyä.

Tomi

OH3FSR

oli

satelliittiworkkimisesta
oikein

kiinnostunut.

Istuivat OH1ON:n kanssa
nenät ruudussa kiinni ja
kivaa oli.
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OH3HYP

rakensi

kenttäolosuhteisiin
tarkoitetun

dipolin,

kekseliäisyys
valttia.
Minä

Hieno

on
juttu.

OH3MOT

rakensin aivan alusta
alkaen 2m:n J-tikun,
tosin olin jo tehnyt
kotona

osat

oikean

mittaisiksi. Molempien
rakentamista seurasi runsas leiriläisten joukko. Antenni tuli tehtyä ja sitten oli totuuden
hetki; tuliko susi vai ei. Hyvinhän siitä selvittiin mittarin avulla. OH3BK oli hyvänä
apuna opettaen muita kuinka antenni viritetään. Näin ne teemat vietiin läpi ilman
pahempia moitteita. Kävijöitä leirillä kävi yli 50. Kiitos leirin järjestäjille sekä kaikille
leiriin osallistuneille. Hyvä leiri.

terv. de OH3MOT
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Hämeenpuiston Puistofiesta 9.8.2015
Teksti: Veijo Arponen OH3NFC
Kuvat: Veijo Arponen OH3NFC ja Matti Höglund OH3KL

Elokuussa aurinkoisena sunnuntaina naapuriosastolla lajiteltiin kartonki-, metalli- ja
paperijätteitä Pirkanmaan Jätehuollon esittelypisteessä. Meidän esittelyosastollamme
yritettiin erotella radioamatööriviestintää olevia signaaleja puistoa ympäröivästä
radiosaasteesta ja kuunnella puhetta radioiden kanssa kilpaa huutavien naapuritelttojen
kanssa.

Nyt kuudetta kertaa järjestettyyn Hämeenpuiston Puistofiesta vapaa-ajan harrasteita ja
toimintaa esittelevään tapahtumaan liitettiin aikaisempina vuosina pidetty Harrastustori.
Radioasemaa pystyttämässä ja kerhomme toimintaa esittelemässä olivat kerhomme
aktiiviset jäsenet: Marko OH3GXQ, Virve OH3VIKI, Tuomas OH3ERV, Toni
OH3HWX, Veijo OH3NFC ja Matti OH3KL.

Veijo OH3NFC virvelöi puihin antenninaruja ja
Tuomas OH3ERV auttaa.
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HF-taajuuksille antenniksi vedimme puiston puihin OCF-dipolin. Koiran kakkaa ja
pissaa oli puistossa runsaasti väisteltäväksi saakka. Jo viime vuonna lokakuussa JOTAtapahtumassa Hervannassa todettu radiovastaanottoa häiritsevä tila oli samanlainen
täällä Hämeenpuistossakin, S-mittari näytti surullisen voimakasta pohjakohinaa. S8-S9
tasoisen purinan joukosta oli vaikea kuulla vasta-asemia, mutta saimme kuitenkin
pidettyä muutaman SSB-yhteyden jopa naapuriin Ruotsiin saakka.

Digiyhteydet onnistuivat paremmin, koska WSJT-mode osaa kaivaa hyötysignaalin
kohinan joukosta ihmiskorvaa paremmin. Tietokoneen näpyttelyä ei häirinnyt
naapuriteltasta audiotaajuuksilla raikuva Metodistikirkon hengellinen ylistyskään.
Toisella puolella kahvia ja propagandaa levittivät Suomen Keskustan puolueaktiivit.
Yleisön pyynnöstä huolimatta emme varustaneet asemaamme sähkötysavaimella –
ehkäpä ensi vuonna osaamme enemmän morseaakkosia ja operaattorit ovat rohkeampia
tarttumaan avaimeen.

Digimode asema ja muutama käsikapula.

Telttakatoksen suojaan asettamiamme radioita ja radioamatööriviestintään kävi
tutustumassa useita henkilöitä. Osalle radiotoiminta oli täysin uutta. Muutama
eläkkeellä oleva elektroniikan ammattilainen kävi kertomassa putkiradiosta ja sanoivat
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olleensa aikoinaan kiinnostuneita radiotoiminnasta. Radioamatööritutkinto oli
kuitenkin silloin nuoruusvuosina jäänyt suorittamatta. Tutkinnon voi kyllä suorittaa
vanhemmallakin iällä ja nykyisin ei ole enää sähkötyspakkoakaan. Kerhomme järjestää
lokakuussa perusluokan tutkintoon tähtäävän maksuttoman kurssin, josta lisätietoja
löytyy kerhomme nettisivulta.

Tapahtumavieraiden soljuessa harvana massana osastomme ohi toimi karkkikippo
viekoittelevana pyydyksenä tulla lähemmäksi esittelypöytäämme. Pöydän ääressä
piipahti naisihminen, joka hetken rinnassamme roikkuvia nimilappuja tutkailtuaan
totesi, että ”Juu, Markon olen kuullut radiossa ja Veijonkin ääni on tuttu”. Hänen
puolisonsa oli useamman vuoden QRT-kauden jälkeen ostanut radion, jota perheessä oli
sitten kuunneltu mielenkiinnolla. Tässä näemme, että liikennöintiämme kuuntelevat
muutkin kuin toiset radioamatöörit, joten kiinnittäkääpä huomiota toistimella ja muilla
julkisilla taajuuksilla työskentelevät viestienne sisältöön – kiroilu tai muuten
paheksuttava käytös ei ole mieluisaa kuunneltavaa! Alkoholi ja radioamatööriviestintä
ovat huono yhdistelmä.

Olimme passissa esittelyteltassamme pölyävän hiekkakäytävän ääressä viiden tunnin
ajan kello 11 – 16.

Radioaseman ja teltan purku sujui meiltä amatööreiltä

ammattimaisen nopeasti. Virvelillä puihin vedetyt antenninarutkin tulivat alas helposti.
Seuraavia esittelyasemia rakentaessa kannattaa keskittyä VHF- ja UHF-taajuuksille ja
ehkäpä

14

MHz

bandin

digimodeille

sekä

varautua

malliksi

muutaman

sähkötysyhteyden pitämiseen. 80- ja 40-metrin bandeilla oli läheisistä taloista tulevat
kuuntelua haittaavat häiriöt niin voimakkaita, että kohinan joukosta oli vaikeuksia
kopittaa vasta-asemia harjaantuneellakin SSB-korvalla.
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Tiistaitesti
Tuoreena amatöörinä on aina yhtä kivaa, kun kuulee radiosta jonkun kutsuvan
tunnustani. – Onko sinulla huomenna illalla ohjelmaa, haluaisitko osallistua kerhon
joukkueeseen huomisen VHF-kontestiin? kuului kysymys toiselta tuoreelta amatööriltä.
Vai että oikein kisoihin tässä vaiheessa, kyllähän semmoinen passaa. – Kyllähän minä,
nähdään huomenna! tokaisin ja jatkoin ruuanlaittoa.
Seuraavana päivänä kivutessani Pyynikin mäelle, muistelin mielessäni alkukesänä
tehdyn automatkan aikana kuulemaani kilpailuaktiviteettiä. Päättelin ettei tämä nyt
mikään kovin rankka kokemus tule olemaan, vaikka puhutaankin kisoista. Santeri oli jo
kerholla laittamassa radioita tulille, liityin seuraan ja ryhdyimme kertaamaan sääntöjä
ynnä määräyksiä. Vaikka ei siitä paljoakaan aikaa ole ehtinyt kulumaan kun niitä
todenteolla tentittiin, niin tuli siinä äkkiseltään opittua taas paljon uutta, mitä saa tehdä
ja mitä ei kullakin taajuudella sekä moodilla. Tai ehkä olin vain ehtinyt unohtamaan,
kenties.
Kun oli taas tunne, että kaikki tarpeellinen tieto oli sisäistetty niin hyvin kun suinkin
voi tietoa siinä ajassa sisäistää, siirryimme näköalapaikalle eli kerhon katolle antenneja
tarkistamaan. Olisihan se ikävää kesken kaiken huomata että joku viheliäs puunoksa on
päättänyt takertua yagin viikseen.
– Hyvin tuo tuossa mahtuu pyörimään, totesimme ja siirryimme takaisin sisätiloihin.
Mutta kas, tärkein valmistelu oli vielä suorittamatta, nimittäin eväiden teko, koska kuka
sen tietää milloin pienelle ihmiselle sattuu nälkä yllättämään. Aimolla kasalla
pikkelssin, lauantaimakkaran ja sulatejuuston täyttämien ruisleipien tukemana oli
taistelutahto turvattu, vihdoin pystyi istahtamaan aloilleen ja odottamaan että kello
osoittaa h-hetkeä. Jossakin kohtaa intensiivisten valmisteluiden lomassa oli Veijokin
saapunut paikalle valvomaan meitä untuvikkoja, ja hyvä niin, sillä vaikka viranomaisten
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ja järjestöjen pdf-viidakosta sai kyllä faktoja tankattua, jäi kuitenkin uupumaan tärkeät
niksit käytännön toiminnasta.

Vasemmalla Santeri OH3EUA ja oikealla Anton OH3ETZ.
–

Hyvä

tavaton,

pieni

ihminenhän

menee

ihan

sekaisin

tällaisesta

informaatiohyökyaallosta.. ajattelin itsekseni, mutta hengissä selvisin. Ei auttanut enää
muu kuin ryhtyä tositoimiin. Kello löi kahdeksan paikallista aikaa, tai oikeastaan
muutamia minuutteja yli, kun Santeri löi tangentin pohjaan, sysäten kisakutsua aalloille.
Minä puolestani toimin alkuun kirjurina.
– Mikä se suffiksi olikaan? Millä taajuudella ollaan? Nyt meni taas ohi, KP-mikä oli
ruutu? kysymyksiä heitin peräjälkeen uudelleen ja uudelleen, tuntui tieto tulevan aivan
liian vilkasta tahtia. Todellisuudessa tieto tuli ihan normaalilla syötöllä, yritin vain,
tietenkin, kirjata kerralla jokaisen lokimerkinnän kohdalle kaikki tiedot kerralla
kuntoon.
– Kirjaa vain numero ja suffiksi, kellonajasta minuutit, sekä lokaattori yhteyden aikana,
loput saa sitten täytettyä jälkikäteen, neuvoi vieressä istuvan herrasmies. Otin neuvosta
vaarin ja johan alkoi sujua.
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Tovi jatkettiin näillä askelmerkeillä,
kunnes vaihdoimme operaattorin ja
kirjurin

rooleja

Santerin

kanssa.

Villekin oli päässyt livahtamaan ovesta
sisälle

ihmettelemään

touhua

radioiden äärellä. Loppuilta sujui
suurin piirtein muita mutkitta, mitä nyt
jos vahvistin kiukutteli eikä halunnut
lähettää kun pieniä tehoja pihalle,
yhteyksiä

saimme

kuitenkin

muodostettua. Pitkä päivä takana ja
väsymys alkoi painaa päälle, sen kyllä
huomasi kun ei jossain kohtaa enää
muistanut mitä piti sanoa raporttia
antaessa,

saatikka

sitä

että

kutsukanavalle ei kannata pyöräyttää vaikka kuinka olisi kivan näköinen tasalukema
taajuusnäytöllä. Muistuupahan mieleen tulevaisuudessa. Vaikka kisa-aikaa oli jäljellä
vielä reilun tunnin verran, velvollisuudet kutsuivat joten oli pakko luovuttaa ja alkaa
siirtymään kohti omaa tukikohtaa. Vaikkei vielä mikään kärpänen purrut niin pakko se
vaan on todeta, erittäin miellyttävä muoto radioamatööriharrastusta tällainen
kisaaminen, saa nähdä kuinka pitkälle sitä päätyy vastaisuudessa.

Kiitokset Veijolle ja Santerille mukavasta illasta sekä ensikosketuksesta kisailun
ihmeellisyyksiin.

73 de Anton OH3ETZ
Kuvat: Veijo Arponen OH3NFC

TRA-BULLETIN 2/2015

24

