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SRAL:n  kevätkokous  on  takana.  Itse  en
päässyt paikalle, ja kirjoitankin ihan kuu-
lopuheiden perusteella. Mikä tärkeintä, ti-
li-  ja  vastuuvapaus  on  myönnetty  halli-
tukselle. Edellisvuoden farssille ei haluttu
jatkoa.  Kokouksessa  oli  sirkusteltu  kun-
nolla, vain hevoset puuttuivat. Bulletiini-
tiedotuksessa oli kyllä jotain omituista.

Edellisessä  Rolletiinissa  julkistettiin  kil-
pailu.  Runokilpailun  voiton vei  suveree-
nisti  harrasterunoilija  Mikko  Pikarinen,
OH2MMY, joka on aiemmin kunnostau-
tunut  aatteellisena  weppileiskaajana  ja
jonkilaisena  unix-säätäjänä.  Toinen  pal-
kinto menee, tai pikemminkin menisi Jou-
ni Ståhlille, OH2JIU, joka runoilee ilmei-
sesti  lähinnä  paketilla.  Palkintoa  ei  kui-
tenkaan luovuteta,  koska sitä  ei  ole.  En-
simmäinen  palkinto,  USB-avaimenperä
lienee jo postitettu Mikolle. Onnittelut ja
kiitos  hienosta  suorituksesta.  Kansanru-
nousarkistokin olisi ylpeä.

Rolle

Markon  kirjoitus  käänteentekevästä
antenniratkaisusta  kirvoitti  heti  kom-
mentin  pönttöantennikoulukunnan
keskuudesta. 

Suorastaan järkyttyneenä luin Rolletiinis-
ta,  että  Pönttöantennit  ovat  kohta  histo-
riaa.  Sitäköhän  se  enteili,  että  yksi  osa
käyttämästäni  pönttöantennitriangelista
on pudonnut pari kesää sitten. Olisikohan
se ollut n.s. etiäinen? 

Vaikka,  kun  pari  vuotta  sitten,  suskep-
tanssin muuttuminen antennin osan pudo-
tessa  hieman  heikensi  aaltoadmittanssia,
on  antennikokonaisuus  toiminut  varsin
tyydyttävästi.

Pahin ongelma on kaikki nämä vuodet ol-
lut  vain  se,  että  spurioosit  eli  parasiitit
pyrkivät  kesäkuun  alkupuolella  leviä-
mään lähiympäristöön, jonka seurauksena
myös akustinen melu lisääntyy maston lä-
hettyvillä.  Jonain  kesinä  on  parasiittion-
gelmaa  ollut  myös  myöhemmin  kesällä.
Onneksi luonto kuitenkin hoitaa tilanteen
ja levitessään  kauemmaksi  parsiittien ai-
heuttamat  akustiset  häiriöt  vaimenevat
nopeasti  ja  lopulta  myös loppuvat koko-
naan. Lumen tultua niitä en ole enää huo-
mannut.

Kaikista  näistä  pikkuhuolista  huolimatta
haluaisin pysyä pönttöantennien käyttäjä-
nä  ja  ,  toisaalta  ehkä  ikäni  vuoksikin,
kammoksun uusia keksintöjä. Jos ne vaik-
ka aiheuttavat dementiaa?

 

73 de Quitu Vee
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Vasemmalla:  Pönttöantennin suskeptans-
sia säädetään.

ETURIENTOLAN 
ERIKOISUUSKIRJEEN-

VAIHTURIMME UUTISOI

Rolletiinin  avustajien  tietoon  on  tullut
Helsingin  sanomien  julkaisema  uutinen,
jonka mukaan OH-kunnan 813 oma poi-
ka,  nykyisin  W-maan  Buffalossa  asuva,
Janne  Niinimaa  on  saanut  kotihallissaan
syöttöpisteen.  Tiedusteluistamme  huoli-
matta Hesari ei ole täsmentänyt uutiseen
liittyviä  yksityiskohtia.  Toistaiseksi  on
siis arvoitus minkälainen syöttöpiste Nii-
nimaan  kotihallissa  on  ja  kuka  sen  on
lahjoittanut.  Koska  syöttöpisteen  raken-
teesta ei ole käytettävissä tarkempia tieto-
ja,  ei  Rolletiini  voi  arvioida  sovituksen
onnistumista. Helsingin sanomien uutisen
mukaan Niinimaan joukkue kuitenkin hä-
visi  syöttöpisteestä  huolimatta,  joten lie-
nee  oletettavissa,  ettei  se  ainakaan  par-
haalla mahdollisella tavalla toimi. 

Ehkä syöttöpisteestä puuttuu symmetroin-
timuuntaja, sillä uutisessa mainittiin luvut
2-4. Jos luvuilla tarkoitetaan seisovan aal-
lon suhdetta,  niin  niitä  on pidettävä kor-
keina ja vaihteluväliä suurena. Syöttöpis-
teeseen  saattavatkin  vaikuttaa  säätila  tai
lähiympäristön  rakenteet.  Rolletiini  pa-

Syöttöpisteessä joutuu usein käyttämään
sovituslaitetta.
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heksuu  Helsingin  Sanomien  tapaa  jättää
olennainen kertomatta.

OH1-piiristä  kotoisin  oleva  innokas  kil-
pailija   Jarkko  Nieminen  sen  sijaan  on
saamiemme  tietojen  mukaan  parantanut
syöttöään.  Yksityiskohdista  ei  nytkään
kerrota kovin tarkasti, mutta se saattaa ol-
la tarkoituksellistakin. Niemisen tiedetään
nimittäin  osallistuvan  usein  kilpailuihin,
joissa  hyvin  toimiva  syöttö  onkin  verra-
ton kilpailuetu.

Eläintensuojeluyhdistys  Animalia  on  se-
kin ottanut kantaa syöttöasioihin. Järjestö
paheksuu  voimakkaasti  syöttöporsaiden
tahi -hanhien käyttämistä, ja on sitä miel-
tä, että laajalti  voitaisiin siirtyä terveelli-
sempiin  ja  tasapainoisempiin  syöttöihin.
Gammasyöttöjen  lisäämistä  järjestö  ei
edelleenkään hyväksy, vaikka uusi atomi-
voimala onkin jo päätetty rakentaa valta-
kunnan syöttötarpeita varten.

Uudet  määräykset  saattavat  vaikuttaa
etenkin  OH6-piirin  aukeilla  hiekka-ja
hiekkatekonurmikentillä  käytettäviin
syöttöihin.  Niin  sanottujen  tolppasyöttö-
jen  vaikutusta  pyritään  pienentämään
sääntömuutoksin.

Lopuksi  vielä  uutinen  syrjäisestä  OH2-
piirin  satamakaupungista,  jossa  Uuden-
maankadulla  rikkoutui  pakkasten jälkeen
suuri syöttölinja. Syötön rikkouduttua ha-

vaittiin  sen ympäristössä runsaasti  seiso-
via  aaltoja.  Aiheutui  myös melkoista  te-
honhukkaa, joka havaittiin ympäristössä
esiintyneinä  lämpöhäviöinä.  Syöttö  on
sittemmin  korjattu  uusimalla  siirtolinjan
sovituselimiä, ja teho siirtyy taas normaa-
listi.

(NUP)

TAVARA KIERTOON

Pari numeroa sitten julkaisin Rolletiinissa
myynti-ilmoituksen.  Tahdon  tuoda  ylei-
seen  tietoon  tyytyväisyyteni  lehden  te-
hokkuuteen ilmoituskanavana. Levysoitti-
meni löysi uuden omistajansa! Tästä roh-
kaistuneena tarjoan lisää:

Tilasin  muutama  viikko  sitten  300  Hz
CW-suotimen  YF-122CN Yaesu  FT-
857-radiooni. Sitä hetken aikaa kokeiltua-
ni totesin, että se on omaan makuuni kui-
tenkin hiukan liian kapea. Tarjoankin sitä
nyt myytäväksi.

Wimon hinta on webin mukaan 130 euroa
+ postikulut. SRAT Oy:n hinnastossa hin-
ta on 142 euroa ja Ham Radion hinnastos-
sa 500 Hz filtteristä pyydetään 150 euroa.

Myyn filtterin nyt tasarahalla  100 euroa.
Yst. Vast. Omakutsuosoitteeseeni
oh2mw@sral.fi. 

Nopein  voittaa,  toimitusaika  noin  pari
viikkoa. Odottelen tarjouksia viikon ver-
ran Rolletiinin ilmestymisen jälkeen, sen
jälkeen tarjoan toisalla.

- - - - -

Halutaan ostaa vanha navetta.  Lannat on
oltava  luotu  pois  uusien  tieltä.  Navetan
täytyy soveltua toimistokäyttöön. Korkeat
pihapuut katsotaan eduksi.

yhteydenotot toimitukseen.

- - - - -

Myydään  Kalle  Palander  And  His
Friends In Wilderness -DVD-elokuva. 
Tarjousten perusteella, tarpeettomana. En
omista DVD-soitinta, joten myyn tuollai-
sen turhan multimediateoksen pois.

Yhteydenotot toimitukseen.

- - - - -

Virtain  APRS-kääkättimeltä  nautittu
APA52-poweri. Halutaan  vastaava  APA
tai DPA. Yhteydenotot OH3MBC

(Tuollainenkin ilmoitus toimitukselle tuli.
Ken ymmärtää, toimikoon.)

- - - - -

Myydään  vakavaraiselle  liitolle  leirikes-
kuspaikaksi IOTA. Yst. vast. tlk. nimim.
Herra 3699

HAJASIJOITUS-
KESKUSTELUN SATOA

Internetin  hamihautomossa  käytiin  kes-
kustelua aiheesta Liiton toimisto. Alla on
muutamia  esitettyjä  kommentteja  aihees-
ta.  Hajasijoituksia  ei  kannata  tehdä  häti-
köiden,  kuten  valtionhallinnossa,  vaan
harkiten. Valtionhallinnossa ainakin polii-
sien  tietohallintokeskuksen  siirrossa  kai
kädetettiin:  säästöjä  ei  tullut,  koska  työ-
voima ei siirtynyt työpaikan perässä. 

<@Jonsered>  tarve  kai  lähinnä  syntyi
mahdollisista kulusäästöistä

Tällaisissa  asioissa  on  tapana  puhua  ra-
hasta. Pelkän positiivisen karman takia ei
ole liikkeellä myöskään  Pena:

<@benjamin>  samalla  rahalla  voisi

Tässä se paljon parjatun looppini syöttö-
piste. Hankien kadottua tämä katoaa sa-
malla.
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maakunnasta saada oikean toimiston,  oi-
kean  myymälän,  ja  vuokralle  annettavaa
liiketilaa, josta saisi sitä TÄPPÄÄ

Hurjan  ja  varsin  uskaliaan  kommentin
mukaan  toimiston  pitäisi  sijoittaa  Riihi-
mäelle, ja siirtymäkauden aikana sen pitä-
si tarjota palveluja myös Haagassa, nykyi-
sessä toimipaikassa. Tämän jälkeen Jukan
ei  tarvitsisi  lähteä  VP6-maahan  saakka
päästäkseen peditiolle. RA-lehteen ilmeis-
tyisi todennäköisesti jotain tämän tyylistä:

<@srela> "Dx-kertomus s.3:  OH2BR ja
matka Kontula-Riihimäki-Kontula"

Jyrki,  OH2HYT  yritti  irvailla  pohjoisen
pojille eriarvoistavaan tyyliinsä:

< cannesahs> jos siirretään se (toimisto)
keskellä lapin jänkhää, tehrään sinne oma
laavu. porot voi käydä ostelemassa ratioi-
ta, tietävät missä on hyvää jäkälää

Hyi,  mieshän  on  ilmiselvä  kolonialisti.
Oululaisen  radioamatöörin  matka  Liiton
toimistoon oli traaginen: 

<@oh8wm> mutta tosiasia on se, että jos
liiketoimintaa aiotaan jatkaa yhdessä toi-
miston kanssa , vaaditaan paremmat tilat

<@oh8wm>  mutta  henkilökohtaisesti,
kun toimistolla kävi (tosin keken aikana),
tilanahtaus oli ahdistava

<@oh8wm>  piti  hyppiä  laatikoiden  yli,
joita lojui pitkin lattiaa

Luru,  OH8NUP  sekoitti  pakkaa  talous-
osaamisellaan. Tuosta ei varmaan Lättä-Ii-
varikaan ota selvää.

<@luru> selostakaa  konkreettisesti,  että
miten ne kulut pienenevät nykyisestä posi-
tiivisesta tulovirrasta

 <@luru> kyllä se nyt vain on niin, että
ennen kuin liikettä syntyy niin pitää olla
tarve ja tavoite sen täyttämiseksi. ei toi-
mistoa kannata liikutella vain sen takia
että se voisi olla kivaa.

VÄÄRIN!  Harrastukset  ovat  olemassa
vain  sen  takia,  että  ne  ovat  kivoja.  Jos
jonkun harrastuksena on istua luottamus-
tehtävissä, käyttäköön valtaa. Jos on ki-
vaa  siirtää  toimistoa,  niin  eikun  siirtä-
mään.  Kaiken  hauskuuden  kitkeminen
pois  harrastuksesta  tyrehdyttää  sen  pel-
käksi raportin vaihtamiseksi. 

Pena  palautti  keskustelun  takaisin  ruo-
tuun jämäkillä asiaperusteilla, mutta kes-
kustelun tason kulmakerroin oli jo vaih-
tanut etumerkkiä.

<@benjamin>  mutta  ei  kai  ne  parkki-
paikat ole mikään kynnyskysymys, henki-
lökuntakin vissiin liikkuu pääasiassa ja-
lan
<@luru> ja luudalla kuulemma
<@benjamin> minä en tuohon osaa ot-
taa kantaa, kun en paremmin tunne siel-
tä ketään
<@Jonsered> se luudalla kulkuhan vas-
ta eriarvoistavaa on
<@oh8wm>  WA1AW  vai  mikä  se  nyt
olikaan , on kaiketi keskellä ei mitään

Marko taisi tarkoittaa Jorin tiluksilla vai-
kuttavankeskusjäRRRjestön  ARRL:n
päämaja-asemaa W1AW. Tuon kutsun 

jos  bandilla  kuulee,  niin  se  kannattaa
workkia nopeasti.

Hamihautomon  keskustelun  jo  päätyttyä
mopo keuli uudelleen fin-ham-listalla, jos-
sa  taloudelliset  realiteetit  unohtuivat  täy-
sin.  Liiton  oma  leirikeskus,  maanvuok-
raustoiminta , kas kun ei etsivä- ja agen-
tuuripalvelujakin pitäisi tarjota. Mikäs sii-
nä,  jos  rahkeet  riittävät.  Konkurssikypsiä
leirikeskuksia ja varsinkin niitä maapaloja
on  varmaan  Suomi  pullollaan.  Rolletiini
vaikenee  tästä  asiasta.  Saatte  jatkaa
muualla. Kiitos hei!
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KEVÄÄN MERKKEJÄ 
HAVAITTU OULUSSA

Lukuisat kansalaiset ovat olleet yhtey-
dessä toimitukseen. Edessä on ilmisel-
västi  kevät.  Seuraavista  kevään  mer-
keistä on tehty havaintoja:

ARRL:n antennikirja on jatkuvasti lai-
nassa oh8ta-kerholta.

Koski, OH8HTS lopetti Huoltoleasing-
Raisun pidon, ja osti Pappatunturin.

Villikissojen  loukkupyynti  kiihtyy.
Saalista  on  jo  tullut,  kerrotaan  eteläi-
sestä Oulusta.

Iltarähinä  3699:llä  on usein kuultavis-
sa. Talvisaikaan keli tekee yleensä tep-
poset.

    Rolletiini testaa

HAKKURIVIRTALÄHDE

Sain  koekäyttöön  hakkurivirtalähteen.
Hakkurivirtalähteiden  etuna  tavallisiin
n.k.  lineaaripowereihin  verrattuna  on
paljon pienempi koko ja massa. Kokei-
lemani Maas SPA-8250 hakkurin mas-
sa on ainoastaan 2.6kg. Lineaaripowe-
rin massa olisi vähintää kaksin- tai kol-
minkertainen.

Maas antaa speksin mukaan 25A 13.8V

jännitettä,  eli  perusradioamatööriasemalle
se on juuri sopiva. Nykyiset rigit tarvitse-
vat noin 20A. Loput 5A on hyvä käyttää
kääntömoottorin, releiden, käsikapuloiden
tai vaikkapa autoradan virransyöttöön.

Käytin  hakkuria  noin  viikon  etsiskellen
vikatilanteita  tai  ongelmallisia  bandeja.
Hakkurin  ongelmina  pidetään  häiriöitä,
joita  niiden  kerrotaan  aiheuttavan  hf-  ja
vhf-radioillekin..  Antenni  on  asemastani
vain muutaman metrin  päässä,  joten häi-
riöiden kytkeytyminen antennin kautta  ei
ole mahdoton ajatus.   HF-alueella en ha-
vainnut  mitään  omituista.  Korkeampia
taajuuksia en tarkistanut,  koska kunnolli-
nen antennikalusto puuttuu mielenkiinnon
puutteen vuoksi. 

Radio  kiinnitetään  powerin  takaseinässä
oleviin  naparuuveihin  haarukkaliittimillä.
Rengasliittimiä  ei voi käyttää, koska na-
paruuvin  kiristinmutterit  eivät  irtoa  ruu-
veista  kokonaan.  Miellyttävä  yllätys  tuo
poweri  oli.  Tuommoinen  sopii  helposti
reppuun,  eikä  painokaan  ole  enää  ongel-
ma. Kiitos Yhteyspisteelle tuotteen lainas-
ta.

Edellisen  numeron  saunantunnistuskisaan
tuli yksi vastaus. Paikka on Kaskisaaressa
Helsingissä. Sen tiesi Jari, OH1EB. 

Hamiruno Kalevalamitassa

Kauas taakse juontaa juttu, menneisyytehen hamien.

Vuoteen yhdeksänkymmentä, vuosituhannen lopulle

Luokka tuolloin luotiin uusi, tietoliikenne-niminen.

Oikein TV-kampanjalla, tiedotteilla television,

houkuteltiin uutta verta, porukan lisäystä hameihin.

Oli uusi luokka huono, surkeat workkimis oikeudet,

suhinaa vain sieltä kuului, kohinaa käsirigistä.

Monilla ei motivaatio, into riittänyt useilla,

sähkötystä harjoitella, morsemerkkejä koluta.

Koitti viime marraskuussa, hetkellä syksyn pimeän,

kirjoitusta historian, ikimuistoinen tapaus:

Tuli muutos määräyksihin, korjaus sääntöihin Ficoran.

Jopa hamssipaaperoiset, liikenneluokan kakarat,

lyhyille aalloille tulivat, suhinabandeilta alaspäin.

Siitä jotkut otti pultit, herneitä nenään imivät:

Ei ne taida sähkötystä, lähetyslajeista jalointa,

miesten bandille tulevat, ysiysille änkeävät.

Mutta Seppo Murtomaakin, tietäjä Orimattilan

Aukeni asiasta netissä, fin-hamilla kirjoitteli:

Toivotamme tervetulon, vastaanotamme ilolla

näennäishamit bandeillemme, radioaalloille lyhyille.

Niin on aika muuttuvainen, maailman vaihtuva elämä.

Ikuisesti ei voi olla, maailman meno pysyvä.

Ihmiskunnan turmioksi, vahingoksi joka taholle,

olisi jäädä paikallensa, jämähtää kivikaudelle.

Tämän jälkeen jäärät kuuli, iäkkäät ukot havaitsi

Että uutta verta kuului, bandilta sai päänahkoja.

Workki yhden, workki toisen, kohta kolmannen yritti.

Enemmänkin oisi heitä, asemia tuoreita lisääkin,

radioita jos ois heillä, halpoja HF-rigejä.

Myykääpä siis mökkirigit, radiovanhukset koloista.

Ääneen niillä nuoret pääsis, bandeille lyhytaaltojen.

Perinteemme sillä säilyis, harrastus jaloin elossa.

-----------------------

     73, Mikko                                         

SANOTTUA

”SRAL:n hallituksessa ei ole yhtään
sellaista, joka ei ole keski-ikää ylit-
tänyt.” (oh3lx)

Siitäpä vain rohkeasti tietoja päivit-
tämään.  Värillisten  raamien  arvoi-
nen 3699-lohkaisu!

Huonolaatuinen kuva, josta kuitenkin sel-
viävät mittasuhteet. Powerin päällä on FT
857.


