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Pääkirjoitus  11.12.2003, Oulu

Tervetuloauuden uljaan verk-
kojulkaisun lukijaksi. Rolletii-
nia julkaistaanaina kun jotain
tiedotettavaaon. Rolletiini ottaa
mielellään vastaan materiaalia
lukijoilta. Toimitusneuvosto
sitten päättää,mitä julkaistaan,
mitä ei. Julkaisunei ole tarkoi-
tus kilpailla Radioamatööri-
lehden, tai muiden julkaisujen
kanssa.Rolletiinia toimitetaan
pilke silmäkulmassa,ja aiheon
vapaa.Käsiteltä-vätaiheetsaat-
tavat sivuta radioamatöörihar-
rastettakin, mutta pääasiassa
aiomme taittaa sanansäilää ja
harrastaa näennäisviisasta
argumentointia yli koulu- ja
oppiainerajojen.

Radioamatööri-lehtikin ilmes-
tyi, kansikuvassakomeili Veli
Aurinko. Internetin IRC-kana-
valla #ham.fi:llä syntyi keskus-
telua alakuvanaitoudesta.Rol-
letiinin toimituksessahuomat-
tiin heti kaksi mustaa maalia
sisältävääpurkkia. Purkit ovat
täsmälleen samanlaisia. 

Toimitus aputoimittajineen e-
päileekin kansikuvan manipu-
lointia harmittomaksi pilaksi.
Kuvaan lisättävillä maali-
purkeilla on kätevää peittää
esimerkiksikirjahyllyistä löyty-
viä Nalle Puh-ja Tiikeri-tarroja.
Näitä ainakin toimituksenpöy-
dän pinnasta löytää aika ajoin.

Rolletiinin toimituksellinenlin-
ja on se,ettäsanaon vapaa.Py-
syväteemammeon“Uskalla sa-
noa ei multimedialle!” ja tätä
yritämmetoteuttaaomassaelä-
mässämmekin.Rolletiinin toi-

mitus ei koskaan tule julkai-
semaanensimmäistäkäänsoit-
toääntä taikka kännykkälogoa. 

Lopuksi vielä sananenkäydystä
SRAL:n hallituksen vaalista.
Kampanja jää historiaan, mo-
nestakinsyystä.Rolletiinin toi-
mitus toivottaa uudelle halli-
tukselle menestystä!

Rolle, OH6KXL

Henkilökuvassa Pekka,
OH8HTS

Toimituksen lähipiiriin kuuluu
paljolti tekniikastaymmärtäviä
radioamatöörejä.Päätoimittaja
itse on läheskädetöntumpelo.
Syksyn vaativimmat tekniset
suoritukset ovat olleet pykä-
piston opettaminenekaluokka-
laisilla ja Nopex-kulmasahaus-
laitteidenkokoaminenräjäytys-
kuvaa apuna käyttäen. Rolle-
tiinin historian ensimmäisessä
henkilökuvassaesitellään Pek-
ka, OH8THS.

Valinta oli helppo.Pekkaon u-
raauurtavallatavallaomistaunut
kunnostamaan mitä tahansa
teknisiä vempaimia.Mitä van-
hempia laitteet ovat, sen suu-
remmalla intensiteetillä Pekka
tunkkaa. Pekka on omistaunut
huonolle musiikille, 2-tahti-
bensiiniäkäyttäville laitteille ja
Collinsin tranceivereille.Pekka
rajaa musiikkimakunsa ulko-
puolellehuononmusiikin saral-
la ainoastaan hanurijazzin. 

Maestro itse yllään näp-
pylähanskat ja Jalaksen
maiharit, nuo itsenäisen
Suomen tunnusmerkit!;-)

Pekka, OH8HTS asuu Oulun
Toppilassa hyvin lähellä sitä
paikkaa, josta Suomensotilaat
lähtivät vuonna 1945 Lapin
sotaan Torniota kohden proo-
muilla ja rahtilaivoilla. 

Kulunut syksyon Pekallamen-
nyt huoltoleasing-Raisunkans-
sa.Koskenkäytössäolevaajok-
ki on omintakeisuudessaan
piristävä poikkeus suomalai-
sessaajoneuvokannassa.Polii-
seilla,joidenhuumorintajustaei
yleensäole takeita, kuuluu hy-
my olevan kuitenkin herkässä,
kun tämä maanteiden ritari
päristelee Raisulla tutkan ohi.

Custom-Raisu vm-84 ja
ylpeä kuljettaja ajoasus-
saan kääntää päät.

Kosken projektit ovat olleet
uraauurtavia. Toimitus jää
odottelemaan, milloin
saamme 2-tahtimoottorilla
käyvän lp-levypyörittimen.
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PC-nurkka

#Ham.fi-irc-kanava inter-
netissäon joskusollut puheen-
aiheena3699kHz:lla. Onpajos-
kus referoitu radioliikennettä
ircnetinkin puolella. Jotta tie-
donvälitys näiden kahden kai-
kentietämön välillä parantuisi,
Rolletiinin toimitus julkaisee
tässäirc-oppaan.Tämänoppaan
avulla pääset sisälle ircin
ihmeelliseen maailmaan.

Mikä IRC on? IRC on lyhenne
"Internet Relay Chat" sanasta
joka tarkoittaa vapaasti suo-
mennettunainternetin välityk-
sellä toimivasta chatista.
Suomalaisten radioamatöörien
ykköskanava Ircnetissä on
#ham.fi jolla on 80-110 käyt-
täjää riippuen vuorokauden-
ajasta ja päivästä.Kanava on
tunnettu"hamihautomona"jon-
ka avulla moni uusi radioama-
töörinalku on saatettu radio-
amatööriksi.

Konfikurointi on helppoa.

#ham.fi:llä esiinnytään omalla
nimellä ja mielelläänradioama-
töörikutsunkera.Eihän "piraat-
teja" katsotahamibandeillakaan
suopeasti.

Windows-käyttöjärjestelmän
suosituin irc-asiakasohjelma
lienee mIRC jonka voi hakea
osoitteesta
http://www.mirc.com/get.html
SieltävalitaanuusinmIRC joka
on tällä hetkellä mirc612.exe.
Ohjelmanasennuson suoravii-
vaista.Valitaan se mirc612.exe
ja annetaanselaimenavata tie-
dosto. MIRC kyseleeasennus-
kansiotajohonkakelpaamaini-
osti oletushakemisto.MIRC:in
asennuksen päätyttyä käynnistä-
valikkoon ilmestyy MIRC.

 Ensiaskeleet mIRC:in käyttöön

MIRC käynnistyy Options-
valikkoon jonka tärkein kohta
on  "Connect". Sieltä kohta
"Realname" on tärkeä. Siihen

laitetaan tietysti oma nimi.

KohtaanEmail laitetaansähkö-
postiosoite. Nick-kohtaan voi
laittaaoman radioamatöörikut-
sun pienillä kirjaimilla koska
isot kirjaimet tulkitaan yleensä
HUUTAMISEKSI joka sattuu
korvaan

Seuraava kohta on säätää
Server-osiokuntoon.Sieltä kli-
kataan ADD server, kohtaan
Description laitetaan "Ircnet
Suomi" esimerkiksi.Server-
kohtaan laitetaan joku näistä
palvelimista.

irc.opoy.fi toimii OulunPuhelin
OY:n asiakkaille.  
irc.kolumbus.fi kelpaa
 Kolumbuksen asiakkaille.
irc.cc.tut.fi toimii kaikilta .fi
päätteisiltä osoitteilta.
irc.inet.fi on Soneran
asiakkaiden irc-palvelin.
irc.song.fi soveltuu Songin
asiakkaille.
irc.saunalahti.fi toimii
Saunalahden/Jippiin käyttäjillä.

Nyt pitäisi onnistuairkkiin pää-
sy painamalla"Connect"nappia
mIRC:issä.Hetkenkuluttua tu-
lee eteen kanavalistausjohon
kirjoitetaan #ham.fi
Ja kas näin. Olemme pääseet
#ham.fi:lle. Hauskoja hetkiä
IRC:in parissa,toivottaa Veli-
Matti Pappinen OH7JEV.

------ clip clip clip
Rolletiinin toimitus toivottaa
kaikki radioamatöörit terve-
tulleiksi kanavalle.



R O L L E T I I N I     1 / 2003

Pena OH3BK ilmoitteli, että
tavoitteenaon päästäSaabilla
reissuun toukokuussa.
Seuraillaansittenbandeja.Vielä
emme tiedä, minne Penan tie
vie. Jos VHF- ja UHF-
toistimilta ei saa miestäkiinni,
kannattaakokeilla 14267 kHz.
Saabismin vaikutukset tervey-
teenaikuisiälläeivät ole laajasti
tutkittu aihe, mutta tutkittavia
kyllä riittäisi.

Toimitus odottaateknisiäartik-
keleita,erityisestilaitetestitovat
tervetulleita.Tosimiestenvarus-
teista esim. Discoveryn 2m:n
linukka on kuuma pu-heenaihe
tällä hetkellä. Toinen kiinnos-
tavalaite on FT857, joista odo-
tetaan kommentteja.

CRC-palkittu Joonas Korte-
salmi on otettu palkinnostaan.
Joonashämmentyi uuden Vip-
usen kolahdettuapostiluukusta
kahtena kappaleena.Toivotta-
vasti Rolletiini ei aiheutaadsl-
yhteyden ylikuormittumista.

Toimituksellisen linjan mukai-
sesti uskallamme sanoa “Ei
multimedialle”, joten tällä si-
vulla kuvat ovat mustavalkoi-
sia, ja otsikossaei ole shokee-
raavaa värikehystä.

Tuoreiden amatöörien kuulee
usein kysyvän,mikä olisi hyvä
antenni, jolla pääsee kaikille

bandeille. Tästä asiasta ovat
jot-kut kirjoittanee kirjojakin.
Rol-letiini tyytyy vanhaan
pelkistet-tyyn asiatietoon. “Ei
ole dipolin voittanutta!”
Puoliaaltodipoli kohtuullisella
korkeudella on hyvä antenni,
pääsääntöisesti yhdellä
bandilla. Kaikki puoli-
aaltodipolia lyhemmät langat
ovat sitten enemmän tai
vähemmän kompromisseja. 

Sotamies Honkajoelta on
otettu oppia. Dipoli
menee puuhun helpoiten
kaaripyssyllä.

Rolletiini toivoo kylmiä talvi-
kelejä. Huonoilla keleillä ne
parhaat antennit tehdään.

Lopuksi katsaus loppuvuoden
kilpailutarjontaan. HF-miesten
huipennuksena toimii Kakkos-
ten joulukilpailu, joka nimensä
mukaan käydään 26. päivä jou-
lukuuta. Pile Up-lehdessä on e-
sitelty ohjelma, jolla kakkosten
kisan pystyy logittamaan. Oh-
jelma toimii vain kaikissa *nix-
käyttöjärjestelmissä. Ohjelma
on ladattavissa osoitteesta:
http://oh2mmy.qsl.net/kontesti/
kontesti.html

Niille, jotka joutuvat käyttä-
mään Windows-ohjelmia, suo-
sittelemme vaikkapa UU-testiä.

Joululahjavinkkejä

Tämä on se aika vuodesta,jol-
loin monetmiettivät, mitä ostaa
lahjaksi.Toimituson tehnyttiu-
kan selvityksen, ja osoittautui,
että veronpalautusrahatkannat-
taatänävuonnasijoittaaNinco-
autorataan. Ninco poikkeaa
Scalextricin tuotteistamm. Ra-
tansaleveydenpuolesta.Nincon
rata on leveämpi.Radanmitta-
kaava on 1:32. Tutustuessani
Ninco-harrastajienkotisivuihin,
osoittautui,ettäharrastajienkes-
ki-ikä on kovin lähellä radio-
amatöörien keski-ikää. Hieno
harrastus siis!

Jostaloudessaon jo Ninco-auto-
rata,toinen joululahjavinkki pe-
lastaatilanteen.Silloin ostetaan
kaksi kappaletta vara-autoja.
Valinnanvaraariittää, sillä 1:32-
autojaon markkinoilla satojae-
rilaisia. Subaruissaon jopaneli-
veto ja iskunvaimentimet.

Rolletiinin osoite on

Rolf Moberg
oh6kxl@sral.fi

Kuvattu Pohjois-Karjalas-
sa, Parikkalassa Kannak-
sen kylässä kesällä 2003.


