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50 vuotta
Tarinoita ja kuvia matkan varrelta
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Rientolan Radioamatöörikerho
OH3AG

Tampere Lielahti
Kerho on perustettu 1963.

Pienoissanakirja  Sähkötys/selkokieli.

CQ CQ CQ de OH3AG  = Huomio, maailman kaikki
radioamatöörit kuulkaa, radioamatööriasema
OH3AG
haluaisi olla yhteydessä jonkun toisen
radioamatööriaseman kanssa,
jos kuulet tämän kutsun niin ole ystävällinen ja
vastaa.
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Kerho on toiminut radioamatööriharras-
tuksen yhteisönä jo 50 vuotta.

Radioamatööriys on kiehtova harrastus,
jossa pidetään yhteyksiä ympäri maailmaa,
kilpaillaan, rakennellaan laitteistoja ja
opiskellaan uusia tekniikoita. Järjestämme
esitemätilaisuuksia, tutustumismatkoja,
pidämme yhteyttä keskusliittoon ja muihin
kerhoihin, saunailtoja, talkoita ja
kokoonnumme keskiviikkoisin lounaalla
keskustelemassa ja vaihtamassa kuulumisia
alan trendeistä. Joukossamme on koko joukko
alan harrastajia.

Toimintaperiaate: Hauskaa pitää olla!
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Pääkirjoitus

Ihmisillä on kiinnostus uusiin asioihin. Varsinkin nuorilla on taipumus hakea uusia elämyksiä.
Kuusikymmenluvun alkuolella olivat uudet viestintäteknologiat nopeassa kehitysvaiheessa,
radiotekniikka kehittyi nopeasti, televisiotekniikka oli alkuvaiheessaan uutta ja mielenkinntoista.

Rientolan Setlementti ry. on taas yhteisö jossa tuetaan nuorten ja vanhemman väen harrastus- ja
kerhotoimintaa. Alkuaikojen nuorisotyöntekijä Alpo Närä näki tilaisuuden ja radiokerho sai
mahdollisuuden aloittaa toimintaansa Niemen pirtin tiloissa Lielahdessa.

Pian selvisi että radioamatööritoiminta kiinnostaa kovin väkeä, siis perustamaan radiomamatööri-
kerhoa.
Tämä julkaisu kertoo kuvin ja kertomuksin kerhon toiminnasta tarinan.
Matkan varrella on tapahtunut huimaa kehitystä viestinnän ja teknologian alueella. Radioamatöörit
ovat myös olleet viemässä kehitystä eteenpäin. Uusia tekniikoita on syntynyt käyttöön ja niitä
hyödynnetään yleisesti. Radioamatöörit ovat kokeilunhaluisia, tekevät huimia kokeiluja kuten
yhteyksiä kuun kautta ja radoillaan kiertäviin avaruusaluksiin.

Toiminta on jatkunut - “muutamista hiljaisemmista välivuosista huolimatta” - vireänä ja täynnä uusia
haasteita.
Ikääntyvä harrastajapolvi alkaa harveta. Haaste on löytää uusia ja kerhotoiminnasta innostuneita
jäseniä kerhoon. Parhaiten se onnistuu edelleen järjestämällä kursseja. Niitä ei kuitenkaan ole viime
aikoina jaksettu järjestää, joten toiminta jatkuu “vanhojen partojen” vetämänä.

Yhteisöllisyys ja talkoohenki on ollut voimakas koko toiminnan ajan, se on vienyt kerhoa eteenpäin ,
antanut uusia virikkeitä ja oppia jatkuvasti. Toivomme lämpimästi harrasteemme jatkuvan ja tukien
oppimisen iästä riippumatonta antia.

Reino Rehn OH3LG
Puheenjohtaja
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Perustamispöytäkirja.
Radiokerho oli toiminut jo aikaisemminkin

Rientolan kerhona. Vetäjänä toimi Erkka
Välimaa. Kun Radioamatööritoiminta alkoi
kiinnostaa enemmän, tarvittiin kolme
radioamatööriä että kerho voitiin rekisteröidä.
Valmiita kokelastutkinnon suorittaneita löytyikin
Matti Alonen OH3YO, Taisto Tamminen OH3YX
ja Ismo Seppäläinen OH3YU. Asemanhoitajajan
piti olla yleisluokan suorittanut joten Matti
suoritti yleisluokan. Toiminta oli alkanut Niemen
Pirtissä ja jatkui toisen kerroksen päädyssä
olevissa kahdessa huoneessa. Myöhemmin
rakennettiin vinttiin uusi iso oleskelutila.

Radioamatööriharrastuksen eräs kulmakivi ovat
kunnon antennit. Niitä rakennettiin vuosien
varrella useita eri tyyppejä, lanka-antenneja,
yageja sekä Quad antenneja. Välillä niitä
purettiin ja paranneltiin. Antennimastoja
hankittiin useampia. Niiden pystytys oli aikaa ja
tietoa vaativia, kokemusta karttui.

Kerhotoiminta alkoi näissä tiloissa.
Varsinainen “rigihuone” oli päädyn toisessa
kulmassa, toisessa  kulmassa  oli rakentelu- mittaus-
ja testaushuone. Myöhemmin talkoilla rakennettu
seurustelutila oli viihtyisästi sisustettu.

Kerhon tilat ja antennit
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Koulutus
Koulutus aloitettiin heti 1963 syksyllä. Kaikki osallistuituvat koulutukseen ja Alpo ja Kallu saivat
suoritettua tutkinnon pääsykokeen. Kutsuiksi tulivat Alpo OH3MN ja Kallu OH3MO.

Koulutusta jatkettiin seuraavina vuosina ja kaikkiaan koulutettiin parisen sataa uutta amatööriä joista
kaikki kuitenkaan eivät saaneet kutsua suoritettua hyväksytysti. Kurssiin sisältyi radiotekniikkaa ja
laskuehtävien opetusta, tutustuttiin eri taajuusalueisiin, lähetystekniikoihn, sähkötyksen lähetykseen ja
vastaanottoon. Kokelasluokan vaatimuksiin kuului 40 merkkiä minuutissa olevat vastaanotto- ja
lähetys nopeus virheettämästi.

TV lähetykset olivat alkuaikoina 60-luvulla
mielenkiinnon kohteena. Alan expertti Esko
OH3QJ antoi koulutusta ja tehtiin kaksisuuntaisia
TV-lähetys kokeiluja välillä Lielahti - Pirkkala.
Väkeä oli seuraamassa runsaasti. Kuva kulki 70
cm:n aaltoalueella videona ja ääni 10 m:n SSB
modella.

Koulutus ja esitelmätilaisuudet ovat olleet
mukana jatkuvasti. Ylläolevassa kuvassaa Osmo
A. Wiio OH2TK kertomassa tulevaisuuden
näkymistä Rientolan tiloissa vuonna 2008.
Edellisen kerran hän oli kertomassa samasta
asiasta 1967 Niemen pirtin kerhotiloissa.
Emme tosin aivan uskoneet hänen ennustettaan
että vuonna 2000 vanhoista ammateista on
jäljellä enään 20% . Ennuste piti kuitenkin
hämmästyttävän hyvin paikkansa! Ja nytkin
lääketieteen ja teknologian nopea kehitysvauhti
ennustaa huimaa kehitystä, uskoako vai ei, jää
nähtäväksi. Kiitoksia Osmolle esityksistä.

6 Metrin eli 50 MHz:n taajuusalueen koulutusta
ja kilpailuja on järjestetty useana vuonna kerhon
toimesta. Esitelmöitsijöinä on ollut myös
ulkomaisia vierailijoita. 6 m:n kilpailu on ollut
maailmanlaajuinen ns. maratonkilpailu ja se on
kestänyt toukokuun alusta elokuun alkuun.
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SRAL:n Leirit ja tapahtumat
SRAL:n kesäleirin OH3AG järjesti Kurussa
Kuoretjärven metsäkämpälla vuonna 1966
Se olivarsinainen voimanponnistus pieneltä
kerholta. Matkaa leiripaikalle oli yli 60 km,
kaikki tarvikkeet, antennit, rigit,
ruokailuvälineet oli rahdattava paikalle.
Väkeä tuli ympäri Suomea kymmenittäin.
Majoitusta oli kämpän lisäksi teltoissa ympäri
mäkiä..

SRAL:n kevätpäivät 2003 Tampereella.

Kerholaisia oli mukana toistakymmentä
toimihenkilöinä eri tehtävissä, ilmoittautumisien
vastaanotossa, kirjauksissa, järjestelijöinä,
ohjaajina, järjestysmiehinä ja ääntenlaskijoina.
XYL:llät.hoitivat ruokatarjoilut ja kahvitukset.
Tilaisuus onnistui odotetusti ja saimme hieman
katettakin toimintaa varten.

Kerhomme toimi tilaisuuden vastuulisena
järjestäjänä.SRAL:n jäseniä tuli viikonlopun
tilaisuuteen melkoinen määrä. Oli esitelmiä eri
aihealueilta, tekniikkaa, turvaa ja määräyksiä
käytiin koulutustilaisuuksissa läpi. Bulletiini
hoidettiin paikan päältä. Kevätkokouksessa
hoidettiin liiton viralliset asiat ja äänestykset.
Kirpputori myyntipisteineen järjestettiin eri
luokkahuoneisiin.

Turkulainen hiirenpyydys.
Otetaan laudanpätkä ja laitetaan siihen pala juustoa. Hiiri tulee paikalle, syö juuston ja poistuu.
Laitetaan laudalle pala juustoa. Hiiri tulee paikalle, syö juuston ja poistuu.
Laitetaan laudalle pala juustoa. Hiiri tulee paikalle, syö juuston ja poistuu.
Sitten ei enää laiteta juustoa vaan pystytetään laudelle partakoneen terä. Hiiri tulee paikalle, puistelee päätään
ja sanoo “ Ei oo.. juust…oooo……  (Pat. hak. teht.)
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Omat leirit
Kuoretjärven kämpällä Kurussa alkuaikoina
järjestettiin muutama leiri vuodessa. Oli syys-
talvi- ja kesäleirit. Viikonloppu kului nopeasti
rigien ja antennitalkoiden, saunomisen ja
ruuanvalmistuksen merkeissä

Nutturan syysleiri ennen sähköistyksen
valmistumista, generaattori toimi energian
antajana.

Nutturan sähköistyksen jälkeen hymy oli herkässä,
ei tarvinnut enää raahata generaattoria ja
polttoainetta paikalle. Pelkkä antennien veto riitti.

Kuvassa viikonloppuleiri 2008 Nutturassa.
Asema perustettiin ulos rannalle ja antennimasto
lankusta ja sen päähän Quad 6m:n antenni.
Käytössä oli myös monialueantenni G5RV.
Viikonloppu kului mukavasti workkimisen ja
saunomisen merkeissä.

Tässä juhlitaan OH3YO:n 300 yhteysmaan
saavutusta kakkukahvien saattelemana.

60-luvulla tulivat ensimmäiset radiopuhelimet
käyttöön.
Eräs metsämies esitteli laitettaan innokkaasti
tuttavalleen.
Käytimme tätä juuri hirvimetsällä yhteydenpitoon!

Tuttava kysyi  - No mitä hirvi vastas?
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Talkootoiminta
Aivan kerhon alkuaikoina kokosimme rahaa toimintaa varten paperinkeräyksellä. Kerhon antenneja
koottiin talkoilla myös, samoin kerhotiloja kunnostettiin talkoilla. Usein pidettiin myös kerhon
jäsenten omia talkoita kun tarvittiin käsiä ja jalkoja. On pystytetty antenneita, aitaa, aurinkokennoja
ym.

Tässä ryhmäkuvasssa ollaan pystyttämässa aitaa
Antille OH3WW.

Kuvassa kerhon monivuotinen puheenjohtaja
Kauko OH3KQ antennia rakentamassa..

Antennimaston pystytys on vaativa toimenpide.
Tässä tarvittiin myös nosturiautoa koska maston
pituus vaati. Vielä noston jälkeen asennettiin
mastoon stepperi antenni.Alakuvassa
valmistaudutaan talkoosaunaan.

Talkoita pidetään myös muissa merkeissä.
Kuvassa aurinkopaneeleiden asennusta.

Antennitalkoissa pitää löytää myös antennille
kiinnityspaikkoja, tolppia, piippuja tai korkeita
puita. Tarvittiin ketteriä kiipeilijöitä joita ei
korkeus huimannut. Ylläolevassa kuvassa
antenniasentajalla jo turvavaljaat yllä.

Pienoissanakirja sähkötys / selkokieli.
73 = Terveiset sinne kaikille, hyvää vointia ja
toivottavasti kuullaan taas toisiamme.
88 = Rakkautta ja suukkoja, (YL eli naispuolisille
radioamatööreille, ensin näin radion välityksellä ja
myöhemmin toivottavasti oikeesti!)
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Vappupallotalkoot

Nutturan siivous- ja sähköistystalkoot

Vappupallojen täyttöä Kerholassa ja myyntiä Laukontorilla.

Rientolan kesäkodilla Nutturassa ei ollut sähköjä
joten tarjosimme vuonna 2006 apuamme
sähköistyksen tekoon.

Nutturassa ei ole tietä perille joten tavaraa kertyy
vuosien varrella. Siivotaan pois, OH3AG hoitaa.

Sähköistyksen loppusuora menossa. Päätaulun
tarkistukset ja kytkentä käynnissä. Sähköistyis
valmistui ja pidettiin “valojuhlat” päätteeksi.
Kiitos talkooväelle.

Iso rakennus ja paljon kaapelointeja piti vetää
ammattimaisesti ympäri rakennusta, kytkeä
valaisemet ja pistorasiat, porata läpiviennit.
Useampi päivä hommissa vierähti mutta
talkoohenki oli edelleen mahtava. Saunaan
vedettiin maakaapeli joka piti vielä kaivaa tai
upottaa maahan kallioisessa maaperässä.
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Garec ja Turva tapahtumat

Garec (Global Amateur Radio
Emergency Communications) eli
Radioamatöörien maailmanlaajuinen
turvallisuus yhteydenpito-tapahtuma
järjestettiin 2005 Tampereella
kerhomme jäsenen OH1VR
alkuunpanemana.

Tapahtumassa käsiteltiin viestintätekniikoita katastrofin
kohdatessa ja jossa viralliset verkot ovat joko tuhoutuneet tai
tukossa. Vieressä olevassa kuvassa kerhomme asema oli
pystytetty Tampere-taloon jossa 2006 tapahtuma järjestettiin.

Seuraava tapahtuma oli myös Tampereella 2006 ja sen
jälkeen monissa eri maissa. Kriisiviestinnässä
kiinnostuneita radioamatöörejä ja viranomaisia on paikalla
eri maista ympäri maailman.

Turvan peruslähtökohtana on ajatus maamme sähkönjakelun
katkeamisesta ja tietoliikenneverkkojen 'kaatumisesta'
johtuva tiedonkulun turvaaminen kriisitilanteessa. Verkon
rakentavat radioamatöörit koko maan kattavaksi
viestiverkoksi.. Teknisesti se perustuu harrastajien omiin
radiolaitteisiin ja viestiliikenteen osalta vastaaviin
radioamatöörien viestiliikennetaitoihin. Turva harjoitus
pidettiin ensimmäisen kerran 7. kesäkuuta 2003 ja kaikkiin
Suomen kuntiin perustettiin viestiasema.
OH3AG oli mukana harjoituksessa.
Oheisessa kuvassa Topi OH3LO päivystämässä maastossa
Vilppulan Elämänmäellä kuntien välistä viestiliikennettä 2
m aaltoalueella, kuva OH3LG.
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Majakkaviikonloput ja muut peditiot
Märket, Säppi, Isokari

Märket

Märket on pieni, majakastaan tunnettu luoto keskellä
Ahvenanmeren pohjoisosaa. Luoto on mitoiltaan
noin 350m x 150m, ja Suomen ja Ruotsin raja jakaa
sen kahtia. Märket on Suomen läntisin kiinteällä
maalla sijaitseva paikka. Radioamatöörien
keskuudessa majakkaluoto on erityisasemassa, sillä
radioamatöörien DXCC-maaluettelossa Märket
lasketaan omaksi maakseen (tunnus OJ0) ja on siksi
lukuisten viestitysmatkojen (majakkapeditiot)
kohteena. Myös meidän kerhomme toimesta on
Märketille tehty useita workkimisleirejä. Kuvissa
oikealla on antennin pystytys operaatio käynnissä,
päätä ei saa huimata kun korkeuksissa kiikkuu.

Uteliaita katselijoita riittää loikoilemassa majakan
kallioilla.

Säppi
Säpin Selkämeren loisto Luvian rannikon
edustalla on suosittu turistikohde ja
radioamatöörien suosiossa.
Majakkaviikonloppuna OH3AG on tehnyt myös
sinne retken. Kuvassa asema vanhassa
hirsirakennuksessa.

Isokari

Vanha luotsinvartijan mökki ilta-auringossa.
Antenneja katolla ja workkijat sisällä. 6 m
QUAD antenni on kevyt ja siirrettävä.
Yhteyksiä syntyi 50 MHz:n alueella runsaasti.

Uusi innovaatio Ruotsista.

(Nettiryhmämme vakoilemaa)
Sateenvarjo jonka yläpinnalla on aurinkokennoja.
Sateen sattuessa aurinkokennojen saama energia
avaa  sateenvarjon AUTOMAATTISESTI.
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Tutustumiskäynnit

Sral kesäleiri 2002 pidettiin Himoksessa ja oli
tutustumisen kohteena. Kuvassa joukko kerhon
jäseniä tutustumassa paikan antiin. Kerhon jäsen Kake OH3KQ on rakentanut

eksoottisen nollaenergia erämaa-asumuksen
Lumikankaalle. Energialähteenä on
aurinkopaneeleita ja tuuligeneraattoreita.
Kerhon jäseniä tutustumassa paikkaan.

TV2 tarjosi mielenkiintoisen tutustumiskohteen.
Ape OH3TM suoritti esittelyn. Tutustuttiin
kameroihin ja esitystekniikkaan sekä lavasteisiin.

Kiitämme toimintame tukemisesta!

Kävimme tutustumassa yksityiseen
radiomuseoon Tampereella Tiiliruukin
kadulla. Sakari Koivumäki on kerännyt yli 40
vuoden aikana erilaisia radioita autoradioista
vanhoihin putkiradioihin satoja erlaisia
malleja. Vaikuttava kokoelma!

Kerrankin väki samassa ryhmäkuvassa.
Pikkujoulukuva vuosien takaa.
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Pikkujoulut

Yhteistoimintaa Tamperelaisen Radioamatöörikerhon OH3NE:n kanssa.
Otteita Radioamatöörilehden kesäkuun 1965 numerosta, kirjoittajana OH3SE.

      OH3AG - OH3NE
22.4.-65 on varmaankin ikimuistettava päivä OH3NE:n historiassa. Kuten hyvät lukijat varmaan
muistanevat haastoivat OH3AG:n nuoret hamit OH3NE:n vanhat parrat "VERKKOPALLO-
OTTELUUN" joka pelattaisiin Lielahden kerholassa. Aikanaan haasteeseen vastattiin myöntyvästi, ja
luvattiin kertakaikkiaan peitota uudelta tulokkaalta luulot pois (vaikka TRA:n sihteeri yhä väittää ettei
hän ole sellaista haastetta nähnytkään).
      Määräpäivänä ei kuitenkaan kukaan -3NE pojista tuntunut muistavan asiaa kunnes OH3WW, Antti
pani hihat heilumaan, eli otti käytäntöön ovelta ovelle menetelmän. Tämä osoittautui sikäli hyväksi
systeemiksi, että kokoon saatiin ainakin 6 OH3NE:n jäsentä 54 jäädessä "reserviin".
      Lielahdessa meitä olikin vastassa komitea, johon kuuluivat mm. OH3YO, 3YU ja 3MK ym, jotka
toivottivat meidät sydämellisesti tervetulleiksi. Jokaisella oli päässään "NAHKIS" varustettuna
tunnuksella OH3AG, ja varusteisiin kuului myöskin harmaa paita, joka oli siitä erikoinen, että
Norttiaskia voi säilyttää hihassa -kannattaa huomioida näin leiriajan lähestyessä. Verkkopallo-
ottelusta voidaan mainita muutama sana. Tulokseksi tuli niinkuin hyvin arvata saattoi 3-0, -3AG:n
hyväksi, mutta heillä olikin ammattilaisjoukkue. Kyllähän mekin yritettiin, tulihan Anttikin kolme
kertaa pallon kanssa läpi verkkoaidan. Välittömästi pelin jälkeen oli käytettävissä OH3AG:n
tarjoamat makoisat löylyt pullakahvin kera....
      Kahvitauon aikana oli allekirjoittaneella tilaisuus vaihtaa muutama sana nuorten hamsien kanssa
ja täytyy sanoa, ettei mistään saa sen kiitollisempaa kuulijakuntaa, kuin juuri vasta-alkajista. Toivon,
että saisin joskus myöhemminkin kertoa teille jotain. Kahvitauon jälkeen siirryttiinkin sitten
varsinaiseen OH3AG:n hamschakkiin. Olen elämäni aikana nähnyt jo 2 tai 6 erilaista hamiluolaa,
mutta täytyy sanoa aivan rehellisesti, etten vielä koskaan ole nähnyt niin siistiä huoneistoa kuin
3AG:llä oli. Luola käsittää kolme erillistä huonetta, joissa kaikissa voidaan työskennellä
yhtäaikaisesti ilman että toiset siitä häiriytyisivät. Eikös tämä ole jo ihanteellista?
Silmiinpistävimpänä näkyi joka puolella vallitseva siisteys ja sotilaallinen järjestys. Niinpä Maija,
3YL sanoikin, että koskahan TRA:n pojat oppivat jotain siisteydestä! Selvyyden vuoksi tulkoon
kuitenkin mainituksi, ettei 3AG:llä ole tällä hetkellä mitään taloudellisia vaikeuksia, niinkuin
vanhemmalla veljellä on. Heitähän avustaa RIENTOLAN TUKI r.y.
-OH3SE

Pikkujouluja on vietetty vuosittain hyvässä seurassa, ohjelman sekä hyvän ruuan ja juoman merkeissä.
Ruokapuolesta on huolehtinut Artisokka hyvin palvellen. Ohjelmistossa on ollut tietokilpailuja,
näytelmiä, kuvaelmia, vitsejä, lauluesityksiä ja tarinoita:
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RADIO AMATÖÖRIN MUOTOKUVA

Harraste paljastaa harrastajansa. Tiedättehän, kalamies tuoksuu kalalle, koiramies koiralle,
naistenmies…No niin, mikä on ominaista amatöörille?
     Eräs paljon amatöörejä nähnyt on sanonut: ”Amatööri on henkilö jolla on:

-juotoskorvat
-sähkösilmät
-magneettimuisti
-nenä kuin kolvi
-ääni kuin kovaäänisellä
-hiukset kuin johtovyyhti
-päässään hilahattu
-jaloissaan öljysukat ja kaapelikengät
-selässään keinokuorma.”

      Koska edelliset tuntomerkit ovat varsin tavanomaisia, lienee paikallaan valottaa amatöörin
persoonaa hieman tarkemmin.
      Seurassa amatöörin erottaa varsin helposti, hän puhuu kuin koko maailma olisi kuulemassa.
Vaikka kukaan ei kuuntelisikaan, se ei häntä häiritse, sinnikkäästi hän jatkaa puhumistaan. Eihän
amatööri yhteyttä kutsuessaan tiedä, missä häntä kuullaan vai kuullaanko lainkaan.
      Kilpailuihin erikoistunut amatööri on nopeasanainen ja väsymätön saman tarinan kertoja. Hän
kiertää seurueen jäseneltä toiselle tyyliin: terve, oletkos kuullut sitä juttua, terve oletkos …, terve
..jne. Heikkoutensakin amatöörillä on. Ahkera juottaminen saattaa aiheuttaa sen, että amatööri on
tinassa. Tuolloin hän saattaa ilahduttaa ystäväpiiriään esittämällä loistavaa kielitaitoaan esim.
viidellä kielellä lausutun yleisen kutsun muodossa. Sääasioissa hän on asiantuntija, tietäen että
Pihtiputaalla satoi eilen ja Bahutussa on +40 astetta varjossa, Alaskassa sen sijaan on pakkasta..
      Mikäli seurueessa joskus innostutaan pistämään jalalla koreasti, näyttävät amatöörit jälleen
loistavat taitonsa. Tango, valssi, jenkka jne ovat liian helppoja amatöörille. Induktanssi, kapasitanssi
ja reaktanssi ovat sen sijaan amatöörin mielitansseja. Kansantansseissa virtapiirin pyöriminen on
suosituin. Kuten normaaleillakin ihmisillä, myös amatööreillä saattaa olla erilaisia kramppeja ja
fobioita. Tavallisimpia amatööreillä ovat titauskramppi ja mikrofonikauhu. Sähkötälli-iskushokki on
paras hoitomuoto näihin ikäviin sairauksiin.
      Amatöörin koti on varsin omalaatuinen. Seiniä koristavat taulut, joissa kaikissa on amatöörin
nimi. Kirjahyllyä somistavat amatöörin kirjoittamat kirjat joita hän kutsuu asemapäiväkirjoiksi.
      Hänen yleisradiovastaanottimensa on epäkunnossa ja laitteensa joko keskeneräiset tai
huippuvireessä. Laitteisiin koskeminen ulkopuolisen taholta onkin hengenvaarallista. –Edellisessä
tapauksessa sähköiskun ja jälkimmäisessä amatööri-iskun vuoksi.
      Amatööri on silmätikku ja syntipukki. Naapurin pölynimurin, TV:n, jääkaapin tms. mentyä
epäkuntoon soi amatöörin ovikello ja hän tai hänen vaimonsa saa kuulla kunniansa. Vikatapauksissa
on amatöörin tai vaimoparan turha selittää viattomuuttaan, sillä eihän asiaan lainkaan vaikuta se,
ovatko amatöörin laitteet olleet päällä tai hän itse lainkaan kotona. Tuollaisissa tapauksissa amatööri
saattaa polttaa proppunsa.
      Amatöörien keskinäistä kanssakäymistä sävyttävät mm. omalaatuiset sanat kuten nollapiiri,
workkiminen, kusoilu, sekoitusputki jne. Kaikilla noilla sanoilla on oma merkityksensä, jonka vain aito
amatööri ymmärtää.
      Sähkötysyhteyttä aloittaessaan amatööri sähköttää niin nopeasti kuin pystyy. Nautinnollinen
röhönauru kajahtaa, mikäli vasta-asema pyytää alentamaan nopeutta. Tällöin hän kyllä alentaa
nopeuttaan, mutta ”olinpas parempi” suorastaan loistaa hänen olemuksestaan. Edellä kuvaava
esimerkki eräistä amatöörin inhimillisistä piirteistä, joita heilläkin sentään on –ainakin
allekirjoittaneen mielestä.

Ismo OH3YU
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Kerhon alkuaikana kokeiltiin myös TV-lähetystä
Lielahdesta Pirkkalaan. Lähetys onnistui, ylhäällä
senaikainen testikuva. Ilmari II oli
radiolähettimellä varustettu heliumpallo joka
lähetettiin Kerholan pihalta, Se nousi kymmenien
kilometrien korkeuteen kunnes halkesi. Lähetin
putosi Luopioisiin, sitä etsittiin kunnes löytyi
seuraavana vuonna. Ilmapalloja täytettiin monia
vuosia vappuna. Yhteeydenpito- ja antennien
rakentelu kuuluivat aina kuvioihin. Haastavaa ja
kiinnostavaa toimintaa riittää.

Ilmari II
heliumpallo
“satelliitti”
lähetettiin
Kerholan pihalta
ja sen raportointia
lentoa seurattiin
OH3AG:n Pirtin
radioasemalta.

Antenneja rakennettiin ja kokeiltiin jatkuvasti.
Oli Quad- ja yagi annenneja, piiska- ja lanka-
antenneja.Rakentelun lomassa vertailtiin
ominaisuuksia ja pohdittiin toimenpiteitä.
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Kiitämme toimintame tukemisesta!

Artisokka
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LIELAHTI, Taninkatu 2 puh. 03 4584 0130
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Tule Aito Säästöpankkiin
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Rientolassa on tarjolla monenlaista toimintaa:
Erilaisia harrastuspiirejä kaikenikäisille,
nuorisokerhoja, lentopalloa, liikuntaa, musiikkia,
teknisiä kerhoja kuten radioamatööri- ja,
mikrotietokonekerho, keskustelupiirejä ja uusia
voidaan järjestää tarpeen mukaan.

Yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Matti Laine,
puh. 044 553 8439
email: matti.laine(at)rientola.fi

Vuokrataan edullisesti:
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