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Oulussa 30.1.2004
Edellisen Rolletiinin julkaisemisesta on aikaa, toista kuukautta jo. Saa nähdä, millainen
on tämän julkaisun elinkaari.
Olen saanut paljon palautetta.
Yksi, varsin tunnettu LaitaSuomalainen
radioamatööri
hermostui jutuistamme, ja julisti ne roskaksi sen kummemmin
perustelematta. Olikohan mokoma lukenutkaan? Kiitos kuitenkin palautteesta. Toinenkin
kriittinen palaute saatiin. Se tuli
Pitsitien Tietäjältä. Tämä kriittinen palaute olikin jo rakentavampi. Seppo, luin palautteesi,
huolellisemmin kuin postauksesi yleensä. Kiitos! Moni ilmaisi
halukkuutensa lukea tällaista
jatkossakin, joten naputellaan
sitten.
Rolle

AO-40 vaikenee!
Fletcher tyrmäsi Leilan?
ARRL tiedotti 27. tammikuuta, että AO-40 on suuressa
vaarassa. Akustossa on tapahtunut suuri jännitteen pudotus.
Tekokuun ohjausryhmässä odotellaankin nyt sormet ristittyinä,
että mitä tapahtuu. Toiveet eivät ole korkealla. Todennäköisesti käy niin, että AO-40:n elämä jäi paljon odotettua lyhemmäksi. Tällä hetkellä ”lintu” on
vaiti.

Vielä ei ole virallisesti tiedotettu ongelman syytä. Huhutaan
kaikenmaailman kumikorkeista, avaruusspeksatun komponentin rikkoutumisesta, ja
mars-mönkijän kanssa tapahtuneesta yhteentörmäyksestä. Tekokuuhullut puhuvat jostakin
”dominoilmiöstä”, joka on levinnyt akun kennostosta toiseen. Villein, toisaalta ehkä
kaikkein uskottavin huhu kertoo, että eräs satellittityöskentelystä innostunut SRAL:n hallituksen jäsen olisi ajanut ylitehoa satelliitille. Kenttävoimakkuus 3V/m olisi ylittynyt, ja satelliittin kaikkien vastaanottimien nestetyppijäähdytetyt gyroskooppisen
kohinaluvun
omaavat oskillaattorit olisivat
menneet rikki. Millainen lie olMichaelin paraboloidi siltä ajalta lut k.o. Tuomiopäivän Linukka,
kun AO-40 vielä oli äänessä. Rolletii- jolla yliteho on saatu aikaan?
ni rohkaisee lukijoita syömään säilöttyjä kurkkuja. Niiden pakkausmateriaalista saa hyviä kapineita peilin
polttopisteeseen. Radiogastronomian
ja satelliittiharrastuksen voi mainiolla tavalla yhdistää.

FT 857:n jenkkiversio eroaa
Suomessa myytävästä laitteesta. Eräs Isänmaan Mies teki radiohankinnan ja yllättyi saadessaan Yaesun, jossa oli pyrstössä kaksi SO239-liitintä. Euroopassa siellä on vain yksi.
VHF/UHF-liittimenä meilläpäin on se parempi liitin, eli N.
Todennäköisesti liitinvalinnassa saatu säästö ei täysin selitä
rigien hintaeroa vanhalla ja uudella mantereella. ;-)

Mikko, OH2MMY on kirjoittanut mainion sähköpostioppaan. Suosittelen lämpimästi
lukemaan oppaan, joka löytyy
osoitteesta:
http://www.goblet.net/vihje/em
ail.html
Alla on raskaalla kädellä lyhennelty mukaelma oppaasta, rajoittuen kohtiin 4, 5, 7 ja 9.
Näitä ohjeita kannattaa noudattaa sekä yksityis- että sähköpostilistaviestinnässä. Erityisesti toivon, että fin-ham-lista y.m.
listat saisivat ohjeiden avulla
hieman ryhtiä.

Käytä kuvaavia, mutta älä liian
pitkiä otsikoita. On huomattavasti mukavampaa, jos näkee jo
otsikosta mitä asia koskee. Jos
viestin pääsisältö koskee vaikNo näihin, ja muihinkin liikku- kapa yagin elementtejä, ja se on
viin huhuihin saa suhtautua, luonteeltan kysyvä, se kannatkuten hevosmiesten tietotoimis- taa mainita lyhyesti otsikossa
unohtamatta kysymysmerkkiä.
ton juttuihin yleensäkin. RM
Hyvä otsikointi on vaikeaa,
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mutta on huomaavaista käyttää
Ohjelma digitaalisille lähetelajeille Linuxiin
omia aivojaan ja laatia hyvä otsikko. Vai mitä sanoisit otsikoista ”antenni” ja ”yagin ele- Tomi, OH2BNS on viettänyt Muitakin modeja listalla on.
aikaa näppäimistönsä ääressä. Esimerkiksi Hellschreiber-tuki
menttien pituus?”
Tuloksena on GMFSK-niminen on vielä kesken. Vastaanotto
Jos sinulla ei ole mitään asiaa, ohjelma, joka on Linux-puolel- toimii, lähetys ei.
la tervetullut lisä ohjelmistovaälä kerro sitä sähköpostilla.
likoimaan. Onhan noita ”digi- GMFSK:ssa on myös lokausEi tarvinne täsmentää.
modesoftia” jo joitakin nähty- mahdollisuus. Sitä en ole koVastaa ja lainaa oikein.Lainaa kin, KPSK ja Linpsk, mutta tuo keillut, koska paperilokikaan ei
vain olennainen osa, älä koko GMFSK on monipuolisin näke- täyty vaarallista vauhtia. Mimäni ohjelma. Ohjelma osaa nulla on varaa kirjoittaa paperiviestiä!
mm. seuraavat modet: PSK31, lokille.
Suomen kieltä kirjoitetaan va- RTTY, THROB ja MFSK.
http://gmfsk.connect.fi/
semmalta oikealle ja ylhäältä
alas. Hyväksi havaittu ja vanha
lainauskäytäntö on, että lainattaessa tekstiä ylimääräiset rivit
poistetaan, ja oma teksti kirjoitetaan lainatun tekstin alapuolelle. ”Miksi näin?” joku
nihilisti kysyy. Ainakin siksi,
että viestiketjua seuratessa hyvin kommentoitua ja lainattua
tekstiä on ilo seurata. Sitä on
helppo lukea, kronologisuus tulee tekstissä ilmi ja kirjoittaja
osoittaa, että hän on oikeasti
tahtoo olla uskottava ja helposti
ymmärrettävä. Toistuva ”toppostaaminen”, eli koko viestin
lainaaminen ja yläpuolelle vastaaminen osoittaa kirjoittajan
olevan kypsymätön käyttämään Laadukas ilmaisohjelma on aina tervetullut, jos sen poistamiseen ei tarvita
sähköpostia nykyaikaisella ja F-Securen tuotteita.
rationaalisella tavalla.
Liiton www-sivuilla on runsaasti pöytäkirjoja hallitustyöskentelystä. Niistä saa mielenkiintoista ja ajanmukaisÄlä levitä mainoksia, äläkä
ta tietoa liiton toiminnasta.
muuta roskaa. Kaikki liikenne
maksaa ja nostaa jossain vaihttp://www.sral.fi/hall0204.pdf
heessa kustannuksia. Blondivitsit voi imuroida verkosta, sahttp://www.sral.fi/hall0304.pdf
moin hauskat pilakuvat. Ramadan- ja jouluntoivotukset voi
lähettää valitsemilleen henkilöille yksityisesti.
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Pussinen, tuo Oikean Tiedon
Pulppuava Lähde ja Totuuden
Häikäisevä Valo on jälleen
avannut pohjattoman lorupussinsa.

PEKAN PUSSI
Eletään epävarmuuden aikaa.
Huhutaan vallankaappauksista, eroista, erottamisista, ihmissyönnistä, uhrimenoista ja
ihmisten muiluttamisista. Samaan aikaan AO-40 lakkaa
toimimasta, ja kansainväliset
verkkoyhteydet ja Abloy-lukkojen toimivuudet takkuavat.
Onko tämä alkusoitto jollekin
suuremmalle Radioamatööriliiton prosessille, jonka tarkoitusperä jää normaaleille
rivihamsseille arvoitukseksi?

Sotilasjuntan jäsen naamioituu saapuessaan kokoukseen. Kaikki epäilevät
kaikkia.

Uuden valtajoukon ydin, ns.
Srelan mafia, kokoontui tarkasti vartioidussa paikassa
muodostamassa pitkäjänteisiä
tulevaisuudensuunnitelmia liiton ja radioamatööritoiminnan
Vaikka nykyinen tilanne on tulevaisuuden suunnittelemiepävarma, olen saanut varmoil- seksi.
ta lähteiltä kuulla tarkkoja suunnitelmia Suomen Radioamatööriliiton tulevaisuudesta. Lähteiden tarkoitusperiä en voi kuin
arvailla, mutta taustalla vaikuttaa jo tunnetuksi tulleet hevosmiehet.

Sotilasjuntalla oli välillä aikaa pitää
taukoakin.

Kokouksessa oli mukana myös
liiton aivan ylintä johtoa, jotka
ovat mukana salaliitossa. Kokouksen tunnelmissa perehdyttiin mm. radioamatööritoiminnan siirtämistä hyppivätaajuiseksi työskentelyksi ja konemaiseksi, vocooderitekniikalla

Lavastettu kuva Syysotttelusta 2005. Operaattori workkii, toinen pitää lokia.
Kolmas henkilö on CCF:n nimittämä Oikeamielinen Valvoja, jollainen on oltava jokaisella asemalla. . Tässäkö tulevaisuutemme todella on? Huom! Vain
keskimmäinen on radioamatööri (oh6kxl)
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toteutetuksi, puhtaasti dataa sisältäväksi bittivirraksi. Uusia
demonstraatiolaitteistoja esiteltiin tällä rintamalla ja ne saivat
salaliittolaisten parissa hyvän
vastaanoton.
Lisäksi kokouksessa käsiteltiin
liiton hallinnon ja tilaisuuksien
tulevaisuutta. Selkeänä ohjenuorana haluttiin liiton johto
täyttää sotilashenkilöillä, jolloin
esimerkiksi "Ensimmäinen Uusi
Kesäleiri" voidaan koostaa
useista pienistä leireistä. Jokainen pieni leiri käsittelee oman
alansa asioita, kuten DX-toimintaa, kilpailutoimintaa tai satelliittiworkkimista. Nämä leirit
kootaan yhdelle alueelle suureksi keskityskesäleiriksi, jonka
järjestystä ja sisään- ja ulospääsyä sotilaspoliisit vartioivat.

topaikat siirtyvät maanpuolustusalueittain siten, että edellisellä kesäleirillä eri sotilasradioamatöörikerhot kilpailevat kolmipäiväisessä henkiinjäämiskamppailussa järjestämisoikeudesta. Kahdeksan vuoden sotilasvallan jälkeen itse Suomen
Radioamatööriliitto lakkautetaan, ja sen toiminnallisuus siirtyy suoraan Pääesikunnan Muonitus- ja disinformaatio-osaston
alaisuuteen.

Valvonnan lisääminen tulee nostamaan kiinnijäämisriskiä.

Uusi Kesäleiri tullaan järjestämään ensimmäisen kerran
2005, jolloin sen pitopaikka on
Räyskälän sukellusvenetukikohta. Tämän jälkeen leirin pi-

Näin teitä, arvoisat lukijat, jälleen huijataan. Mikään ei ole sitä miltä näyttää, ja toimintaa
johtaa kulissien takana oikeasti
vain muutama henkilö. Miettikää mitä uskotte, mutta sotilasvallankaappaus on liitossa tulossa.
Pekka, OH8HBG

R O L L E T I I N I

2 / 2004

verkkojulkaisupläjäys radioamatöörikansalle, Rolf Moberg OH6KXL

RADIOGASTRONOMIAA
Kesäleirien perinnekokki Kimmo, OH3MBC on tunnettu jäykistä muonistaan. Kimmo on
tunnetusti lihaisan ruoan ystävä.
Kasviksiakin hän toki käyttää
ravintona, niillä on oivaa ruokkia kasvavia nautoja. Siitä työstä Kimmolla on kokemusperäistä tietoakin.
Herkkävatsainen nimeäisi kaikki Kimmon sapuskat yhdellä nimellä, suolirassi. Tämä resepti
on poikkeuksellinen. Tätä ei
keitetä kermassa eikä paisteta
voissa, vaan tyydytään pelkkään
smetanan tainnuttavaan voimaan.

OH4KPN

Tästä se yleensä alkaa.. Muutama sipuli kuullotetaan voissa. Loppu onkin
sitten rasvaista historiaa.

Reseptin julkaisun jälkeen sain
Sillikaviaaria OH3MBC:n useta yhteydenottoja joissa ihmeteltiin tuossa sillin edessä
tapaan, olkaa hyvät:
esiintyvää
Kevyt-etuliitettä.
Epäiltiin
jopa,
että laatija olisi
1
kevytsuolattu silli
vajoamassa jonkinlaiseksi ras1
sipuli
vafasistiksi t.m.v. Pois se mi2dl
smetanaa
nusta! Etuliitteellä viitataan lä1/2tl
mustapippuria
hinnä suolan määrään sillissä.
Silli kynitään ja perataan pyrkien saamaan mahdollisimman
tarkoin kaikki ruodot pois,jonka jälkeen se hienonnetaan
suht hienoksi.

Sipuli hienonnetaan karkeudeltaan samaan luokkaan kuin
silli.Kaikki ainekset sekoitetaan keskenään, ja seos laitetaan jääkaappiin muutamaksi
tunniksi.

Teemu Mykkänen

Kimmo höyryävän lihapadan ääressä,
kuinkas muuten. Annoskoot huikaisevat tottumatonta kulinaristia.

Toimii erityisen hyvin ruisleivän päällä. Myös muita sovelluksia on helppo keksiä.

Toki jäykemminkin suolattua
silliä voisi käyttää, mutta se
saattaa vaatia liotusta jotta suolan määrä saataisiin inhimilliselle tasolle.
Kimmo, OH3MBC

Mitä yhteistä on seuraavilla nimillä: Lingoln, McKinley ja
Garfield?
VAROITUS: ÄLÄ PUDOTA MONITORIA LATTIALLE!

