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mitus ei koskaan tule julkaisemaan ensimmäistäkään soitTervetuloa uuden uljaan verk- toääntä taikka kännykkälogoa.
kojulkaisun lukijaksi. Rolletiinia julkaistaan aina kun jotain Lopuksi vielä sananen käydystä
tiedotettavaa on. Rolletiini ottaa SRAL:n hallituksen vaalista.
mielellään vastaan materiaalia Kampanja jää historiaan, molukijoilta.
Toimitusneuvosto nestakin syystä. Rolletiinin toisitten päättää, mitä julkaistaan, mitus toivottaa uudelle hallimitä ei. Julkaisun ei ole tarkoi- tukselle menestystä!
tus kilpailla Radioamatöörilehden, tai muiden julkaisujen Rolle, OH6KXL
kanssa. Rolletiinia toimitetaan
pilke silmäkulmassa, ja aihe on
vapaa. Käsiteltä-vät aiheet saat- Henkilökuvassa Pekka,
tavat sivuta radioamatööriharrastettakin, mutta pääasiassa OH8HTS
aiomme taittaa sanan säilää ja
harrastaa
näennäisviisasta Toimituksen lähipiiriin kuuluu
argumentointia yli koulu- ja paljolti tekniikasta ymmärtäviä
radioamatöörejä.Päätoimittaja
oppiainerajojen.
itse on lähes kädetön tumpelo.
Radioamatööri-lehtikin ilmes- Syksyn vaativimmat tekniset
tyi, kansikuvassa komeili Veli suoritukset ovat olleet pykäAurinko. Internetin IRC-kana- piston opettaminen ekaluokkavalla #ham.fi:llä syntyi keskus- laisilla ja Nopex-kulmasahaustelua alakuvan aitoudesta. Rol- laitteiden kokoaminen räjäytysletiinin toimituksessa huomat- kuvaa apuna käyttäen. Rolletiin heti kaksi mustaa maalia tiinin historian ensimmäisessä
sisältävää purkkia. Purkit ovat henkilökuvassa esitellään Pekka, OH8THS.
täsmälleen samanlaisia.
Pääkirjoitus 11.12.2003, Oulu

Valinta oli helppo. Pekka on uraauurtavalla tavalla omistaunut
kunnostamaan mitä tahansa
teknisiä vempaimia. Mitä vanhempia laitteet ovat, sen suuremmalla intensiteetillä Pekka
tunkkaa. Pekka on omistaunut
huonolle musiikille, 2-tahtibensiiniä käyttäville laitteille ja
Collinsin tranceivereille. Pekka
Rolletiinin toimituksellinen lin- rajaa musiikkimakunsa ulkoja on se, että sana on vapaa. Py- puolelle huonon musiikin saralsyvä teemamme on “Uskalla sa- la ainoastaan hanurijazzin.
noa ei multimedialle!” ja tätä
yritämme toteuttaa omassa elämässämmekin. Rolletiinin toiToimitus aputoimittajineen epäileekin kansikuvan manipulointia harmittomaksi pilaksi.
Kuvaan
lisättävillä
maalipurkeilla on kätevää peittää
esimerkiksi kirjahyllyistä löytyviä Nalle Puh- ja Tiikeri-tarroja.
Näitä ainakin toimituksen pöydän pinnasta löytää aika ajoin.

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

Pekka, OH8HTS asuu Oulun
Toppilassa hyvin lähellä sitä
paikkaa, josta Suomen sotilaat
lähtivät vuonna 1945 Lapin
sotaan Torniota kohden proomuilla ja rahtilaivoilla.
Kulunut syksy on Pekalla mennyt huoltoleasing-Raisun kanssa. Kosken käytössä oleva ajokki on omintakeisuudessaan
piristävä poikkeus suomalaisessa ajoneuvokannassa. Poliiseilla, joiden huumorintajusta ei
yleensä ole takeita, kuuluu hymy olevan kuitenkin herkässä,
kun tämä maanteiden ritari
päristelee Raisulla tutkan ohi.

Custom-Raisu vm-84 ja
ylpeä kuljettaja ajoasussaan kääntää päät.

Kosken projektit ovat olleet
uraauurtavia. Toimitus jää
odottelemaan, milloin
saamme 2-tahtimoottorilla
käyvän lp-levypyörittimen.
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#ham.fi:llä esiinnytään omalla
nimellä ja mielellään radioama#Ham.fi-irc-kanava inter- töörikutsun kera. Eihän "piraatnetissä on joskus ollut puheen- teja" katsota hamibandeillakaan
aiheena 3699 kHz:lla. Onpa jos- suopeasti.
kus referoitu radioliikennettä
ircnetinkin puolella. Jotta tie- Windows-käyttöjärjestelmän
irc-asiakasohjelma
donvälitys näiden kahden kai- suosituin
kentietämön välillä parantuisi, lienee mIRC jonka voi hakea
Rolletiinin toimitus julkaisee osoitteesta
tässä irc-oppaan. Tämän oppaan http://www.mirc.com/get.html
avulla pääset sisälle ircin Sieltä valitaan uusin mIRC joka
on tällä hetkellä mirc612.exe.
ihmeelliseen maailmaan.
Ohjelman asennus on suoraviiMikä IRC on? IRC on lyhenne vaista. Valitaan se mirc612.exe
"Internet Relay Chat" sanasta ja annetaan selaimen avata tiejoka tarkoittaa vapaasti suo- dosto. MIRC kyselee asennusmennettuna internetin välityk- kansiota johonka kelpaa mainiosti oletushakemisto. MIRC:in
sellä toimivasta chatista.
Suomalaisten radioamatöörien asennuksen päätyttyä käynnistäykköskanava Ircnetissä on valikkoon ilmestyy MIRC.
#ham.fi jolla on 80-110 käyttäjää riippuen vuorokauden- Ensiaskeleet mIRC:in käyttöön
ajasta ja päivästä. Kanava on
tunnettu "hamihautomona" jon- MIRC käynnistyy Optionska avulla moni uusi radioama- valikkoon jonka tärkein kohta
töörinalku on saatettu radio- on "Connect". Sieltä kohta
"Realname" on tärkeä. Siihen
amatööriksi.

laitetaan tietysti oma nimi.
Kohtaan Email laitetaan sähköpostiosoite. Nick-kohtaan voi
laittaa oman radioamatöörikutsun pienillä kirjaimilla koska
isot kirjaimet tulkitaan yleensä
HUUTAMISEKSI joka sattuu
korvaan
Seuraava kohta on säätää
Server-osio kuntoon. Sieltä klikataan ADD server, kohtaan
Description laitetaan "Ircnet
Suomi"
esimerkiksi.Serverkohtaan laitetaan joku näistä
palvelimista.
irc.opoy.fi toimii Oulun Puhelin
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 onnistua irkkiin pääsy painamalla "Connect" nappia
mIRC:issä. Hetken kuluttua tulee eteen kanavalistaus johon
kirjoitetaan #ham.fi
Ja kas näin. Olemme pääseet
#ham.fi:lle. Hauskoja hetkiä
IRC:in parissa, toivottaa VeliMatti Pappinen OH7JEV.
------ clip clip clip
Rolletiinin toimitus toivottaa
kaikki radioamatöörit tervetulleiksi kanavalle.

Konfikurointi on helppoa.
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Pena OH3BK ilmoitteli, että
tavoitteena on päästä Saabilla
reissuun
toukokuussa.
Seuraillaan sitten bandeja. Vielä
emme tiedä, minne Penan tie
vie. Jos VHF- ja UHFtoistimilta ei saa miestä kiinni,
kannattaa kokeilla 14267 kHz.
Saabismin vaikutukset terveyteen aikuisiällä eivät ole laajasti
tutkittu aihe, mutta tutkittavia
kyllä riittäisi.

Toimitus odottaa teknisiä artikkeleita, erityisesti laitetestit ovat
tervetulleita. Tosimiesten varusteista esim. Discoveryn 2m:n
linukka on kuuma pu-heenaihe
tällä hetkellä. Toinen kiinnostava laite on FT857, joista odotetaan kommentteja.
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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 puoliaaltodipolia lyhemmät langat
ovat sitten enemmän tai
vähemmän kompromisseja.

Toimituksellisen linjan mukaisesti uskallamme sanoa “Ei
multimedialle”, joten tällä sivulla kuvat ovat mustavalkoisia, ja otsikossa ei ole shokeeraavaa värikehystä.

Tämä on se aika vuodesta, jolloin monet miettivät, mitä ostaa
lahjaksi. Toimitus on tehnyt tiukan selvityksen, ja osoittautui,
että veronpalautusrahat kannattaa tänä vuonna sijoittaa Nincoautorataan. Ninco poikkeaa
Scalextricin tuotteista mm. Ratansa leveyden puolesta. Nincon
rata on leveämpi. Radan mittakaava on 1:32. Tutustuessani
Ninco-harrastajien kotisivuihin,
osoittautui, että harrastajien keski-ikä on kovin lähellä radioamatöörien keski-ikää. Hieno
harrastus siis!
Jos taloudessa on jo Ninco-auto-

Sotamies Honkajoelta on rata, toinen joululahjavinkki peotettu
oppia.
Dipoli lastaa tilanteen. Silloin ostetaan
menee
puuhun
helpoiten kaksi kappaletta vara-autoja.
kaaripyssyllä.

Rolletiini toivoo kylmiä talvikelejä. Huonoilla keleillä ne
parhaat antennit tehdään.
CRC-palkittu Joonas Kortesalmi on otettu palkinnostaan.
Joonas hämmentyi uuden Vipusen kolahdettua postiluukusta
kahtena kappaleena. Toivottavasti Rolletiini ei aiheuta adslyhteyden ylikuormittumista.

Joululahjavinkkejä

Valinnanvaraa riittää, sillä 1:32autoja on markkinoilla satoja erilaisia. Subaruissa on jopa neliveto ja iskunvaimentimet.

Lopuksi katsaus loppuvuoden
kilpailutarjontaan. HF-miesten Rolletiinin osoite on
huipennuksena toimii Kakkosten joulukilpailu, joka nimensä Rolf Moberg
mukaan käydään 26. päivä jou- oh6kxl@sral.fi
lukuuta. Pile Up-lehdessä on esitelty ohjelma, jolla kakkosten
kisan pystyy logittamaan. Ohjelma toimii vain kaikissa *nixkäyttöjärjestelmissä. Ohjelma
on ladattavissa osoitteesta:
http://oh2mmy.qsl.net/kontesti/
kontesti.html

Niille, jotka joutuvat käyttäPohjois-KarjalasTuoreiden amatöörien kuulee mään Windows-ohjelmia, suo- Kuvattu
sa, Parikkalassa Kannakusein kysyvän, mikä olisi hyvä sittelemme vaikkapa UU-testiä. sen kylässä kesällä 2003.
antenni, jolla pääsee kaikille

