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7.2.04. Oulu
Rolletiini on uudistanut hiukan ilmettään.
Ensimmäisessä numerossa mainittu kannanotto turhaa multimediaa vastaan on
edelleenkin voimassa. Ylätunniste on
saanut hiukan väriä, josta kiitos
OH2GFC:lle. Multimediaa me emme toimittajien kanssa kuitenkaan aio tarjoilla.
Rolletiinin linkeistä ei voi kuunnella
Kristallivirtaa, eikä niistä aukea inhottavia Microsoft-pop-uppeja. Lukijoiden toivomuksesta peruskirjasinkokoa on pienennetty kahdella pisteellä. Palstoja on levennetty. Tällä on tarkoitus saavuttaa helpompi luettavuus. Joku kommentoi, että
palstojen lukeminen on hankalaa näytöltä.
Näyttölaite on tietokoneen tärkein yksittäinen osa. Sen on oltava riittävän iso.
Pienikokoiset ruudut ovat vanhanaikaisia,
tai vain bonk-harrastelijoiden puuhastelua. Ostakaa isompi näyttö, opetelkaa
vierittämään tekstiä, konfikuroikaa X
kuntoon tai hankkikaa parempaa luettavaa. Sitä saa kirjastosta, tuolta sivistyksen
ikiaikaisesta kehdosta. Rolletiinia sieltä ei
saa.
Lukijapalautetta, juttuja ja kuvia saa lähettää. Julkaisen niitä, jos huvittaa. Toistaiseksi on huvittanut. Jos joku haluaa
kirjoittaa italiankielistä amatöörihuuhaa-

ta, sitäkin julkaistaan. Rolletiinia nimittäin luetaan myös Italiassa. Saksassakin
on joku lukija, mutta hän on ihan sudeettisuomalainen, joka löytänyt päivävankilansa Mûnchenistä. Niin, oletteko tulleet
ajatelleeksi? Työpaikka on oikeastaan
päivävankila, jossa käydään lusimassa,
että päästäisiin sinne taas seuraavana päivänä uudestaan.
Tomi, OH2BNS raportoi, että Simo Frangen vastasi edellisessä Rolletiinissa esitettyyn kysymykseen ohjelmassaan Maailman ympäri. Vastaus julkaistiin Yleisradion TV1-kanavalla vain pari tuntia Rolletiinin julkaisun jälkeen. Tämä oli Yleisradiolta huono pila, ja toivonkin, että Yle
ei toiste paljasta Rolletiinin kilpailukysymysten vastauksia liian nopeasti. Yle tietysti halusi osoittaa, että sekin on ajan
hermolla Rolletiinin kanssa. Kysymyshän
oli, että mikä nimi seuraavan listan jatkoksi sopisi ja miksi? McKinley, Garfield
ja Lincoln. Oikea vastaus on tietysti Kennedy. Frangenin jälkeen kärkisijoille pääsivät
Tomi
OH2BNS,
Veli-Matti
OH7JEV, Timo OH1NOA ja Luru
OH2MW. Miksikö Kennedy? Jos et tiedä,
niin ei muuta kuin Veijo Google laulamaan sitten. SRAL:n toimistosta ei tällä
kertaa kannata kysyä.

Kaikki eivät käy suolakaivoksella. Osa joutuu viikonlopun jälkeen palaamaan sorvin
ääreen. Osa on lastuavan työstönsä jo tehnyt.

Siellä vaikuttavalla henkilökunnalla on
nyt muutakin puuhaa.
Rolf, OH6KXL

AO40
Lintu on edelleen vaiti. Homma levisi käsiin kuin Seinäjoen puhelinkeskus. Akuston jännite on edelleen liian matala. Komentoporras tietysti yrittää elvytystä. Eihän vuosien työtä kannata noin vain hylätä. Tulisi liian kallista avaruusromua.

IC-7800 TULEE
Oletteko valmis?
Icomin lippulaiva IC-7800 on puhuttanut
jo pidempään. Sen markkinointi on alkanut nyt. Suomalainen kauppias aikoo järjestää oikein kutsuvierastilaisuuden rigihankintaa suunnitteleville. Kapineen hinta
on melkoinen, tosin rahalla saa hieman tavanomaista enemmän vastinetta.
Rigissä on kaksi täysin erilistä vastaanotinta, puhemuisti, monipuoliset dsp-härpäkkeet, CF-asema asetusten tallennusta
varten, spektriskooppi, ja neljä+kaksi antenniliitintä. Kummallista kyllä, lähes 10
000e:n hinnalla joutuu ostamaan neljä
”PL-259-standardin” mukaista liitintä.
Kumma, etteivät ole N-liittimiä tuohon
laittaneet. Koko komeuden kruunaa valtava värinäyttö ja kaksi analogista viisarillista signaalimittaria jäljittelevää digitaalista mittaria. Etupaneelista löytyy ainakin 80 nappulaa, takaa löytyy liitäntöjä lisälaitteille ainakin 20 kpl. Tehoa riittää,
200W lupaavat antavan. Icomilla pääsee
taatusti 3V/m rajan yli. Yksi erikoisuus
laitteessa on: Se toimii myös 137 kHz:n
bandilla. Myös 60m bandi on ainakin
joissakin maaversioissa.
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Markkinamiehet haluavat koota tämän
lippulaivan omistajat oikein rekisteriin.
Tietosuojavaltuutettu, tuo suuri ystävämme varmasti inhaloi herneitä tuostakin,
kunhan hankkeesta kuulee. Ole rohkeasti
erilainen, lähde mukaan kerhoon! Jos ei
ole varaa ajaa Maybachilla, voit ainakin
workkia Icomilla. On hienoa sanoa kaverille ”Sä oot muuten neljä hertsiä sivussa”, jos on pelit ja vehkeet.

RFI? TVI? SIEMENS-I?
Kyselytuntia 7.2. seuratessa hämmästelin
jaksottaista kovaa rutinaa, joka peitti tavallisten hallitusjäsenten signaalin täysin.
Puheenjohtaja jäi kuuluviin, mutta heikosti hänkin. Kymmenkunta minuuttia aikaa siinä meni, kunnes huomasin, että
pyykkikone oli laitettu käyntiin. Ohjelma
oli siinä vaiheessa, jossa pyykkiä pyöritellään vähän aikaa, ja sitten on lyhyt tauko, jonka jälkeen pyöritys taas alkaa. Pistotulppa pois seinästä, ja bandi puhdistui
heti. Kuinkakahan paljon tuo muillekin
bandille on aiemmin rähissyt ja häirinnyt
minua tietämättäni?
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KULTTYYRIÄ
Radioamatööri- ja Tex Willer-lehtien tyylilajit lähestyvät toisiaan. Helmikuun Vipusessa kirjoitettiin esitetystä tappouhkauksesta. Uusimmassa suomenkielisessä
Texissä taas Kit ja Tex olivat tavanomaista helläkätisempiä. Kaksikon jäljille lähetetty konnajoukkio joutui väijytykseen jokea ylittäessään. Tex ja Kit tyytyivät lähinnä lävistämään luodeillaan konnien olkapäitä. Vipusen tyyli kovenee, Tex Willerin ja kumppanien tyyli pehmenee. Toivottavasti RA-lehti uskaltaa kuitenkin pitää riittävän pesäeron Egmontin julkaisuihin. Haluammehan RA-lehden radioamatöörilehtenä ja Tex Willerin italialaisena
westerninä. Lieventävänä asianhaarana
mainittakoon, että kyseessä oleva Texseikkailu on vanha, ennen julkaisematon.
Italiassahan lukijat joutuvat tyytymään
12:een vuosittaiseen numeroon Suomen
16:sta sijaan. Syynä tähän on juuri tämä
vanhojen julkaisemattomien seikkailujen
painaminen. Suomen Tex on muutaman
numeron jäljessä , mutta sehän ei meitä
haittaa.

LIIKENNENURKKA
Ensimmäisen Rolletiinin henkilökuvassa
esiteltiin Koski, OH8HTS. Kosken huolto-leasing-Raisu on kokenut kovia. Kytkinakseli klappaa pari senttiä päittäin”,
sanoo Koski, ja tunnustaa samassa lauseessa pyöräilevänsä välttämättömät matkat.

KYSELYTUNNILLA
KUULTUA
Kyselytunti noudatteli perinteisiä linjoja.
Ensin keskusteltiin SRALlin säännöistä ja
virallisten kokousten ajankohdista. NykyIian

käytäntöä haluttaneen muuttaa kevyemmäksi ja joustavaksi.
SRATin asemasta on puhuttu hallituksesta paljon, kerrottiin. Liiketoiminta on nykyisin erilaista kuin yrityksen perustamisen aikaan, sanaili OH6LI. Saa nähdä,
vieläkö SRAT parin vuoden päästä on
olemassa. Jukan huoli oli, että esimerkiksi radioamatöörikirjallisuutta olisi vaikea
ostaa muualta järkevään hintaan, jos
SRAT ei sitä myisi. Samoilla linjoilla oli
Jukka OH2BR.
”Paljonko SRAT on velkaa SRALlille tällä hetkellä?” kysyi OH2LB. Puheenjohtaja ei pystynyt kysymykseen vastaamaan,
kertoi kuitenkin, että hallitus käsittelee
asiaa seuraavassa kokouksessaan. Velan
määrä kerrotaan Vipusessa 3/2004, lupasi
Jukka OH6LI.
OH1TN kysyi ”Missä vaiheessa nämä
uudet määräykset/tehot on? Onko
160m:lle tulossa tehon lisäystä?” Mikko
OH2AUE vastasi kysymykseen, ettei osata vastata kysymykseen. Hyvä Mikko!
Ensin AO40, nyt tämä ;-)
Kukaan ei kysynyt kenttävoimakkuusmittauksista- tai niiden mahdollisesti tuomista ongelmista. Penan postaus fin-hamille
on toistaiseksi kattavin selkokielinen esitys tilanteesta.
OH2LRD
kysyi
T2-kirjatilanteesta.
OH2BR vastasi kysymykseen ”Odotellaan vielä ihan vihoviimeisiä tarjouksia.”
Jukka oli toiveikas, että kirja lähtee painoon ihan pian.

Kyselytunnin loppupuoli meni välillä jaaritteluksi. Monikaan ei enää esittänyt järkeviä kysymyksiä, kansa tyytyi kommentoimaan toisiensa sanomisia. Kävipä joku
sanomassa vielä, että lakiakin pitää noudattaa. Kiitos hallitukselle kyselytunnista.
http://www.kanetti.fi/~oh6ps/kyselytunti/
Tuolta autenttista materiaalia noutamaan!

