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Edellisestä julkaisukerrasta onkin jo hyvä
tovi aikaa. Paljon on tapahtunut viitosnu-
meron  jälkeen.  Useat  mastot  Suomen-
maassa  ovat  vaihtaneet  omistajia,  SSA
portabeltest on ohi, ruotsinkielisen bulle-
tiinin ympärillä  pörisee,  ja  ES-kelit  ovat
alkaneet, tosin Oulun korkeudella avauk-
set ovat harvinaisia,  uusi Tex Willer il-
mestyi  toukokuun viimeisellä  viikolla  ja
Jalas toimitti uuden varsikenkäparin koti-
ovelle saakka. Siitä kunniamaininta Jalak-
selle.  Vaikka  tuotteen  laadussa  on  ollut
toivomisen  varaa,  asiakaspalvelu  on  toi-
minut hyvin. 

Muutakin kevät on tuonut tullessaan. Hel-
singin  kihlakunnan  syyttäjänvirasto  on
tehnyt  syyttämättä  jättämispäätöksen  ta-
pauksessa, jossa Reino Janhunen OH2HK
oli  epäiltynä kunnianloukkauksesta.  Pää-
töksen  perusteluissa  todettiin  m.m.  että
SRAL:n  hallituksen  puheenjohtajan  toi-
minta  on  luottamuksen  osoituksen  ja
myös kritiikin kohteena. 

Tähän asiaan ainakin etäisesti liittynee se
seikka, että Rolletiini on vastoin tahtoani
vedetty  mukaan  politikointiin.  Kirjoitus-
työtä on tähän saakka tehty kaikkien kir-
joittajien voimin aina pilke silmäkulmas-
sa.  Olemme  varoneet  käsittelemästä  tu-
lenarkoja  aiheita  siten,  että  olisi  valeltu
hiilivetypohjaisia  liuottimia  liekkeihin.
Palstatilaa ovat saaneet niin satelliitit, ru-
not ja kaikenmoinen  revittely korrekteilla
aiheilla.  Ruotsinkielisen bulletiinin kään-
täjät ovat julkaisseet RA-lehdessä tiedon-
annon, että käännöstyö loppuu. Mikäs sii-
nä,  vapaaehtoistyöstä  voi  aina  sanoutua
irti. Kiitos tähänastisesta. 

Ben Nyberg, OH6PA on lähettänyt paket-
tiradiolla   Skandinavianlaajuiseen  jake-
luun tiedotteen, jossa käydään läpi syitä,
miksi  bulletiinin  käännöstyö  loppuu.
Viestissä on kohta, jossa kerrotaan:

Senaste  sommar  och
höst  spreds  det  ut  en
massa  osanna  rykten,
via  internet  på  Fin-
Ham listan, och bulle-
tiner (Olletiini  och
Rolletiini) och per
post.

Paljon tuossa on totta-
kin.  Fin-ham-listalla
roiskui  loka,  saattoi
Olletiinissakin  olla
joitakin  kärkeviä  kan-
nanottoja.  Benin  tuo-
toksessa  ei  sen  kum-
memmin  eritellä  näitä
”epätosia huhuja”, joi-
ta  Rolletiinissa  väite-
tään levitetyn.

”Fletcher tyrmäsi Lei-
lan”  on  ymmärrettä-
vissä,  kun lukee koko
jutun.  Myöskään  Pe-
kan Pussia, jossa Pek-
ka  kertoo  teoriastaan,
jonka mukaan hallitus-
vaaleissa  valitut  ovat
todellisuudessa klooneja, ei voi ymmärtää
muuna kuin huumorina. Jotakin epämäää-
räisiä huhuja julkaisussani on muka ollut.
Onkohan  tässä  nyt  syynä   tvångfinskan
puutteellinen osaaminen, tahaton epätark-
kuus vai ammutaanko tässä haulikolla nyt
joka suuntaan? 

Melkoinen epätarkkuus on Benin lausees-
sa  ”Senaste  sommar  och  höst  spreds...”
Ensimmäinen  Rolletiini  ilmestyi  vasta
19.12. Kuinka kummassa voisin olla syyl-
linen  huhuihin,  joita  mahdollisesti  viime
kesänä ja syksynä on ruotsinkielisten kes-
kuudessa levitetty?

Hyvää kesää kaikille!  Rolf Moberg
lisätietoa hamuaville:

http://ham.zmailer.org/misc/srals-bulle-
tin-pa-svenska.html

SUURI RUUTUKILPAILU 
ON KÄYNNISSÄ

Suuri ruutukilpailu 3699 on käynnistynyt.
Luvassa on uudenlainen kilpailu monella-
kin tapaa. Ensinnäkin, pisteiden perustana
ovat työskennellyt maidenhead-ruudut, eli
tutummin  ne lokaattoriruudun  neljä  en-
simmäistä  merkkiä.  Toiseksi,  pistelasku
on automaattinen,  lokia ei  tarvitse lähet-
tää  minnekään.  Riittää,  että  kokoaa  tär-
keät  qsot  ruutukilpailun  kotisivulla  ole-
vaan tietokantaan.  Kolmanneksi,  kilpailu
on  todella  haasteellinen.  Teoreettinen
maksimipistemäärä  on  3699,  mutta  sen
saavuttaminen on käytännössä mahdoton-
ta, vaikka aikaa olisi sata vuotta. Silti ah-
kerin voittaa. Tulevat viikot ja kuukaudet
näyttävät, miten käy. Kilpailuaika päättyy

marraskuun lopussa. Sääntöihin kannattaa

Roskalehdistö uutisoi , vaikka asiaa ei olisikaan. Jos haluat-
te luotettavaa tiedonvälitystä, valitkaa Rolletiini.
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käydä  tutustumassa  etukäteen,  että  ym-
märtää, mitä bandilla oikein meuhkataan.

Kilpailun nimeen liittyy yksi sekaannuk-
sen mahdollisuus.  Suuri  ruutukilpailu  on
aivan eri asia kuin vuosittainen ruutukil-
pailu.  Kaiken  lisäksi  kilpailu  esiteltiin
VHF/UHF-palstalla  ra-lehdessä,  miä  oli
tavallaan väärin, koska kilpailua käydään
myös HF- ja MF-alueilla.  Omaa ja ehkä
muidenkin pistetilannetta voi seurata kil-
pailun kotisivulla. Workkimaan!

UUTISIA -NYHETER

Iihin  on  perustettu  radioamatööriker-
ho. Tällä hetkellä kerholla on meneillään
aseman varustelu.  Kerhon nimi  on IiHa-
mi. Kerho on esitellyt ra-toimintaa useita
kertoja turuilla ja toreilla.

PMR446–radiopuhelimien  lisäantennit
ovat määräyksen vastaisia. Tämä käy il-
mi  Viestintäviraston  asiakastiedotteesta
17.5.2004. Viestintävirasto joutui vääntä-
mään  aiheesta  rautalankaa,  koska
pmr446-harrastajien  sisälukutaito  osoit-
tautui puutteeliseksi,  ja nekin jotka mää-
räysten hengen ymmärsivät, yrittivät kier-
tää  määräyksiä  keksien  porsaanreikiä.
Tässä  toiminnassa  oli  mukana  myös  ra-
dioamatöörejä.  Tutkinnon  suorittanut  ra-
dioamatööri  antaa itsestää varsin omitui-
sen  kuvan,  jos  lähtee  tuollaiseen  laitto-
maan puuhaan mukaan. Suomeksi sanot-
tuna  pmr446-puhelimen  kanssa  ei  saa
käyttää lisäantennia, koska antennin sätei-
lyteho voisi kasvaa liian suureksi.

Gigaleirillä  parturoitiin  päitä.  Useat
kansalaiset ovat raportoineet, että  Sertifi-
kaatin saanut Isänmaan Mies toimi partu-
rina. 7B-lehti on raportoinut jopa kuonta-
losta  löytyneestä  tutkasta.  Kyseessä  on
kuitenkin todennäköisesti ollut vain taval-
lista kehittyneempi päätäi.

PELLES PÅSE

Det är igen tid att skriva klokheter. Efter
stora  svenskspråkiga  bulletinförnyelser
bestämde jag att hedra vårt lands mångsp-
råkiga natur genom att skriva denna Påse
onormalt på svenska.

I hela vill  jag ta observans till  en snabb
och fjädrande vetskap som SRALs bulle-
tin genom tiden har bjudit: det är fortfa-
rande fakta att bulletinen har mera lyssna-
re  än  någon  av  SRALs  andra  informe-
ringskanaler (källa: senaste medlemsförf-
rågan  Radioamatören  10-100/1996).
Även  delen  svenskspråkiga  amatörer  i
Förbundets  verksamhet  är  betydande.
Från  5000  medlemmar  kan  4900  vara
svenskspråkiga  (källa:  http://www.kors-
nas.fi/). Därför är det märkvärdigt för för-
bundet att hålla akutinformation tillgänlig
speciellt på svenska språket.

Efter  den  nu  skedda  bulletinförnyelsen
har  det  ändå  hänt  en  allvarlig  informa-
tionsavbrott. Med att följa de första vec-
kornas kvitteringssaldo har man märkt, att
fast  Vasa  är  geografiskt  ett  bättre  sän-
dingsställe för bulletinen har hörbarheten
inte  täckt  den  aktiva  radioamatörtrakten
tillräckligt bra. I den tidigare sändningsp-
latsen Närpes var det  gruppvis  av ivriga
och  aktiva  amatörer,  men  nu  har  denna
stad 78 km mot syd från Vasa hamnat helt
i  radioskugga:  bulletinen  hörs  inte  bara
dit, för ingen från närpes har kviterat För-
bundets Ofentliga Veckorapport.

Dethär  måste  man  ändra.  Till  skillnad
från att SRALs riksdag bara planerar sate-
liter eller uppmuntrar före detta ordföran-
de att skriva romaner eller att bygga tids-
maskiner borde ett så här stort fel påver-
kas. För att radiovågornas framkomman-
de kan vara svårt att påverka vill jag fö-
reslå det här stöden som SRAL borde gö-
ra för att göra bulletinens hörbarhet säker:

Kilpailun lokintäyttösivu näyttää tältä. Haluttaessa kaikki tiedot voidaan syöttää myös
yksiriviseen lokiin.

lisää osoitteesta http://ruutu.ham.fi/ 
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1.  Bulletinens  sändingsatations  effekt
skall  förökas.  Det här uppförs  genom att
köpa en så kallad Världssluts Linear vars
uteffekt räcker för att i ionosfären göra en
syntetisk spegel lager. Även alla förbuds-
handlingarna  med Ficora  skall  styras  till
den rikningen att OH6AA får rätten att an-
väda oändlig effekt i alla omständigheter-
na.

2.  Föreningen  skall  hyra  Replot  bro  för
sändningstidpunkterna av bulletinen så att
Vasa  Sexorna  får  möjlighet  att  använda
brons struktur som antenn soms höjd från
jordplanet är i klass med en våglängd.

3.  OH6AAs  aktiva  bulletinläsares  funk-
tion  skall  stödas  även  på  andra  möjliga
sätt, för först är det viktigt att fria läsarna
från SRALs årliga medlemskapsbetalning.
Dessutom  som  lön  för  värdefullt  arbete
skall det få gratis taksiresor till sommarlä-
ger och bonuspoäng i tävlingarna.

Dethär är små men möjliga begåenden för
SRAL, med dem bevisar förbundet att en
viktig  kraftkälla  inte  har  förglömts.  Nu
verksamhet - inte mummel !!

Pelle, OH8HBG

KESÄKUUN
 TIETOKILPAILUKYSYMYS

Mikä valtio julkaisi ensimmäisenä posti-
merkin, jonka kuva-aiheena oli Raippa-
luodon silta?

Vilken stat förlade först frimärke i vilken
var Replot bro som bildmotiv?  

yst. vast. tlk. 

RIVI-ILMOITUKSIA

O: käytetty käsinpyöritettävät vesitahko,
esim. joku maatilan ylijäämätahko,
oh6kxl ät sral.fi

- - -

O: Canon A60/A70/A75 -digitaalikame-
ra  korkealuokkaisten  ja  painokelpoisten
hevoskuvien  ottamista  varten,  tarjoa
omakutsuosoitteeseen. Pekka, OH8HBG.

- - -

Halutaan  vastaanottaa  1-6  kpl  Nokia
Jazzi  -puhelinkeskukseen  sopivia  toi-
minnepuhelimia.Yhteydenotot
oh8hql@oh8hql.net tai 0400- 145 500. 

- - -

O:  Garminin  GPSMAP 76CS oh2kku
ät sral.fi

- - -

M:  Sun 19" GDM-1962B Fixed Sync-
monitori, vihreä väri pätkii. Ostaja nou-
taa. Tarjoa. Pekka, OH8HBG

- - - 

Myydään  harrastuksen  lopettamisen
vuoksi kasa tavaraa:

koekäytetty  OS nelitahtimoottori  FS -
20.  3,56 cc, ollut varastossa 10v - kaikki
osat  ja   ohjekirjat  alkuperäisessä  laati-
kossa.
 
koekäytetty  keltainen  potkuri  Kavan
FK PROP 10 - 4 

käyttämätön  harmaa  potkuri  Graupner
Super Nylon 25-15 / 10-6” 

koekäytetty  bensatankki  100 ccm -  40 z
Kavan

Futaba  kolmekanavainen  rc-radio  FP-
T4NLG0.  Käytetty,  ollut  sisällä  lämpi-
mässä  varastoituna  10  vuotta.,  27.145
Mhz.  Sisältää  lähettimen/ohjauslaitteen,
vastaanottimen, kolme servoa + pientä tar-
viketta servoihin. Mukana oleva akku täy-
tynee uusia.
 
Kaksi  käyttämätöntä  rullaa  punaista  so-
lartexiä. 

ohjaustankoja, pyöriä, korjausbalsaa + sä-
lää m.m. pieni polttoainetankki
Tarjoa  mitä tarjoat, osta mieluusti kerralla
kaikki pois. yhteydenotot oh6kxl
 

LOPUKSI

Irlannissa on uudistettu lainsäädäntöä. Tu-
pakointi työpaikoilla on kokonaan kiellet-
ty, ravintoloissakaan ei saa enää tupakoi-
da. Office of Tobacco Control on ilmoitta-
nut,  että  työpaikoilla  kieltoa  noudatetaan
97-prosenttisesti. Rohkea pelinavaus. 

Miten  ideaa  kannattaisi  kehittää?  Suo-
meen  tarvitaan  samanlainen  laki  muuta-
min täsmennyksin. Samalla kun tupakointi
kielletään työpaikoilla, se kielletään myös
julkisilla  paikoilla  tietyin  poikkeuksin.
Julkisilla  paikoilla  saisi  polttaa,  mutta
vain oman henkilöauton sisällä. Julkitupa-
kointi olisi kuitenkin sallittua valtion met-
sissä.  Tämän  takia  kaikkien  valtion  met-
sien rajoille tulisi pystyttää esitteenjakelu-
pisteitä, jossa on lueteltu tupakointia kos-
kevat määräykset, sekä kartta k.o. metsä-
palstasta,  sekä  alkusammutusohjeet  ja
yleinen hätänumero.

Tupakoitsijoista  tällainen  moralisointi  ja
holhoaminen tuntuu varmasti pahalta. Tä-
män  takia  tarvitaan  vielä  yksi  poikkeus.
Julkisille  paikoille  puistoihin,  pysäkeille,
ammattikoulujen ja lukioiden pihoille, se-
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kä kaikkien  valtion  virastojen  eteen  tuo-
daan  pieniä  tupakkatynnyreitä.  Tynnyri
mitoitetaan  siten,  että  normaalikokoinen
aikuinen  mahtuu  juuri  ja  juuri  kyyristy-
mään  tynnyriin  tupakoinnin  ajaksi.  Tyn-
nyrin kylkeen asennetaan 12V laitetuule-
tin, jonka ottama huippuvirta ei saa ylittää
400  mA.  Laitetuuletin  asennetaan  siten,
että se tuo raitista ilmaa tupakkatynnyriin.
Tynnyrin  vastakkaiselle  puolelle  asenne-
taan halkaisijaltaan 80 mm polyeteeniput-
ki, ja 90 asteen muhvi savukaasujen pois-
toa  varten.  Poistoputkeen  asennetaan  jat-
kuvatoiminen katalysaattori. Tynnyrin sei-
nään  sisäpuolelle  asennetaan  automaatti-
leimasin, joka leimaa tupakoitsijan otsaan
"Olen tänäänkin polttanut"-leiman. 

Suomessa kaikkea on totuttu säätelemään
verotuksen avulla. Joskus verotus saa koo-
misia  muotoja.  Autoista  revitään  taka-
penkkejä pois, ja ne korvataan lypsyjakka-
roilla t.m.s. Tupakkaverotuskin kaipaa uu-
distusta.  Koko  tupakkavero  voitaisiin
poistaa.  Askin  hinnassa  ei  tarvitan  nor-
maalin alv-veron lisäksi mitään rankaisu-
veroja.  Toisellä  kädellä  annetaan,  ja  toi-
sella  otetaan,  eikö niin? Siispä julkitupa-
kointi olisi se, mistä veroa kertyisi. Tupa-
kointitynnyriin  pääsee  vain  pudottamalla
kolikon avausmekanismissa olevaan raha-
aukkoon.  Vaihtoehtoisesti  veroluonteisen
maksun voi maksaa siru- tai pankkikortil-
la. Kotona tupakoimalla  siis säästää. Täl-
lä  pyritään  siihen,  että  kansalaiset  huo-
maavat  tupakoinnin  mielettömyyden,  ja

heittävät sen kokonaan pois.

Miksi  kaikki  tämä? Eikö tupakointi  ole
jo  tätänykyä  huonossa  huudossa?  Kan-
santerveydellisesti  uudistus  olisi  mullis-
tava.  30:n  vuoden  kuluttua  kuolisimme
aivan  muihin  elintasosairauksiin,  kuten
divertikuloosiin  tai  verenpainetautiin.
Uudistus  ei  tähtää  tupakoitsijoiden  alis-
tamiseen  vaan  leimaamiseen.  Leimaa-
malla  heidät  tuholaisiksi  saamme  tupa-
koitsijoiden  lukumäärän  vähenemään.
Uudistuksen  vaikutusta  kansantalouteen
voi vai arvailla. Tällä hetkellä tupakoitsi-
jat tukevat toiminnallaan monikansallisia
kapitalistiriistäjäyhtiöitä. Ihminen on tot-
tunut kuluttamaan kaiken, minkä ansait-
see. Suuntaamalla kansalaisten ostokäyt-
täytymistä  verotusteknisin  keinoin  koti-
maisten tuotteiden suuntaan uudistuksel-
la voisi olla myös työllistävä vaikutus. 

Rolf Moberg, oh6kxl

Kaksi Isänmaan Miestä, mutta eivät isänmaan, vaan Bolivian ja Guatemalan  asialla


