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Puheenjohtajan löpinöitä
Hyvää alkavaa vuotta 2017, 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.
Kerhon jäsenenä sinun QSL-korttisi löytyvät kerhomme QSL-lokerosta.

Vaalikokouksessa sääntömääräiset asiat käsiteltiin ja hallitukseen valittiin taas uutta
verta Jani OH8JXR ja Petri OH3ENK aloittavat ensi vuodelle uusina jäseninä.
Vanhoina jatkavat Virve OH3VIKI, Tuomas OH3ERV, Anton OH3ETZ, Marko
OH3GXQ. Hallituksesta jää pois Veijo OH3NFC ja Janne OH3KGR. Puheenjohtajana
jatkaa allekirjoittanut Toni OH3HWX.

Kerho sai lahjoituksena edesmenneen Raimo OH3KA:n leskeltä Raimon HF-radiot ja
paljon muuta harrastemateriaalia. Lahjoituksena saadut materiaalit käydään läpi ja osa
päätyy kerholle käyttöön. Loput myydään hallituksen päättämällä tavalla. Kerhon IC7400 on korjattavana Tommilla OH3FCB, katsotaan saadaanko radion tyyppivika
korjaamalla lähetysteho palautettua kaikille bandeille.

Koulutusta suoritettiin yhden peruskurssin verran, josta saatiin useita uusia harrastajia.
Kiitos taas aktiivisille kurssin vetäjille ja muille kurssin järjestelyihin osallistuneille.
T2-kurssia ei saatu aikaiseksi puuttuvan koulutusmateriaalin vuoksi. Myös halukkaita
kurssin vetäjiä kaivataan. Seuraava perusluokkaan tähtäävä kurssi alkaa tammikuussa.
Yritetään saada materiaali tehtyä myös T2-kurssia varten luokan korottajille.
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Kerho osallistui Tampereen päivään avoimin ovin, ja puistofiestaan esittelyteltalla ja
VHF-radioasemalla. Pyrimme jatkossakin osallistumaan ja olemaan esillä edistämässä
harrasteemme tunnettavuutta.

Pikkujoulut vietettiin vaihtelun vuoksi perinteisemmin kerholla, jouluruoan ja glögin
merkeissä. Osallistujia oli parikymmentä ja glögiäkin haettiin kahviosta lisää omien
loputtua. Pikkujouluissa paljastettiin tämän vuoden OH3TAM-kilpailun voittaja, joka
oli Hannu OH3MOT. Hannu sai Baofeng UV-82-käsirigin palkinnoksi.

Hyvää kevättä, de 73 Toni OH3HWX
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Ajankohtaista
Toivoisimme, että kaikki kävisivät päivittämässä yhteystietonsa sekä samalla
vastaamassa

muutamaan

kysymykseen

osoitteessa:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18278/lomake.html. Vastaajien kesken arvotaan
pieni palkinto! Jos et halua jatkaa enää OH3NE:n jäsenenä, niin ilmoitathan asiasta
sähköpostilla: hallitus@oh3ne.fi näin vältyt karhukirjeeltä.

Uusi 5 MHz taajuusalue
Uusi radiotaajuusmääräys 4 U/2016 M tuli voimaan perjantaina 9.12.2016. Samalla
uusi 5 MHz taajuusalue avautui kaikille suomalaisille radioamatööreille taajuusvälillä
5351,5 kHz–5366,5 kHz. Maksimiteho 15 W EIRP.

Määräys koskee kaikkea radiotaajuuksien käyttöä Suomessa mukaan lukien
radioamatööriliikenne. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen
saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö.
Kirjaintunnus OF Suomen satavuotisjuhlavuonna
Viestintävirasto on päättänyt, että radioamatööriaseman tunnuksissa on sallittua
käyttää vuonna 2017 vietettävän Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ajan
tavanomaisen OH-kirjaintunnuksen sijasta juhlavuoden kirjaintunnusta OF.

Tammikuu
21.-22.1. 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 Markolle sihteeri@oh3ne.fi
11.1.2017 mennessä! Kurssille mahtuu maksimissaan 12 henkilöä ja ilmoittautumiset
vahvistetaan sähköpostilla.
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28.-29.1. Radioamatööritutkinnon T1-moduuli kurssi
Katso lisätiedot K-moduuli kurssin kohdalta.

Helmikuu
4.-5.2. ja 11.-12.2 Radioamatööritutkinnon K jaT1-moduuli kurssi jatkuu
Katso lisätiedot K-moduuli kurssin kohdalta.

14.2. Perusluokan tentti
Tentti

pidetään

OH3NE:n

tiloissa

klo:

18.00.

Tentti

on

tarkoitettu

perusluokankursseilla oleville. Tilaisuuteen voi myös tulla tekemään T2 tenttiä,
kunhan ensin ilmoitat siitä Tommille oh3fcb@sral.fi.

Kutsu vuosikokoukseen

Tampereen Radioamatöörit ry:n vuosikokous pidetään kerhohuoneella Pyynikin
näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 27.2.2017 kello 18.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokousasiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkistajat
2. Esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus
3. Esitellään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan
tilinpäätös
4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
5. Aloitteiden käsittely

Tervetuloa! Kahvitarjoilu.
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Maaliskuu
11.3. Moppe/RB58VY tunkkauksia
klo: 10-16 pidetään Tommin opastuksella Tredun hepolamminkadun pisteen s-talossa
moppe/RB58VY tunkkauksia. Puuhastelun lopputuloksena voi saada RD58-mopen
kainaloon.

Omat

eväät

mukaan.

Ilmoittautumiset

28.2.

mennessä

oh3viki@gmail.com.

Huhtikuu
15.4. Rompepäivä kerholla
Lisää tietoa myöhemmin.

Toukokuu
6.5. Kevätajelu
Kokoonnutaan autoilla Särkänniemen parkkipaikalle rantaan. Yksi autoista toimii
johtotähtenä ja johdattaa maisemareittejä pitkin meidät pisteeseen X. Pisteessä X on
tarjolla jäsenillemme makkaraa ja kahvia. Jos eksyt reitillä, käytämme taajuutta 2m
145.475 MHz.

13.5. Aktivointi kilpailu toistimella
Lisää tietoa myöhemmin.

Kesäkuu
16.-18.6. OH3NE:n kesäleiri
Kerhon kesäleiri järjestetään tällä kertaa Riitialassa Kukkurankoskella. Kukkuran
pihapiiristä löytyvät majoitustila Jukola, johon mahtuu yöpymään 12 henkeä,
sähkösauna pukuhuoneineen, grillikota sekä savusauna. Alueelle mahtuu myös
muutama asuntovaunu. Viikonlopun vietto eli 2 yötä maksaa 10 € kaikilta yöpyjiltä.
Yöpyjät tarvitsevat mukaansa joko makuupussin tai liinavaatteet. Omat eväät mukaan.
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Kukkurankoskella on mahdollista myös kalastaa. Jos haluat majoittua taloon tai tulet
vaunun kanssa, niin varaathan paikkasi 2.6. mennessä ilmoittamalla Virvelle
oh3viki@gmail.com.

Ajo-ohje: Riitialan kylän läpi kulkien ei ainakaan eksy, sillä Luhalahden tielle ei
käännytä, vaan mennään STOP-merkin jälkeen yli Luhalahden tien suoraan pikkutietä
niin kauas kuin pääsee. Riitialan risteys on n. 2 km Mansoniemen sillan jälkeen
oikealle. Pyrimme laittamaan myös tienviittoja.

Seuraavaa lehteä varten, aineisto on
jätettävä Virvelle oh3viki@gmail.com
31.7.2017 mennessä.
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Radion historiaa ja rakentelua
Nykyään ajatellaan, että kaupastahan radion saa. Kyllä, mutta aina ei ole ollut niin. On
tarvittu henkilöitä, jotka ovat omanneet eri alojen tiedon keruun ja yhdistämisen,
uuden kehittämiseen. Huomionarvoista on se, että silloin ei ollut edes komponentteja,
vaan nekin oli ensin suunniteltava ja kehitettävä, kukin tarkoitustaan vastaavaksi.

Hyvä vertaus on korkeamman matematiikan opiskelu. Kuitenkaan ne, jotka
matematiikan oppivat, eivät ole mestareita, vaan mestari on se, joka on keksinyt ja
kehittänyt matemaattiset mallit. Samoin radion kehitys on alkanut uraauurtavista
keksinnöistä, muutamien viisaampien henkilöiden ajattelusta ja innovaatioista. Ensin
oli kehitettävä radio ja vasta tämän jälkeen oli mahdollista välittää puhetta radiolla.
Tämä on se marssi- ja tärkeysjärjestys.

Radion synnystä on kunnian saanut fyysikko ja keksijä Guglielmo Marconi, joka teki
ensimmäisenä radiopatentin 1897. Jo seuraavana vuonna Marconi avasi radiotehtaan,
perustamalleen yritykselle Chelmsfordiin Englantiin ja työllisti 50 henkeä. Tästä, ja
aivan syystä, Marconi on ansainnut kunnian radiosta. Vaikkakin joku muukin oli
lähettänyt radiolähetykseksi luokiteltavaa lähetystä ennen Marconin patenttia, niin ei
niillä pöytälaatikkoon tehtävillä keksinnöillä ole merkitystä, vaan pitää ne myös antaa
yhteiskunnan ja ihmisten hyödyksi. Tämän Marconi ymmärsi hyvin.

Yksi Marconin langattomien lähetysten lähetysasemista oli Podhussa, Cornwallin
kreivikunnassa, joka sijaitsee Ison-Britannian saaren läntisimmässä kärjessä. Nyt
samaisesta Cornwallista on mahdollista tilata osakasa, josta voi koota jokseenkin
alkeellisen radion, joka konstruktioltaan koittaa mukailla Marconin kehittämää mallia.
Tilasin sieltä vastaanottoon tarvittavat komponentit. Vahvistimen osat kuitenkin hain
täältä paikallisesta liikkeestä, vaikka olisi nekin saanut Cornwallista. Lisäksi
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rakentelin samalle alustalle regulaattorin, että nyt voin käyttää radiota joko 12V
muuntajalla tai radiossa sisällä olevalla 9V paristolla. Koteloinnin suunnittelu ja
piirtäminen oli taas antoisaa, kun aloittaessa ei tiedä, mihin päädytään. Tuntui
kuitenkin selvältä, että radion koneiston putkineen pitää olla näkyvillä. Sen sijaan
kovaäänisen, pariston, johtojen, kytkimien ja liittimien olisi suotavaa olla pois silmistä
mahdollisimman paljon. Niitä varten teinkin takaosaan koteloinnin. Muuten yritin
aikaansaada vanhahtavaa tyylisuuntausta, jossa olisi sitä jotain. Kovaäänisen suojaksi
laitoin vaaleaa kangasta, jollaista yleensäkin on käytetty siihen tarkoitukseen viime
vuosisadan alkupuolella.

No niin, sitten radiolla on kuunneltukin. Tietysti mökillä, jossa saan vedettyä
antenneja. Nehän ovat oleellisia kuuntelussa. Kyllähän sillä kuuli moniakin kieliä,
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tiedä mistä maailmasta kaikki lähetykset olivatkaan. Selektiivisyys oli huono, mutta se
ei tällä rakenteella ole varmaan nykypäivänä ihmekään. Voisi melkein otaksua, että
nykyään voi olla muutama radiolähetys enemmän, kuin Marconin aloittaessa 1800luvun lopulla.

Olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen, koska laite kuitenkin toimii ja omalta
osaltaan sekin selvensi sekä radion rakennetta että sen historiaa. Nykyisyyttä ei voi
käsittää, ellei tunne historiaa.

73 de Pertti OH3ERC
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OH3TAM-peditio Kolarin Lappeaan 6.12.8.2016
Kuten monet tietävätkin, kerhollamme on kaksi kutsua: Kerhoaseman kutsu OH3NE
sekä tapahtumakutsu OH3TAM. Kerhon hallitus voi hakemuksesta myöntää
tapahtumakutsun käyttöoikeuden kerhon jäsenille peditioita tai muita tapahtumia
varten, mikäli reissulaiset toimivat kerhon edustajina.

Hannu OH3MOT, Martti OH1ON sekä Tuomas OH3ERV viettivät elokuussa
viikon Lapissa Kolarin Lappean kylässä. Reissuun kuului paitsi aseman pystytys
ja workintaa, myös tutustumista paikallisiin nähtävyyksiin sekä rentoutumista
kesäisessä Lapissa.

Matkaan lähdettiin varhain lauantaiaamuna. Kokoonnuimme Hannun asunnolla ja
aamukahvien jälkeen pakattiin auto. Alun perin oli suunniteltu mennä Hannun autolla
ja laittaa tavarat peräkärryyn, mutta reissun lähestyessä suksiboksilla varustettu
Stuttgartin tilaihmeeni mahdutti hyvin kolme hamssia kaikkine tavaroineen. Ja sitä
tavaraa sitten olikin reippaasti: Äkkilaskemalta mukana taisi olla ainakin kaksi FT857D:tä sekä VHF/UHF multimode satelliittiworkintaa varten.

Pohjoiseen päin matkaa tehtiin Pohjanmaan kuuluisia ralliväyliä, eli pääosin
nopeusvalvontakameroista vapaita kantateitä reittiä Virrat - Alavus - Kuortane Vimpeli. Kaustisten Nesteellä pysähdyttiin lyhyellä aamiaisella ja saatiinpa matkalla
pidettyä yhteyksiäkin autoasemastani OH3ERV/M. Kaustisten R.NET-toistimen
kautta juteltiin lyhyesti Tampereelle. Matka jatkui reittiä Toholampi - Ylivieska Oulainen - Liminka - Oulu - Kemi - Tornio. Toholammin paikkeilla meitä yllättäen
kutsui Nivalan 2 m toistimen kautta täysin ennalta tuntematon paikallinen asema, joka
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oli seurannut retkikuntaa APRS-palvelusta. Yhteinen tuttukin löytyi ja saatiin
vietäväksi terveiset Janille OH8JXR.

Nopean Iissä pidetyn tankkausstopin jälkeen isompi ruokailupysähdys pidettiin
Torniossa, missä tutustutin vanhemmat herrat legendaariseen Pizza Kebab
Turkinpippuriin. Annokset olivat jotain valtavan ja aivan järjettömän välimaastosta ja
ravintolasta poistuikin kolme halkeamispisteessä olevaa, mutta erittäin tyytyväistä
hamssia.

Matka jatkui Tornionjoen vartta Ylitornion kautta Pelloon, missä käännyttiin
valtatieltä viimeiselle pätkälle kohti Lappeaa. Kylä sijaitsee Tornionjoen ja
Muonionjoen yhtymäkohdassa. Matkaa lähimpään kylään, Kolariin, on noin 30 km.
Ruotsin puolella oleva
Pajala on linnuntietä
lähempänä, mutta lähin
rajanylityspaikka

on

Kolarissa, jonka vuoksi
ajomatkaa tulee noin
50

km.

Hannu

oli

tuttaviensa
viikoksi
käyttöön.

Lappeasta
varannut
mökin
retkikunnan
Mökki

sijaitsee lokaattorin KP17TD reunalla, noin 200 m päässä Tornionjoen rannasta,
korkeahkolla harjanteella. Mökin ympäristö oli tasaista, joskin puista kangasmaastoa,
joten maston sekä lanka-antennien asennus sujui vaivatta.
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Ensimmäisenä iltana pystytimme ainoastaan perinteisen windomin ja HF-aseman
virkaa hoiti FT-857D. Illalla pidettiin ensimmäiset kusot ja saatiinpa heti 3699:llä
aikaiseksi kunnon väittelyn käyttämämme kutsun (OH3TAM/9) laillisuudesta.
Väittely kävi välillä niin kuumaksi että apuun huudettiin vasta-asemien toimesta niin
Telehallintokeskusta kuin Radiolakiakin! Loppuilta meni virvokkeita nauttiessa sekä
saunoessa.
Kunnolla

asiaan

päästiin

vasta

seuraavana

päivänä,

kun

pystytimme

mukaan

ottamani

kuusimetrisen
teleskooppisen

alumiinimaston sekä toisen
windomin. Maston kärkeen
meni Hannun itse valmistama
2 m J-tikku, joskaan sillä ei
ihan

hirveästi

Lapissa

juhlittu. Kahdella metrillä ei
vasta-asemia löytynyt, joskin
noin 50 km päässä sijainneet
Ylläksen 2 m sekä 70 cm
toistimet aukesivat vaivatta.
J-tikku

yllätti

positiivisesti:

kuitenkin
Sen

SWR

kahdella metrillä oli kautta
linjan 1,3 tai alle ja 70 sentilläkin pysyttiin 1,5 lukemissa. HF:llä workittiin pitkin
päivää eri bandeilla, pääasiassa kuitenkin 80, 40 ja 20 metrillä.
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Retkikunta kävi myös tekemässä lyhyen ajelukierroksen Kolarissa, tutustuen
paikallisen Wood Jewelin matkamuistomyymälään. Kävimme myös Ruotsin puolella
Pajalassa Könkään ruukissa ihailemassa Tornionjoessa olevaa Könkäänkoskea.
Paluumatkalla täydennettiin ruoka- ja juomavarastot Kolarin S-Marketissa.

Sää oli vaihtelevaa, joskin sen kanssa oli aivan uskomattoman hyvää tuuria:
Antennien pystytyksen ja purun sekä Könkäänkoskella vierailun aikaan sää oli leuto ja
aurinkoinen, joskin lappimaisen viileä. Muun ajan sitten tulikin vettä kaatamalla,
mutta se ei haitannut kun workki rauhassa mökissä. Paluumatkaan päästiin juuri
kaatosateen alta ja Tornioon jokivartta ajaessa vettä tuli enemmän kuin minään muuna
päivänä.

Paluumatkalla käytettiin Marttia Oulussa paikallisessa leipomossa ostamassa
tuliaisiksi toivottuja leipomotuotteita. Reitti oli pitkälti sama kuin menomatkalla,
joskin tehtiin pikku kierros Lapuan kautta ja vierailtiin Niemisen Jyrkin luona
Koneita.comin radiomyymälässä.

Ajokilometrejä reissussa kertyi noin 1700. Matka Ylöjärveltä Kolariin taittui
suhteellisen nopeassa ajassa, vain reilussa kymmenessä tunnissa. Reissun aikana
yhteyksiä tuli pidettyä HF-UHF-alueilla, autosta pääasiassa 2 m ja 70 cm FMtoistimilla. Oulussa päästiin kokeilemaan myös DMR-toistimen kautta yhteyttä
Tampereen paikalliseen puheryhmään. Kesällä autoasemassa ei ollut vielä DMR
roaming-toiminnallisuutta ohjelmoituna, mutta nyt sekin on valmiina ensi kesän
reissuja varten.
73 de Tuomas OH3ERV
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HF-aseman perustaminen
Vihdoinkin pääsi laajentamaan yhteyksiä. Ensin tuli harjoiteltua toistimella, mutta nyt
oli aika päästä uusiin ulottuvuuksiin.

Antenni on ehkä tärkeimmässä osassa kokoonpanoa. Valitsemani windom-tyyppi
vaatii tilaa n. 50 metriä kiinnityksineen, joten työ alkoi moottorisahalla ja puiden
kaadolla. Isoin puu oli haapa, jonka ympärysmitta oli yli 2 metriä. Kun olin saanut
rungon nurin ja sahattua klavun mittaisiksi pölkyiksi, punnitsin yhden pölkyn ja
painoa oli 85 kiloa. Klapuhommia riittikin sitten koko kesäksi.

Antennin toisen pään kiinnitin kuuseen 18 metrin korkeuteen, jonne tietysti menin
kiipeämällä. Toisen pään sitten laitoin 10 metrin korkuiseen seipääseen, jonka karsin
ja parkkasin hoikasta kuusesta ja istutin metalliseen jalkaan.

Itse

antennin

tein

muovipäällysteisestä

teräsvaijerista,

eristepalat

ovat

polykarbonaattia, kiinnitykset vaijerilukoilla ja sakkeleilla. Köytenä on notkeaa ja
kestävää polyesteriä, jonka kulkua helpottamaan laitoin rissapyörät. Köysien alapäihin
sopivat painot, estämään myrskyvauriot. Antennilankojen välissä 1:4 baluuni
liitäntöineen. Nämä suojasin sateelta muovikotelolla.

Ensikokeiluilla en saanut SWR-mittaria ja tuneria toimimaan. Lopulta löysin syyn,
joka oli valmiina ostetun välijohdon liittimessä. Kuumakarva oli juotettu niin, että
kuumapään päälle oli tullut kerros jotakin (hartsia tms) ja sehän esti kunnon
kosketuksen. Puhdistin kuumapään ja johan alkoi laitteet toimia.

Kaikki laitteet ovat hyväksi todettuja ja tarkoituksenmukaisia. Rigi on ehkä paras ja
kestävin koskaan valmistettu ja tuntuu toimivan täydellisesti.
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On se ihmeellistä, kuinka selvästi yhteydet pelaavat ja usein ääni kuuluu kuin vieressä
puhuisi. Rakentelu ja sen suunnittelu on kuitenkin erittäin antoisaa, ja hienoa on
todeta, että se antaa toimivan lopputuloksen.

Laitteiston kokoonpano:
-Rigi:

Kenwood SSB Transceiver TS-180S

-Virtalähde:

Maas SPS-30 II

-SWR-mittari: Diamond SX-600
-Tuneri: LDG Z-100 Plus Autotuner
-Antenni:

Windom OCFD-antenni, 1:4 baluuni, antennilankojen pituuden jako;
2/3 (27,5m) ja 1/3 (13,7m).
Toimii aallonpituuksilla 80m, 40m, 20m ja 10m.

73 de Pertti OH3ERC
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OH3TAM Isokarilla kansainvälisessä
majakkaviikonlopussa 20.-21.8.2016

Kansainvälistä
Lightship

majakkaviikonloppua (engl.

Weekend)

vietetään

joka

vuosi

International Lighthouse and
elokuun

kolmantena

täytenä

viikonloppuna. Jukka OH3MJQ, Hannu OH3MOT ja Tuomas OH3ERV
osallistuivat tapahtumaan pystyttämällä kerhon tapahtuma-aseman OH3TAM
Isokarin majakalle 20.-21.8.

Juuri oli OH3TAM Lapin-pedition pölyt saatu karistettua, kun pitikin jo lähteä
seuraavaan reissuun. Isokarin-reissu oli sovittu jo hyvissä ajoin ennen kesää, mutta
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vielä viime hetkillä tuli kyselyitä myös Porista toiselle majakkareissulle Säppiin:
Paikalliset partiolaiset olivat vailla radioamatööriasemaa majakkaviikonloppuun.
Kerhostamme ei valitettavasti tuohon keikkaan kuitenkaan löytynyt halukkaita
lyhyellä aikataululla.

Jukka oli sopinut venekyydin Uudestakaupungista jo aamusta, joten edessä oli
aikainen herätys. Retkikunta oli sopinut kokoontumisen Jukan datshalle Viialaan.
Tavarat ahdettiin Tuomaksen farmariin ja matka kohti Uuttakaupunkia alkoi. Reitti
kulki hieman siksakkia: 9-tietä Humppilaan, josta 2-tietä Huittisiin. Sieltä 12-tietä
Euraan josta kantatie 43 vie Laitilan kautta Ukiin. Aamu oli varhainen ja liikenne sen
vuoksi hiljaista, joten saimme körötellä perille kaikessa rauhassa. Varhaisesta
herätyksestä huolimatta allekirjoittanut ei ehtinyt syödä minkäänlaista aamiaista ja jo
Ukiin saapuessa nälkä alkoi vaivata. Isokarilla ruokailusta ei ollut mitään tietoa, joten
hieman huolestuin joutuuko sitä pelkän ohrapirtelön voimalla selviytymään
päivälliseen asti.

Uudenkaupungin satamaan saapui meitä hakemaan komea vene. Isokarin päässä
satamasta itse majakalle on reilun kilometrin matka kivikkoista tietä, joten emme
olleet varmoja miten paljon tavaraa uskaltaa ottaa mukaan. Mönkijäkyytiä tavaroille
oli kuitenkin alustavasti lupailtu, joten uskaltauduimme ottamaan mukaan mm.
teleskooppimastoni. Perillä Isokarilla oli vielä hiljaista, muita turisteja ei näkynyt ja
luotsiasemallakin oli hiljaista. Pikaisen puhelinsoiton jälkeen tuli majakalta
majoitusliikkeen edustaja mönkijän kanssa ja saimme tavaroillemme kyydin. Onneksi,
sillä patikointi kaikkien tavaroiden kanssa olisi ollut aivan täyttä tuskaa.

Majakan väelle oli jo etukäteen kerrottu että aiomme pystyttää paikalle
radioamatööriaseman. He olivatkin järjestäneet meille täysin oman maja-aitan, johon
saimme kunnolla tilaa asemalle ja tavaroillemme. Antennien viritykseen saimme niin
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ikään lähes vapaat kädet ja touhuihimme suhtauduttiin muutenkin suopealla
mielenkiinnolla. Majakan väen lapset kyselivät kovasti radioamatööritoiminnasta.

Orastavasta nälästäkään ei kovin pitkään tarvinnut huolehtia: Majakan väki ilmeisesti
aavisti aikaisen lähtömme aiheuttaman tilanteen ja järjesti nopeasti brunssin jolla
pahin nälkä siirrettiin kätevästi päivälliseen asti.

Asemalle viritettiin HF-antenneiksi windom sekä pitkälanka. VHF/UHF-käyttöön tuli
6,5-metrisen Wimon teleskooppimaston päähän Diamondin X-50 vertikaali.

Mökin ympäristössä laidunsi lampaita, jotka huolehtivat "nurmikonleikkauksesta"
sekä puista harvennettujen oksien lehtien "kulutuksesta". Palvelun sivutuotteena oli
pihassa kuitenkin melkoinen määrä lampaiden jätöksiä, joita jouduimme erityisesti
pitkien lanka-antennien kanssa sitten väistelemään. Lampaanpaskaisen lanka-antennin
kerääminen kun ei äkkiseltään tuntunut maailman miellyttävimmältä ajanvietteeltä.

Majakkaviikonloppuun osallistuvat asemat käyttävät lisämerkkeinä /LH (lighthouse,
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majakat) tai /LS (lightship, majakkalaivat). Meidän asemamme operoi kutsulla
OH3TAM/LH. Asemamme lokaattori oli KP00MR. Suomesta tapahtumaan osallistui
meidän lisäksemme viisi tai kuusi vastaavaa asemaa ja saimmekin pidettyä yhteydet
kaikkiin muihin. Yhteyksiä pidettiin pääasiassa HF:llä SSB:llä (80-20 metrillä), mutta
"naapuriin" Kylmäpihlajaan pidettiin yhteys myös kahdella metrillä. Ulkomaanyhteyksiäkin saatiin runsaasti: Majakkayhteyksiä pidettiin mm. Viroon, IsoonBritanniaan, Kreikkaan ja Turkkiin.

Päivällisellä oli tarjolla lohikiusausta, salaattia, oheisroippeita sekä saaristolaisleipää.
Normaalisti en pidä juurikaan kalaruoista, mutta pakko sanoa että ruoka oli aivan
mielettömän hyvää ja tuli tehtyä parikin santsikierrosta. Päivällisen jälkeen oli
mahdollisuus tutustua itse majakkaan. Isokarin majakkahan on nykyään täysin
automatisoitu, mutta päiväsaikaan majakkahuoneeseen pääsee ohjatulle kierrokselle.
Majakkarakennuksessa oli myös vanhan radioaseman jäljiltä museolaitteistoa. Itse
majakka on lähes 50 metriä korkea, eikä rakennuksessa ole hissiä. Vanhojen
puuportaiden kiipeäminen saikin hien nopeasti pintaan. Valohuoneesta aukeavat
näköalat olivat kuitenkin vaivan arvoisia.
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Ilta jatkui suomalaisten asemien workkimisella sekä saunalla: Varasimme illaksi
vuoron majakan täysin uudesta saunarakennuksesta. Löylyt olivat erittäin kehuttavat
ja rentouttivat mukavasti pitkän ja tapahtumarikkaan päivän jälkeen. Loppuilta sujui
perinteisissä merkeissä workkien ja keskenään jutustellen. Illan pimetessä vastaasemia riitti: Viimeiset merkinnät aseman lokiin tulivat noin klo 01 yöllä.

Seuraavana aamuna pidimme vielä aamiaisen jälkeen muutamat aamukusot. Tämän
jälkeen aloimme valmistautua paluumatkaan purkamalla maston ja toisen HF-langan.
Jälleen ahkerat majoitusväen lapset auttoivat tavaroiden pakkaamisessa ja lastasivat
mönkijän

peräkärryn

puolestamme.

Kiitimme

kohteliaasti

majakan

väkeä

vieraanvaraisuudesta ja suuntasimme kohti satamaa. Matkalla satamaan kävimme
vielä ihmettelemässä vanhoja Puolustusvoimien saarelle jättämiä rannikkotykkejä.
Sataman kioskilla suoritimme loppulaskun ja jäimme odottelemaan paluukyytiä
maihin.

Jukan tuttavat kutsuivat meidät vielä paluukyydin yhteydessä käymään omalla
mökillään viereisellä saarella, jossa joimme kahvit. Tämän jälkeen palasimme
Uudenkaupungin satamaan, siirsimme tavarat veneestä autoon ja paluukyyti kohti
Pirkanmaata alkoi.

Tapahtumaan kului koko viikonloppu varhaisesta lauantaiaamusta sunnuntai-iltaan.
Lyhyeen aikaan mahtui todella paljon uusia hienoja kokemuksia. Ehdottomasti ensi
vuonna uudelleen.

73 de Tuomas OH3ERV
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Syysajelu 8.10.2016
NE:n

puitteissa

järjestimme

uutena

toimintana

syysajelun.

Ajelu

starttasi

Särkänniemen parkkipaikalta klo 17 aikaan ja letkaan saimme 8 autoa mukaan.
Valitettavasti heti ajelun alkutaipaleella yksi auto alkoi piiputtaa, mutta kuljettaja
poimittiin toiseen autoon ja matka jatkui.

Letkan johtoautossa oli Tuomas OH3ERV ja Anton OH3ETZ sekä letkan viimeisessä
autossa oli Marko OH3GXQ. Ajelun aikana annettiin reittiohjeita ja pidettiin yllä
muuta radioviestintää taajuudella 145,475. Ajelureitti ja ajelun kohde oli ainoastaan
järjestäjien tiedossa ja moni varmaan yrittikin arvailla matkan aikana mihin tullaan
päätymään.

Aluksi menimme hieman matkaa länteen päin Särkänniemestä lähdettyämme ja sitten
kurvailimme Pallopojan kioskin ja Myllypuron kaupunginosan kautta Kolmenkulman
ABC-huoltoasemalle, jossa pidimme pienen tauon ja otimme letkaan mukaan yhden
auton. Matka jatkui Nokian myllyn kautta Siuroon ja Linnavuoreen, josta loppujen
lopuksi kurvailimme Ylöjärven taakse vanhan sorakuopan reunalla olevalle
nuotiopaikalle n. klo 18 aikaan.

TRA-BULLETIN 1/2017

24
Perillä nuotiopaikalla nautimme grillimakkaraa, kahvia ym. ja seurustelimme muiden
matkalaisten kanssa. Keskusteluissa puhuttiin niin radioasiaa kuin ihan muutakin kuin
harrasteeseemme liittymätöntä. Valitettavasti kohteessa tuuli puhalsi hyvin kylmästi,
mutta kaikilla tuntui olevan mukavaa. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Ehkäpä
tapaamme uudelleen vastaavanlaisissa merkeissä.

73 de Marko OH3GXQ
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