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Tervehdys jäsen!
Hyvää alkavaa vuotta 2016, olkoon se suotuisa vuosi radioyhteyksien pitämiseen.
Uuden kerholehden mukana saat jäsenmaksulapun, jonka maksamisessa toivomme, että
käyttäisit sinulle suunnattua viitenumeroa. Maksamalla kerhon jäsenmaksun, olet
oikeutettu lainaamaan kerholta esimerkiksi mastovaljaita ja antennianalysaattoria.
Kerhollamme on käytettävissä kattava mittalaite valikoima rakentelijoille esimerkiksi
spektrianalysaattori 7 GHz saakka, ja radiolaitemittapaikka 1 GHz saakka. Workkijoille
on hankittu kerholla aiemmin lainassa ollut Icom 7400, jossa on bandeina
HF+50MHz+145MHz. Aseman kalustusta on tarkoitus korjata ja uusia tänä vuonna
muiltakin osin. Tervetuloa talkoisiin.
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 syyslokakuussa, joten sitä varten aineisto pitää jättää elokuun loppuun mennessä.

Mukavaa lukuhetkeä!

Terveisin Virve OH3VIKI
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Puheenjohtajan löpinöitä
Uusi hallitus on jo järjestäytynyt ensimmäisen kerran ja vuoden nakit on jaettu
uusillekin jäsenille. Hallitukseen saatiin kaksi uutta jäsentä tuoreista radioamatööreistä.
Tuomas OH3ERV ja Anton OH3ETZ. Antti OH3HZO jäi hallituksesta pois antaen tilaa
uusille. Itse jatkan pj:n paikalla, kunnes on aika vaihtaa.
Kerholle hankittiin vuoden lopulla SK Hannun OH3KW vanha Icom 7400. Hannun rigi
oli tuttu näky kerholla muutamia vuosia sitten, kun se viimeksi oli kerholla lainassa.
Rigi korvaa hyvin palvelleen TS-180:n ja siirtää HF-workkimiskokemuksen uudelle
vuosituhannelle ;) Rigissä on myös 6m ja 2m bandit ja tehoa 100W. Koekäytössä on
tähän mennessä havaittu, että 20m bandilla tehoa ei tule montaa wattia, katsotaan, miten
se saadaan korjattua. Tervetuloa workkimaan Dxiä tai vaikka tiistaitestiä. Myöhemmin
tehdään jotain myös antennikalustolle, mutta kaikki olennainen toimii taas jo tälläkin
hetkellä. Antenninkääntölaite lakkasi syksyllä kääntymästä toiseen suuntaan, ja syyksi
paljastui viallinen kääntölaitteen kytkin. Kytkin löytyi varaosana briteistä ja se saatiin
korjattua, mutta varaosien saatavuus alkaa olla jo heikkoa.
Koulutusta suoritettiin parin peruskurssin verran, joista saatiin useita uusia harrastajia.
Kiitoksia aktiivisille kurssin vetäjille ja opettajille, sekä muille kurssien järjestelyihin
osallistuneille. Kurssit on taas tarkoitus järjestää sekä keväällä että syksyllä, ja jos aika
riittää syksylle saataisiin myös T2-kurssi luokan korottajille.
Kerho osallistui Tampereen päivään avoimin ovin, ja puistofiestaan esittelyteltalla ja
radioasemalla. Kaupunkiympäristön (radio)häiriöt tekivät yhteyksienpidon lähes
mahdottomaksi. Kaikesta huolimatta yritämme tänäkin vuonna uudelleen, ja pyrimme
osallistumaan ja olemaan esillä edistämässä harrasteemme tunnettavuutta. OH3TAMaseman aktivointia tehdään tänä vuonna suunnitelmallisesti kuukausittain, tiistaitestien
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ja muiden tapahtumien yhteydessä.
Kesän aktiviteetteina on tarkoitus ottaa kerhon asemakalusto, antennikaapelointi,
antennit ja antenninkäännin sekä masto käsittelyyn. Antennikaapelointia voitaisiin
uusia, ½”-nokialaista on kerhon varastossa vielä kelalla ja RG213:a löytyy myös vielä.
Liittimiä pitäisi hankkia molemmille kaapelityypeille. Tärkeä osa olisi myös koko
HF/VHF/UHF/SHF-antennikaluston läpikäynti ja uusinta tarpeen mukaan. Tähän
tarvittaneen jonkinlainen talkooporukka, johon ilmoittautumisia otetaan vastaan.
Kerhon internetsivut ja sähköpostilistat uudistuvat. Siirrymme omasta palvelimesta
kaupalliseen palveluun, ja ostimme oh3ne.fi-domainin. Projektia vetävät Tuomas
OH3ERV ja Veijo OH3NFC. Sähköpostilistat on tarkoitus ottaa aktiiviseen käyttöön
jäsenistön tiedotuksessa ja vähentää paperipostin määrää. Internetsivuille on
mahdollista tehdä jäsensivusto, jossa voidaan jakaa jäsenmateriaaleja.
73 de Toni OH3HWX

HUOM! KERHO TILAA LIITTIMIÄ JA ADAPTEREJA
Ilmoita tarpeesi sähköpostilla oh3ne@sral.fi, niin pääset mukaan yhteistilaukseen
1.3.2016 mennessä.
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Ajankohtaista
Jäsentietoja voit päivittää osoitteessa: http://oh3ne.ham.fi/formi.html. Kaikilta
jäseniltämme ei löydy esim. toimivaa sähköpostiosoitetta. Jos et halua jatkaa enää
TRA:n jäsenenä, niin ilmoitathan asiasta sähköpostilla: oh3ne@sral.fi, näin vältyt
karhukirjeeltä.
Helmikuu
20.02. klo: 10 Juotoskoulutus
Tommi pitää Tampereen ammattioppilaitoksella Tredun tiloissa hepolamminkadulla
juotoskoulutuksen. Juotoskoulutuksesta voit lukea lisää s. 21. Ilmoittautuminen
Virvelle oh3viki@gmail.com 15.02. mennessä, kurssille on rajoitettu määrä
paikkoja.
23.02. klo: 17 Liitinkurssi
Tommi pitää Tampereen ammattioppilaitoksella Tredun tiloissa hepolamminkadulla
liitinkurssin. Ilmoittautuminen Virvelle oh3viki@gmail.com 15.02. mennessä,
kurssille on rajoitettu määrä paikkoja.
Kutsu vuosikokoukseen
Tampereen Radioamatöörit ry:n vuosikokous pidetään kerhohuoneella Pyynikin
näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 29.2.2016 kello 18.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat
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2. Esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus
3. Esitellään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös
4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin vuosi- tai
toiminnantarkastajien kertomus antaa aihetta
5. Aloitteiden käsittely
Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
Maaliskuu
25.-27.3. Radioamatööritutkinnon K-moduuli kurssi
Klo: 10-12 ja 13-15. Välissä pidetään ruokatauko, joka voidaan sopia koulutukseen
tulijoiden kesken, että onko se tuon tunnin pituinen vai vähemmän. Jos sinua tai
kaverisia kiinnostaa tulla kurssille, ilmoittaudu Virvelle oh3viki@gmail.com
maaliskuun 11.3. mennessä.
Huhtikuu
2.-3.4. ja 9.-10.4. Radioamatööritutkinnon T1-moduuli kurssi
Klo: 10-12 ja 13-15. Välissä pidetään ruokatauko, joka voidaan sopia koulutukseen
tulijoiden kesken, että onko se tuon tunnin pituinen vai vähemmän. Jos sinua tai
kaverisia kiinnostaa tulla kurssille, ilmoittaudu Virvelle oh3viki@gmail.com
maaliskuun 11.3. mennessä.
12.4. Perusluokan tentti
Tentti pidetään OH3NE:n tiloissa klo: 17.00. Tentti on tarkoitettu perusluokankursseilla
oleville. Tilaisuuteen voi myös tulla tekemään T2 tenttiä, kunhan ensin ilmoitat siitä
Tommille oh3fcb@sral.fi.
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29.4 - 1.5.2016 Kevätleiri Pajaniemessä
Päihteetön, workkimiseen keskittyvä kevätleiri järjestetään vappuviikonloppuna
partiolaisten leirikeskuksessa Pajaniemessä Lempäälässä. Mökkiin mahtuu yöpymään
20 henkeä, hinta 2 yöltä on 20 € ja 1 yöltä 10 €, päiväkävijöiltä veloitetaan 5 €. Yöpyjät
tarvitsevat mukaansa joko makuupussin tai peiton sekä tyynyn. Omat eväät mukaan.
Jos haluat majoittua, niin varaathan paikkasi 22.4. mennessä ilmoittamalla Virvelle
oh3viki@gmail.com.
Ajo-ohje Tampereen suunnasta tulijoille: nouse Valkeakoski-Hakkari -rampista
(Ideapark) ylös Valkeakosken suuntaan. Aja tätä Helsingintietä n. kilometri ja käänny
Nesteen kohdalta vasemmalle Savontielle (kyltti Savo). Savontietä ajetaan n. 3,5
kilometriä, kunnes tulee Pajaniemi-kyltti tien oikeassa reunassa. Pyrimme laittamaan
myös tienviittoja.
Kesälle alustavasti suunniteltu
Pyrimme järjestämään majakkapedition. Lisätietoa retkestä ilmestyy kevään aikana.
Jos retki kiinnostaa sinua, laita sähköpostia Virvelle oh3viki@gmail.com.
Syksylle alustavasti suunniteltu
Syysleiri. Lisätietoa leiristä ilmestyy kesän aikana.
T2 kurssi. Materiaalin valmistus on työn alla ja toivottavasti kurssi saadaan vihdoin
syksyllä järjestettyä.

TRA-BULLETIN 1/2016

9

Marraskuu
Tampereen Radioamatöörit ry:n vaalikokous pidetään kerhohuoneella Pyynikin
näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 28.11.2016 kello 18.
Joulukuu
Pikkujoulut perinteisesti kerholla.

Seuraa tarkempia tiedotuksia kerhon kotisivuilta http://oh3ne.ham.fi tai www.oh3ne.fi
sekä Facebook sivuilta https://www.facebook.com/groups/OH3NE/
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Tampereen päivä ja kerhon avoimet ovet
Lokakuun alussa vietettiin Tampereen päivää, jolloin oli tarjolla, jos jonkinmoista
aktiviteettia ja tapahtumaa ympäri kaupunkia. Mutta vähät tiesivät kaupunkilaiset, että
korkealla tarunhohtoisen kukkulan laella, suuressa mahtavassa linnassa, kaupungin
asukkaita odotti suunnaton… No ei nyt ihan näin dramaattista, mutta kuten tähänkin
asti

on

ollut

tapana,

pyynikinmäellä,

näkötornin

länsisiivessä,

Tampereen

Radioamatöörit ry piti oviaan auki yleisölle viikonlopun ajan.
Keli ei ollut aurinkoisimmasta päästä, taisi välillä jopa tulla muutama pisara vettä
taivaalta, mutta eipä se näyttänyt ihmisiä lannistavan. Kävijöitä tuli ja meni, osa pelkän
ilmaisen kahvin ja pullan takia, osa tervehtimään tuttujaan, mutta valtaosa oli kuitenkin
saapunut paikalle varta vasten tutustuakseen radioamatööritoimintaan.
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Mitä harrastus pitää sisällään? Miten radioamatööriksi pääsee? Voiko itse rakentaa
radioita? Nämä taisivat olla keskeisimmät kysymykset, joita viikonlopun aikana meille
esitettiin, ja kyllähän niihin vastaukset annoimme niin hyvin kuin suinkin osasimme
asioista kertoa. Saa nähdä montako uutta amatööriä riveihimme liittyy, ei kukaan
ainakaan katunut päätöstään tutustua amatöörien ihmeelliseen maailmaan.
73 de Anton OH3ETZ

Edellisen vuoden kävijämäärän runsauden vuoksi varauduimme useilla esittelijöillä ja
tarjoilulla suurempaankin määrään innostuneita tutustujia. Väkeä oli kuitenkin
liikkeellä edellisvuotta vähemmän, liekö joku muu päällekkäinen tapahtuma
kiinnostanut enemmän, tai kylmempi keli verottanut osallistujia. Jonkin verran ehkä
aidosti harrastuksen aloittamisesta kiinnostuneita oli enemmän tai ainakin sellainen
tuntuma jäi. Kiinnostuneiden kysymyksiin ja toiminnan esittelyyn jäi myös paremmin
aikaa. Mukana esittelijöinä olivat monet kerholla kävijät ja muut toiminta-aktiivit.
Kiitokset kaikille osallistuneille, ja tervetuloa mukaan myös seuraavana vuonna. Yhtenä
Tampereen päivänä olen yksin pitänyt ovia avoimena, joten on erittäin positiivista saada
lisää aktiivista väkeä mukaan myös esittelytoimintaan.
73 de Toni OH3HWX
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Hannu Ilmari Miettisen, OH3KW, muistoksi
8.4.1948 -5.10.2015
Me kaikki muistamme Hannun ystävällisenä ja auttavaisena radioamatöörikaverina.
Hannu oli aina valmis auttamaan kavereita; oli sitten kysymyksessä melkein mikä asia
tahansa. Hannu oli radioamatööri jo Raumalla vuodesta 1965 alkaen OH1ZY. Hannulla
oli Tele-Rauma -niminen firma Raumalla. Hän tuli Tampereelle töihin Sähkötyöhön.
Hänen piti muuttaa Kanadaan 1970-luvulla, mutta hän jäikin Ruotsiin vuonna 1973.
Hän jatkoi siellä elektroniikka- ja tietokonejuttujaan ja perusti siellä Kalmar-Datan.
Hannu meni naimisiin Ritvansa kanssa ja he saivat kaksi lasta. Hannu tuli takaisin
Suomeen 1990-luvulla ja poikkesi katsomassa minuakin. Sen tapaamisen jälkeen
olimmekin ystäviä Hannun kuolemaan saakka.
Hannu alkoi käydä OH3NE-kerholla ja pian hänet valittiin kerhon puheenjohtajaksi.
Hannu kävi kaikilla liiton radioamatöörien leireillä aina viime kesän leiriin saakka.
Samoin Hannu kävi OH3NE-leireillä myös aina.

Tässä kuvassa Hannu (toinen vasemmalta) on Oulun Hietahamissa
radioamatöörileirillä kavereidensa kanssa vuonna 2001 .
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Hannu liittyi myös Suomen Robottiyhdistykseen perustajajäsenenä vuonna 2000 ja taas
osallistui kaikkiin tapahtumiin. Hannu kävi myös Mikrofanin kokouksissa. Mikrofan
on luultavasti Suomen vanhin tietokonekerho, perustettu vuonna 1979.
Hannu

harrasti

elektroniikkaa

ja

hänellä

oli

kotonaan

täydellinen

elektroniikkalaboratorio. Oikeastaan taisi olla montakin huonetta täynnä elektroniikkaa.
Hannu perusti osuuskunnan ja piti sitä kuolemaansa saakka. Erityisesti hän
kunnostautui antennien rakentajana.
Hannu kuului Suomen Savusaunaklubin hallitukseen ja kävi aina perjantaisin
Rajaportin saunassa. Omassa saunassa Hannulla oli aina valmis -kiuas. Hannu muutti
lämmitysjärjestelmän kotonaan varaavasta sähkölämmityksestä ilmavesipumpuksi ja
laittoi siihen itse tehdyn lämmönsäätimen. Hannu kuului myös Viestikiltaan ja matkusti
ulkomaille killan mukana.
Hannu kävi Lapuan Aprillileirillä varmaankin 10 vuotta. Samoin Hannu kävi
radioamatöörien majakkaviikonloppuina eri majakoilla, erityisesti Yttergrundissa.
Viime vuosina Hannu harrasti radioamatöörien SOTA-kukkuloiden valloituksia,
viimeksi

elokuussa

minun

kanssani

Kiiskilänmäellä.

Hannulla

oli

monta

radioamatöörilaitetta.
Hannu oli töissä viimeiseen päivään saakka Konecranesissa. Siellä hän rakensi FMSjärjestelmiä.
Hannua muistamme lämmöllä, hän auttoi jokaista. Hannu ei koskaan valittanut mistään
ja kaikki oli helppoa Hannulle. Hannua jäi kaipaamaan vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Teksti: Pekka OH3GDO
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Partiolaisten mukana jotaamassa
Teksti ja kuvat: Veijo Arponen
”Hei olen Veijo, tykkään nukkua aamulla pitkään”. Näillä sanoilla alkoi osallistumiseni
partiolaisten JOTA-viikonloppuun Lempäälässä Lähteenmäen vanhalla tukkikämpällä.
Olisin voinut kertoa tykkääväni jutella Markon kanssa kahden metrin VHF-toistimella,
mutta olisin silloin joutunut yksin ringin keskelle. Itsensä esittelyn idea näet oli se, että
pihalla ringissä ollessaan jokainen vuorollaan ottaa yhden askeleen eteenpäin, kertoo
oman etunimensä ja jonkin tykkäämisen aiheen. Muut samasta asiasta tykkäävät tulevat
mukaan ja astuvat myös askeleen eteenpäin osoittaakseen myötätuntoa esittelijää
kohtaan.
Ennen Hervannan Hukkien partiolaisryhmien saapumista me radioamatöörit olimme
suorittaneet edellisenä päivänä valmisteluja. Jukka OH3MJQ (vasemmalla kuvassa)
auttoi

perjantaina

dipoliantennin

iltapäivällä

asentamisessa

itse

tekemällään ”bazookalla”, joka ampuu
täytettyjä tennispalloja. Paineilmalla
toimivalla

pallonheittimellä

osuu

tarkasti puunlatvaan ja antenninaru on
helppo vetää korkealle.
Jukka

onnistui

ampumaan

tukkikämpän pihapuihin dipoliantennin
narut

kahdella

kertalaukauksella.

Antenneja asentamassa oli myös Anton
OH3ETZ, joka kiipesi talon katolle
viemään sinne VHF-mobileantennin,
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½-aallon säteilijä magneettijalassa. Koaksiaalikaapelilla syötetty Windom-antenni
toimi hienosti ja kaupunkiolosuhteissa vastaanottoa häiritsevät rutinat ja kohinat olivat
poissa. RG58-koaksiaalikaapelin molemmissa päissä oli vaippavirtakuristimet (RFchocke), jotka estävät tehokkaasti antennikaapelin vaipan häiriöitä niin lähetyksessä
kuin vastaanotossakin. Antennien asennuksen yhteydessä otimme alas käytöstä
poistetun tv-antennin ja jätimme sen keittiön verannalle odottamaan seurakunnan
huoltomiestä.
Radiotoimintaan kävi tutustumassa nelisenkymmentä nuorempaa ja vanhempaa
partiolaista. Viikonlopun aikana partiolaisten kanssa radioasemalla työskentelemässä ja
heitä opastamassa oli neljä
radioamatööriä:

Anton

Amberla

OH3ETZ,

Hirvonen

OH2AWX,

Kellomäki

Matti
Tiiti

OH3HNY

(vasemmalla kuvassa) ja Veijo
Arponen OH3NFC. Tiiti osasi
partiossa

oppimiensa

johtamistaitojen avulla pitää
sudenpennut ”kurissa”, mutta
me ukot olimme kuulemma aivan toivottomia lasten kanssa. Partiolaisten
johtamiskansiossa

saattaisi

olla

hyviä

vinkkejä

opeteltavaksi

meille

radioamatööreillekin.
Kaukana asutuksesta Savontien varressa sijaitseva vanha tukkikämppä oli loistava
valinta HF-alueen radiotyöskentelyä ajatellen. Hervannassa viime vuonna voimakkaat
paikallishäiriöt estivät liikennöinnin lähes kokonaan. Tukkikämpän tontin vieressä
kulkeva 20 kV:n sähkölinja ei häirinnyt meitä ollenkaan joitain pieniä ritinöitä lukuun
ottamatta. Ainoat häiriölähteet kämpällä näyttivät olevan puhelimien ja kannettavien
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tietokoneiden hakkuritekniikalla toimivat latauslaitteet.
Sudenpentujen ja varttuneempien partiolaisten kanssa harjoiteltiin morseaakkosia sen
verran, että jokainen sai sähköttää summerilla oman etunimensä. Toisessa vaiheessa he
yrittivät kopittaa nimensä vastaanottamalla summerilla annettuja merkkejä. Ja hyvinhän
he oman nimensä tunnistivatkin. Sähkötys elää vielä edelleen radioaalloilla ja näistäkin
partiolaisista voi joskus tulevaisuudessa tulla sähkötystaitoisia radioamatöörejä, vaikka
sitä ei perusluokan- tai yleisluokan tutkinnossa tarvitse enää osata.
Pidimme kaukoyhteyksiä 80-metrin (3,5 MHz) ja 40-metrin (7 MHz) taajuusalueilla
pääsääntöisesti suomalaisten radioasemien kanssa, joista varsinaisia partioasemia oli
yhdeksän. Jos olisimme saaneet pidettyä sen kymmenenkin yhteyden tai edes yhden
yhteyksistä sähkötyksellä, niin kerhomme asema OH3TAM olisi voinut hakea SUFawardia. Tämä työskentelytodistus myönnetään radioamatööriasemille, jotka ovat
työskennelleet Suomen Partiolaiset ry:n radioamatööriasemia (asematunnuksen
loppuosa on SUF, SGF tai JAM) ja saaneet vähintään kymmenen pistettä. Puheyhteys
antaa yhden pisteen ja sähkötysyhteys kaksi pistettä. Ensi vuonna voimme tämän
puutteen korjata poimimalla lokiin jonkun uuden partioaseman tai kytkemällä
sähkötysavaimen radioon ja houkuttelemalla jonkun näistä vasta-asemista titaamaan
kanssamme. Radioyhteyksiä tuli merkittyä lokikirjaan viisikymmentä, joista kymmenen
oli VHF-taajuudella (145 MHz).
Tämänkertaisen JOTA-viikonlopun kruunasi sunnuntaina aamupäivällä radioyhteys
partiolaisten sveitsiläiseen pääasemaan HB9S, jonka saimme workittua sitkeän
kuuntelun jälkeen. Siellä oli operaattorina kaveri, joka tykkäsi ”pureskella rättiä” vastaasemiensa kanssa pitkään. Odotuksemme kuitenkin palkittiin ja saimme vastauksen heti
ensimmäisellä yrittämällä. Yhteys tuli kirjattua lokiin 20-metrin bandilla (14 MHz)
raportein 59 molempiin suuntiin. Raportti 59 tarkoittaa, 5 = erittäin hyvin luettavissa ja
9 = erittäin voimakas signaali.
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Radiokalustona meillä oli
HF:lle Markon OH3GXQ
lainaama Kenwood TS-480,
lähetysteho

100

wattia.

Antennina oli 42 metriä pitkä
koaksiaalikaapelilla syötetty
Windom-antenni

(FD4)

viritettynä kahden korkean
pihapuun väliin noin 15-20
metrin korkeudessa. VHFasema oli koko radioleirin ajan keittiön työpöydällä. Radiona oli Yaesu FT-2800M, joka
puski 65 wattia kaksikymmentä metriä pitkään koaksiaalikaapeliin. Kaapelin toinen pää
oli liitetty kämpän katolla olevaan ½-aallon autopiiskaan. Vaikka signaali kuihtui
ohueen RG58-kaapeliin, pääsimme silti hyvin Tampereen toistinasemalle, jopa
Hämeenlinnan toistimen kautta tuli pidettyä radioyhteys.
Vanhassa rakennuksessa on ominaishajunsa. Vesi on joskus tullut katosta läpi eikä
lämmitys vuosien saatossa ole aina ollut kosteudenpoiston kannalta riittävää. Vaikka en
yöpynyt kämpällä, niin vaatteisiini tarttui epämiellyttävä haju. Läheisellä tontilla
sijaitseva Hämeen Partiopiirin Pajaniemen leirialue uudempine rakennuksineen
soveltuu paremmin yöpymiseen. Radiokerhomme raittiusleiri tulevana vappuna
pystytetäänkin vaihteeksi Pajaniemeen.
Sudenpennut oppivat käyttämään käsiradioita todella näppärästi ja keksivät ”omaa”
viestitettävää. Kymmenvuotiaitten tenavien liikennöinti ei valitettavasti ole riittävän
kurinalaista ja päällekkäin lähetyksiä tulee herkästi, koska he ovat tottuneet puhelimessa
kaksisuuntaiseen samanaikaiseen viestintään. Jotain täytyy tulevia kertoa varten keksiä.
Jarin OH3LJU:n kanssa olemme jo hahmotelleet ja laatineet ensimmäisen version
laivanupotuspelistä, jossa käytetään radioviestintää apuna joko puheella tai
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sähkötyksellä. Voimme kokeilla siitä sudenpennuille sorvattua versiota, jossa samaan
peliin voi osallistua useita partiolaisia erilaisissa rooleissa vaikkapa pareittain. Yksi voi
käyttää radiota ja toinen tehdä merkintöjä pelilautaan.
Kiitos kaikille JOTA-2015 tapahtumaan osallistuneille ja sen järjestelypuuhissa
auttaneille. Tästä jäi hyvä maku ja jatkamme mielellämme Hervannan Hukkien kanssa
alkanutta yhteistyötä.
Seuraavassa allekirjoituksessani oleva radioliikenteessä käytettävä lyhenne 73
tarkoittaa ”parhaat terveiset”, de tarkoittaa ”täällä” ja lopussa on Viestintäviraston
myöntämä radioamatööriasemani tunnus.
73 de Veijo OH3NFC
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Mastotyöskentelykurssi
Kerhon

mastotyöskentelykurssi

Tampereen

ammattiopisto

Tommin

OH3FCB

järjestettiin

Tredun

tiloissa

myötävaikutuksella.

Koululta löytyy Suomen ainoa sisätiloissa oleva
masto, joka on tarpeeksi korkea hyväksyttävän
mastopelastuskurssin

suorittamista

varten.

Kurssi

koostui

teoriaosuudesta,
jossa

käsiteltiin

mastotyöskentelyn turvallisuutta. Teoriaosuuden jälkeen
siirryimme käytännön osuuteen, ja toimintaan mastossa.
Kurssilaiset pukivat mastotyöskentelyvaljaat ja pääsivät
kiipeämään mastoon nousurissaa apuna käyttäen ja
kiertämään maston työköysien käyttöä samalla harjoitellen.
Mastopelastuslaitteeseen
pelastusmenetelmiin

ja

tutustuttiin

mastotyöskentelijän
se

mielessä,

miten

harrastaja voi improvisoida tarvittaessa pelastukseen
tarvittavat välineet.
Martti OH1ON, jota Tommi roikottaa viereisessä kuvassa
valjaista, kuvasi koulutuksen. Videon voi katsoa
youtubesta osoitteesta
https://www.youtube.com/watch?v=L6eAj6eYfv8.

Teksti ja kuvat: Toni OH3HWX
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Juotoskoulutus
Kerho on järjestänyt muutama vuosi sitten pintaliitoskurssin ja vuosien taon jälkeen nyt
juotoskoulutuksen. Kurssi järjestettiin Tampereen ammattiopisto Tredun uusissa tiloissa
Tommin OH3FCB myötävaikutuksella. Kurssille osallistujia ei ilmaantunut kuin
kolme, joten kurssi pidettiin hieman suppeampana ja päätettiin järjestää seuraavana
vuonna uusi kurssi.

Koulutuksessa kävimme läpi teoriaosuuden juotostekniikasta ja esimerkkejä erilaisista
juotostekniikoista ja sivuttiin standardeja juotoksiin liittyen. Koska ryhmä oli pienempi,
pystyimme tutustumaan myös aaltojuotoskoneeseen ja proto-tasoisten piirilevyjen
valmistustekniikkaan.

Piirilevyjen komponenttien ladontaan koululla on käsin toimiva ladontakone,
jolla voidaan pienet pintaliitoskomponentit latoa piirilevylle.
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Tommi esitteli käsijuotostekniikkaa,
juottamalla

irti

piirilevyltä

monikymmenjalkaisen
vahingoittamatta

piirin
piirilevyn

kuparijohteita. Juottaminen onnistuu
kotikonstein,

mutta

juoksutetta

ja

juoksutteen poistoon käytettävää fluxoffia tulee hankkia.

Seuraavalla juotoskurssilla on tarkoitus juottaa
kokoon koulun elektroniikan kurssin harjoitustyö,
joka koostuu mikroprosessorista, ledeistä ja 9V
paristosta. Prosessorin voi ohjelmoida näyttämään
erilaisia kuvioita ledeillä. Kurssin osallistujat
saavat juottamansa harjoitustyön itselleen.

Kuvat ja teksti: Toni OH3HWX
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Muistelo pikkujouluista
Pikkujoulut pidettiin tälläkin kertaa perinteiseen tapaan itsenäisyyspäivän aattona. Tällä
kertaa tapahtumaa vietettiin Hervannan suunnalla Hermiassa sijaitsevissa kokous- ja
saunatiloissa.
Ohjelmassa

oli

perinteiseen

tapaan

pikkujoulujen teeman mukaisesti jouluruokailu
laatikkoineen ja kinkkuinen. Ruoka teki oikein
hyvin kauppansa ja kiitokset tästä kuuluu
järjestäjille sekä kinkusta suuret kiitokset Antille
eli OH3HZO:lle.
Tiloissa sijainnut sauna oli totta kai laitettu
lämpimäksi ja osa juhlijoista kävi saunomassa.
Löylyt olivat kuulemma hyvät, vaikka alkuun
pienenä rajoitteena oli saunatilojen liiallinen
tuuletus ”manuaalisen ilmastoinnin vuoksi”.
Tällä kertaa pikkujouluihin oli järjestetty ohjelmaa. Ohjelmassa ei ollut joulupukin
vierailu, vaan kyseessä oli Tuomaksen (OH3ERV) järjestämää seminaariohjelmaa
muutamasta eri aiheesta, mm. käsikapuloiden ohjelmoinnista. Aiheet kertomuksineen
ja esimerkkeineen olivat ilmeisesti mielenkiintoisia, sillä aika moni seurasi tarkkaan
Tuomaksen esitelmiä ja Tuomakselle tuntui välillä oikein satavan kysymyksiä.
Kaikissa kirjoituksissahan pitää olla analysoituna jonkinlainen yhteenveto, joten se
olkoon tämän jutun loppuosiona. Jäsenmäärään ja edellisvuotisiin pikkujouluihin
nähden osallistujien määrä ei ollut kovin suuri, mutta tilaisuuden taso ja laatu saatiin
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pidettyä hyvällä tasolla erityisesti ohjelmassa olleiden seminarististen esitelmien
ansiosta. Tilaisuudessa vallinneen hengen ja kasvoissa esiintyneiden vähäisten
alakuloisuutta osoittavien merkkien perusteella tämä kirjoitus voidaan päättää tutuksi
tulleisiin laulunsanoihin: Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, oi jospa oisin saanut olla
mukanaa…

Näppäimistön kolinaisin terveisin
Marko / OH3GXQ
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Kilpailuja
Viime

vuonna

kerhomme

järjesti

OH3TAM

aktivointikilpailun

Tampereen

Radioamatöörit ry:n jäsenille. Kilpailun perusideana oli pitää yhteyttä OH3TAM asemaan mahdollisimman monta kertaa. Eniten yhteyksiä OH3TAM -asemaan piti Jari
Mononen OH3LJU ja tästä hyvästä hän sai palkinnoksi 150 € arvoisen lahjakortin Utec
Oy:n liikkeeseen.

Edellisessä TRA-bulletin lehdessä 2/2015 oli kansikuva kilpailu. Kysyimme, kenen
kerhoasema on kyseessä ja missä radioasema sijaitsee. Oikea vastaus oli, että asema
sijaitsee Tukholman Tekniska museet:ssa ja kerhoaseman tunnus on SKØTM.
Nopeimman ja oikean vastauksen kertoi Janne Linkosuonio OH3LFQ. Palkinnoksi
Jannelle lähti kerhon lippalakki.

Uusi kansikuva kilpailu

Kansikuva kilpailu, kerro minulle missä ja milloin tämän lehden kannessa oleva kuva
on otettu. Lähetä vastauksesi 31.5.2016 mennessä osoitteeseen oh3viki@gmail.com.
Lähimmäksi arvanneelle on luvassa pieni palkinto.

OH3TAM aktivointikilpailu Tampereen Radioamatöörit ry:n jäsenille
OH3TAM –kutsua on päätetty aktivoida ja samassa yhteydessä järjestää kilpailu
yhdistyksen jäsenille. Kilpailun perusideana on pitää yhteys OH3TAM –asemaan
mahdollisimman monta kertaa. Se asema, jonka kutsumerkki esiintyy eniten
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OH3TAMin lokissa, tulee voittamaan kilpailun ja palkitaan seuraavissa pikkujouluissa
mukavalla radioaiheisella palkinnolla. Vihjeet OH3TAM –aseman aktivoinnista
löytyvät yhdistyksemme kotisivuilta oh3ne.ham.fi ja aktivointi voi tapahtua niin
suorilla taajuuksilla kuin toistimellakin.
Kilpailun säännöt:
-

yksi radioyhteys per aktivoitumiskerta per taajuusalue lasketaan

-

kilpailuaika on 15.2.2015 – 30.11.2015

-

yhteyskertojen perusteena on OH3TAM lokikirja

-

kahden tai useamman kutsumerkin omaava radioamatööri ei voi yhdistää eri
kutsumerkkien yhteyksiä

-

aktivointiin voivat osallistua kaikki amatöörit, mutta kilpailun palkinnon saa
eniten yhteyksiä OH3TAM kanssa pitänyt yhdistyksemme jäsen (edellisen
vuoden voittaja ei voi voittaa kahdesti)

-

yhdistyksen hallitus toimii kilpailun tuomarina
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MYYDÄÄN / OSTETAAN / ANNETAAN
Myyrään tarjousten perusteella kerhon vanhat rigit:
Myydään tarjousten perusteella kerhon vanha 70cm multimode Kenwood TR-851E.
Rigi on käyttökuntoinen, se poistui käytöstä, kun kerhon asemalle saatiin Yaesun
2m/70cm multimode. Mukana tulee käsimikrofoni ja virtajohto.

Myydään tarjousten perusteella kerhon radioasemalla käytössä ollut Kenwood TS180S HF-rigi. Rigi on käyttökunnossa, mutta lievää taajuuden ryömintää on lämmetessä
havaittavissa, kelpaa vielä hyvin ainakin sunnuntaiworkintaan. Mukana tulee
käsimikrofoni ja virtajohto.

Lähetä tarjouksesi 26.2.2016 mennessä hallitukselle sähköpostitse oh3ne@sral.fi
osoitteeseen.
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