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Tähän kohtaan yritykselläsi olisi mahdollista saada 
mainos, pientä summaa vastaan.



Puheenjohtajan löpinöitä

Tervehdys!

Yhdistyksen  toiminnassa  on  havaittavissa  piristymisen  merkkejä.  Kerholla  on
järjestetty  radioamatööritutkintoja  ja  olemme  saaneet  uusia  tuoreita  ja  innokkaita
jäseniä  joukkoomme.  Kerhon  säätämön  puolella  on  myöskin  näkynyt  aktiviteetin
lisääntymistä  ja  tämä  on  tervetullutta  liikehdintää  koska  harrastuksen  luonne  on
pitkälti tekniikan virittämistä ja säätämistä, mutta myöskin workkimista.
Kerhon workkimis-pistettä sekä säätämöä on siistitty kerhon aktiivien ( Tonin, Jannen
ja Penan) toimesta jäsenten viihtyvyyttä silmälläpitäen. Kiitos siitä! Antennikalustoa
ja kaapelointia odottaa remontti lumien sulettua.

Kerhotilojen  siisteyteen  aion  itse  henkilökohtaisesti  panostaa  enemmän  jatkossa.
Turhasta  romusta  pitää  päästä  eroon,  luoden  näin  enemmän  tilaa  harrastuksen
harjoittamiselle  ja  viihtyisyyskin  kerhotilassa  lisääntyy.  En tarkoita  kaiken  tavaran
hävittämistä,  mutta  organisointia  ja  järjestelyä.  Muistoja  pitää  vaalia  ja  antiikkia
arvostaa mutta tavaroiden loppusijoitus sopivaan paikkaan palvelee harrastustoimintaa
omasta mielestäni parhaiten.

Omiin  korviini  on  myös  kantautunut  hieman  huolestuneita  ääniä  kerhon
”Digitalisoitumisesta”. Uusi DMR-toistin on hankittu kerhon aktiivijäsenien toimesta
omakustanteisesti.  Digitalisoitumisen  tavoite  ei  ole  hajaannuttaa  jäseniä  kahteen
leiriin, vaan vahvistaa nykyistä olemassa olevaa loistavaa toistinasemaverkostoamme
Pirkanmaalla! Rohkeasti tutustumaan DMR radiojärjestelmään. Pääseehän sitä kautta
puhumaan jo ulkomaille koska monessa maassa alkaa olemaan linkitettyjä toistimia.
Lontoonkielihän siinä vain paranee!

Iloista kevään odotusta ja hyviä QSO:ja + 73 kaikille yhdistyksen jäsenille !

Erityiskiitokset kerhon aktiiveille:

Toni Lehtonen OH3HWX / Janne Mäyränpää OH3KGR, Toistinasemien kehitys ja
ylläpito.
Pentti Grönlund OH3BK, Yhdistyksen paperitöiden hoito ja dokumenttien luominen.
Tommi Sirén OH3FCB, Jäsenlehden tulostus ja tutkintovastaavan työt.
Joni Lehtonen, Jäsenrekisterin ylläpito.
Virve Rantanen OH3VIKI, Järjestelyt ja jäsenlehden toimitus.

Puheenjohtaja
Antti Kuusela OH3HZO
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TRA kerhon toiminta

Tampereen  Radioamatöörit  ry  (TRA)  on  yksi  maamme  vanhimmista  ja
aktiivisimmista kerhoista. Kerhon toiminnan katsotaan alkaneen jo 26.1.1924 nimellä
Tampereen  Radiokerho  NVL,  mutta  TRA:n  nimellä  Oikeusministeriö  hyväksyi
kerhon yhdistysrekisteriin 23.4.1955.
Kerhontiloina  on  toiminut  eri  toimipisteitä,  mutta  nykyiseen  Pyynikin  näkötornin
tilaan kerho muutti 1977. Kerhoiltoja järjestetään Pyynikillä maanantaisin ja torstaisin
klo:  18→, jolloin on mahdollista tavata muita radioamatöörejä.  Kerhohuoneella oli
vuonna 2013 1554 kävijää, eli keskimäärin noin 4,3 kävijää päivässä. 
Kerholla  on  mahdollista:  ostaa  virvokkeita  (Pyynikin  munkkikahvilan  tuotteet
ostetaan kahvilan puolelta kuten muutkin asiakkaat, ei takaovelta HI HI), lainata tai
ostaa alan kirjallisuutta, jos ei omista omaa radiota, voi QSOja pitää kerhon laitteilla.
Kerholla  on  käytettävissä  myös  mittalaitteita  ja  pienimuotoinen  verstas
käsityökaluineen.

Kerhon  toiminnasta  on  mahdollista  lukea  lisää  kerhon  nettisivuilta:
http://oh3ne.ham.fi/wiki/index.php/Etusivu. Muita Pirkanmaan alueen radiokerhoja: 

• Valkeakosken Radioamatöörit Ry, http://karin.kapsi.fi/OH3AB/
• Kangasalan Radiokerho Ry, http://www.oh3abn.net/
• Tampereen  Eräpoikien  Kannatusyhdistys  ry:n  radiokerho  TITARI,

http://www.oh3ap.fi/
• Rientolan Setlementti Ry, http://www.rientola.fi/oh3ag/index.htm
• Tampereen teekkarien radiokerho, http://oh3tr.ele.tut.fi/suomi/  

TRA-BULLETIN 1/2014                                5

http://oh3tr.ele.tut.fi/suomi/
http://www.rientola.fi/oh3ag/index.htm
http://www.oh3ap.fi/
http://www.oh3abn.net/
http://karin.kapsi.fi/OH3AB/
http://oh3ne.ham.fi/wiki/index.php/Etusivu


EHDOTUS UUSIKSI
SÄÄNNÖIKSI

Ehdotus Tampereen Radioamatöörit ry:n
uusiksi säännöiksi on hyväksytty

kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä
kokouksessa 18.4.2011 ja 11.6.2011.

Tampereen Radioamatöörit ry
SÄÄNNÖT 

(yhdistysrekisterin hyväksymä muoto,
muutokset merkitty paksulla, lisäykset

paksulla kursiivilla)

1§ 
Yhdistyksen nimi on Tampereen

Radioamatöörit ry ja sen kotipaikka on
Tampere.

2§ 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

radioamatööritoimintaa
1. Järjestämällä jäsenilleen kokoontumis-
tilaisuuksia ja pitämällä yllä toimintaan

soveltuvia tiloja
2. Perustamalla radioamatööriasemia ja
hankkimalla niille tarpeellisia välineitä

3. Järjestämällä kursseja, luentoja,
näyttelyitä, kilpailuja ja radioesityksiä
4. Ohjaamalla radioteknistä toimintaa
5. Tekemällä radioamatööritoimintaa

tunnetuksi
6. Tilaamalla ja välittämällä alaa koskevia

julkaisuja
7. Osallistumalla vapaaehtoiseen

pelastuspalveluun

3§ 

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen
varsinaiseksi jäseneksi hyvämaineisen

henkilön. Ilmoitus jäseneksi pyrkimisestä
on tehtävä yhdistyksen hallitykselle.

Jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen
vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen
kannatusjäseneksi yksityisiä henkilöitä
ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatus-

jäsenillä ei ole äänioikeutta.
Kannatusjäsenet maksavat vuosittain

kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta
päättää hallitus.

4§ 
Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen

kunniajäseniksi arvossa pitämiään
henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä

jäsenmaksua.

5§ 
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää

jäsenmaksunsa maksamatta.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo

yhdistyksen sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai
radioamatööritoiminnan hyviä tapoja
vastaan. Tällöin erottamisesta päättää

yhdistyksen hallitus enemmistö-
päätöksellä.

Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen
suorittamaan kaikki maksunsa

erottamispäivään saakka, ja täyttämään
kaikki siihen mennessä kerholle

tekemänsä sitoumukset. Erotettu jäsen voi
valittaa hallitukselle erottamisestaan

kirjallisesti 14 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Valitus käsitellään yhdistyksen
kokouksessa ja päätös lopullisesta
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erottamisesta tehdään enemmistö-
päätöksellä. Erotetun jäsenen uudelleen

jäseneksi ottaminen on alistettava
yhdistyksen vuosikokouksen

päätettäväksi.

6§ 
Yhdityksen hallintoa ja taloutta hoitaa

hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi
kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi
vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän
(7) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan

varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus
valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja

muut tarvittavat toimihenkilöt.

7§ 
Hallitus valitaan yhdistyksen

vaalikokouksessa. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään

kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun

puheenjohtaha tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet hallituksen muista
jäsenistä on paikalla. Puheenjohtaja

huolehtii yhdistyksen toiminnasta, johtaa
keskustelua yhdistyksen hallituksen

kokouksissa, edustaa kerhoa ja
toimeenpanee hallituksen ja yhdistyksen

kokousten päätökset, jollei niitä ole
annettu kenenkään muun tehtäväksi.

8§ 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä hallituksen muun

jäsenen kanssa.

9§ 
Yhdistyksen tilit päätetään

kalenterivuosittain ja ne on jätettävä

tarkastettavaksi tilikautta seuraavan
tammikuun aikana. Tilit ja hallinnon

tarkastaa kaksi toiminnan-
tarkastajaa, joiden on annettava

tarkastuskertomuksensa hallitukselle
kahden viikon kuluessa.

10§ 
Yhdistyksen vuosikokous on aina
helmikuun viimeinen maanantai ja
vaalikokous marraskuun viimeinen

maanantai. Yhdistyksen muu kokous
pidetään, kun hallitus katsoo sen

tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii.

  
11§ 

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on oltava
esillä yhdistyksen ilmoitustaululla

vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa

käsiteltävät asiat. Jäsenten esitykset
kokoukselle on jätettävä hallitukselle

vähintään 14 päivää ennen kuin vastaava
kokouskutsu on näiden sääntöjen mukaan

oltava esillä.

12§ 
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella
ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Päätökset yhdistyksen kokouksissa
tehdään yksinkertaisella äänten

enemmistöllä, jollei näissä säännöissä
toisin määrätä. Äänten mennessä tasan

kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee,
vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä

kuitenkin arpa.

13§ 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat

asiat:
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1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa
2. Esitellään hallituksen laatima edellisen

toimintavuoden vuosikertomus
3. Esitellään edellisen vuoden tilit ja
toiminnantarkastajien lausunto, sekä

vahvistetaan tilinpäätös
4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta 

5. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

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

14§ 
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja
testementteja sekä rakentaa ja omistaa

radioasemia, kiinteistöjä ja muuta
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja

kiinteää 
omaisuutta.

15§ 
Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, sen

jäljellä olevat varat on käytettävä
yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti

siten, kuin viimeinen yhdistyksen
purkautumisesta päättävä kokous siitä

yksinkertaisella äänten enemmistöllä
päättää.

16§ 
Näiden sääntöjen muuttamista tai

yhdistyksen purkautumista tarkoittavat
kirjallisesti tehdyt esitykset on käsitelvä

yhdistyksen kahdessa, vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä

kokouksessa, ja  tästä on kokouskutsussa
mainittava. Esityksen hyväksymiseen

vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.   
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Jäsenasiat

Vuodelle 2014 jäsenmaksuja korotettiin,  koska yhdistyksen kulu/tulorakenteessa on
nähtävissä muutoksia, jotka liittyvät yleiseen kustannustason nousuun, valtakunnassa
kaiken  kaikkiaan  käytettävissä  olevan  löysän  rahan  vähenemiseen  ja  jäsenistön
ikääntymiseen.  Lisäksi  tarvitaan  rahaa  kerhoaseman  maston  ja  antennien
perushuoltoon. 

Lehden mukana tulleen jäsenmaksu tilisiirtolomakkeella avulla maksat jäsenmaksusi,
muista maksua suorittaessasi käyttää henkilökohtaista viitenumeroa. Seuraavassa
TRA-bulletissa  julkaisemme  jäsenlistan,  josta  voi  myös  tarkistaa,  onko  maksanut
jäsenmaksun. Jäsentietoja voit päivittää osoitteessa:  http://oh3ne.ham.fi/formi.html,
kaikilta jäseniltämme ei ole esim. sähköpostiosoitteita. Jos et halua jatkaa enää TRA:n
jäsenenä,  niin  ilmoitathan  asiasta  sähköpostilla:  oh3ne@sral.fi,  näin  vältyt
karhukirjeeltä.
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Ajankohtaista

Kutsu vuosikokoukseen

Tampereen  Radioamatöörit  ry:n  vuosikokous  pidetään  kerhohuoneella  Pyynikin
näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 24.2.2014 kello 18.

Kokouksessa  käsitellään  sääntöjen  määräämät  vuosikokousasiat  sekä  hallituksen
ehdotus sääntömuutokseksi:

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  tai  toimenpiteistä,  joihin  vuosi-  tai
toiminnantarkastajien kertomus antaa aihetta
5.  Käsitellään  uudelleen  kokouksissa  vuonna  2011  käsitelty  hallituksen  ehdotus
sääntömuutokseksi

Hallitus  ei  ole  saanut  määräaikaan  mennessä  jäsenistöltä  esityksiä  muiksi
käsiteltäviksi asioiksi.

Tervetuloa! Kahvitarjoilu.

Tampereen  Radioamatöörit  ry:n  vaalikokous  pidetään  kerhohuoneella  Pyynikin
näkötornilla, Näkötornintie 20, maanantaina 24.11.2014 kello 18.
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Tampereen toistinasemia uudistettu

OH3RNE 2 m ja 70 cm toistinasemia on uudistettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Tavoitteena  oli  päästä  käsikonepeittoon  Tampereen  ja  ympäristön  taajaan  asutulla
alueella ja ajoneuvopeittoon koko Pirkanmaalla.

Aloitimme  kokeilut  vuonna  2005,  ja  vuosien  varrella  on  kertynyt  paitsi
elämänkokemusta,  myös  merkittävästi  kokemusta  kaikenlaisista  epäonnistuneista
ratkaisuista. Kokeilut osoittivat muun muassa sen, että jos halutaan laaja mobilepeitto
yhdellä lähettimellä täkäläisessä mäkisessä maastossa, 2 m alue on voittajan valinta.
Toisaalta 70 cm alue tarjoaa paljon paremman sisätilapeiton. Ja että käsikonepeittoon
vaaditaan joka tapauksessa useita vastaanottopaikkoja.

Toistaiseksi käyttäjä joutuu valitsemaan parhaiten palvelevan vastaanottimen niin, että
eri vastaanottimilla on käytössä eri aliääni. 2 m ja 70 cm toistimet on kytketty yhteen
niin, että kummallakin bandilla puhutut jutut kuuluvat molemmista lähettimistä. On
siis kusonpidon kannalta samantekevää, kummalla bandilla workkii.

Toistinasemien lähettimet ovat Näsinneulassa, missä ne ovat olleet vuodesta 1983 (2
m) ja  1990-luvun alkupuolelta  (70  cm).  Vastaanottimia  ei  siellä  voi  enää  käyttää,
koska  Telehallintokeskus  on  myöntänyt  myöhemmin  lupia  paikallisradioasemille,
joiden lähettimet tuottavat tornin rakenteissa IMD-tuloksia muun muassa 600 kHz ja
2,0 MHz päähän omasta lähettimestä.

Vastaanottimet on sijoitettu eri puolille kaupunkia paikkoihin, missä ei ole vastaavia
häiriöitä.  Hallilan  vastaanottopaikka  on  TSF:n  mastossa  parisen  kilometriä
Hervannasta keskikaupungille päin. Se on päävastaanotin, joka palvelee mobileasemia
keskimäärin parhaiten, ja käsikonekäyttäjiä itäisellä alueella.

Tesoman vastaanottopaikka on kaupungin vesisäiliöllä, keskustasta noin 7 km länteen.
Se palvelee mobileasemia etelän ja lännen suuntaan usein paremmin kuin Hallila, ja
käsikonekäyttäjiä läntisellä alueella.

Pyynikin  vastaanottoasema  on  kerhoasemalla,  se  palvelee  kaupunkialuetta,
Näsinselkää sekä Härmälä-Peltolammi-Pirkkala-suuntia.

TRA-BULLETIN 1/2014                              11

QTH Taajuus Aliääni CWID Peittoalue m asl 
Näsinneula TX 145,750 MHz 123,0 Hz 247
Hallila RX 145,150 MHz 123,0 Hz matala H ( .... ) itä, pohjoinen 222
Tesoma RX 145,150 MHz 151,4 Hz matala T ( - ) etelä, länsi, pohjoinen 183
Pyynikki RX 145,150 MHz 186,2 Hz matala P ( .--. ) kaupunkialue, Härmälä, Pirkkala 180
Näsinneula TX 434,850 MHz 123,0 Hz 247
Pyynikki RX 432,850 MHz 123,0 Hz korkea P ( .--. ) kaupunkialue (erityisesti sisätilat) 180



Parhaiten palveleva vastaanottopaikka löytyy kokeilemalla. Kaikki aliäänet kannattaa
tallettaa radion muisteihin, ettei joudu koko ajan näpräämään menuhelvettiä. SRAL:n
aliäänisuosituksessa  kolmospiirille  annettu  123,0  Hz  on  toki  varma  veto,  sitä
käyttämällä saa aina yhteyden edes jotenkin.

Tampereen radioamatöörit ry OH3NE

TESOMAN TOISTIMEN SÄÄTÖÄ

Tampereen  Tesoman  vesitornissa  sijaitsee  yksi  Tampereen  radioamatöörien
toistinasema. Sunnuntaina 29.12.2013 toistinta säädettiin Tonin OH3HWX ja Jannen
OH3KGR toimesta vähän paremmaksi.

Aiemmin  toistimena  on  toiminut  Hyteran  RD985  DMR,  joka  vaihdettiin  nyt
Motorolaan. Motorolassa on Hyteraan nähden parempi IP:n linkitys, jolloin pääsemme
paremmin kiinni  Lahden ja  Espoon vastaaviin  toistimiin,  sekä  maailmanlaajuiseen
DMR-MARC-verkkoon. Toistimen vaihdon lisäksi Tesomalle asennettiin 48V akusto
ja latauslaite sähkökatkojen varalle. Seuraavaksi olisi tarkoitus asentaa myös Hallilan
ja Näsinneulan toistimille 48V akusto sähkökatkojen varalle. 
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Kuva 1: Vasemmalla OH3KGR ja oikealla OH3HWX
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