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Puheenjohtajan palsta
Moi,
Hyvää joulunodotusta!
Toivottavasti saitte tämän lehdykkänne ennen joulunpyhiä.
Sommelossa on tulossa ja menossa useita projekteja. Keittiön viereinen huone
on tyhjätty ja maalattu, lämmitys asennettu ja tarkoitus on tehdä siihen
vorkkimishuone.
Saimme kaupungilta remonttiavustusta 40% toteutuneista kuluista kiinteistön
ylläpitoon. Se on merkittävä summa mutta vaatii omaa pääomaa 60%. Se taas
on homman vaikein pala. Yksinkertaistettuna, jokaisen jäsenmaksua vastaan
saamme tänävuonna remonttitukea 20 euroa... muistakaa kuponkinne!
Joku muistaa aktiivisen Vapaaehtoisen PelastusPalvelun aikakauden 90-luvun
alussa? VaPePan Sali oli täynnä ihmisiä joista puolet oli hameja. Nyt ollut
viimeiset 20 vuotta hiljaisempaa siellä. Myöskin OH1AA:n puolesta. PePa
porukasta tullutkin kyselyjä josko radioamatöörit aktivoituisivat. Meillä on paikka
toimikunnassa, mutta ollut vajaakäytöllä. Olen itse pitänyt lähinnä viestintuojatoimenkuvaa. Koska toiminta on vapaaehtoispohjaista, toimenkuvakin on
enemmän ja vähemmän itse määriteltävissä.
Kerholla olisi siis paikka vapaana PePa vastaavana! Hyvä paikka hankkia
mainetta ja kunniaa sekä verkostoitua! Radioamatööritausta tarvitaan (tai
oh1aa), etsintäkoira- tai VPK-harrastus tai muu asiantuntemus lisäksi olisi tosi
kova juttu. Jos lisäksi pitää hälytysluontoisista hommista niin paikka on sinun!
Syksyllä osallistuttiin pienesti Janette-harjoitukseen.
Kerho yrittää päästä nykyaikaan ja helpottaa postin työtä jakelemalla tämän
lehdykän internetin välityksellä niille joiden sähköpostiosoite on tiedossa kerholla
(ilmoita: hallitus@oh1aa.net). Toki aviisin saa myös paperisena, jos ei kotiin
kannettuna niin ainakin kerholta. Jäsenille se pyritään toimittamaan tavalla tai
toisella.
Myös vuosikokouksen hyväksymä jäsenmaksulappu on mukana, joko Email tai
paperiversio.
Hyviä kelejä(radio-) toivoen

OH1KAO

Ongelma ja sen ratkaisu
Meillä on kaupallinen virtalähde, josta saa 13,8 volttia ja paljon virtaa. Mutta
tuleekin vastaan tilanne että pitäisi saada siitä kehitettyä 12 V. Toisessa
tapauksessa meillä on varastossa vanha akkulaturi, josta pitää tehdä
virtalähde. Siitähän saisi kivasti 12 volttia 6 A, mutta kun tasasuunnattu jännite
on vain 14,5 ja kondensaattorin kanssakin vain hiukan suurempi. Liian pieni
jännite-ero. Mutta ei hätää. Mietitään hiukan miten homma tehdään.
Meillä on tavallisesti jännitettä pudottamassa joko 2N3055 tai vastaava. 5
Ampeerin ulostulossa vahvistusta on ehkä 20, joten kannalle pitää syöttää
virtaa 0,3 A. Jos se syötetään vastuksen R1 kautta,
vastuksen arvon pitää olla R=U/I josta 3/0,3 = 30
ohmia, jotta vastukselle saa jännnitteen 3 volttia. Ei hyvä!
Jännitteen säädölle tulee melkoisen suuret virrat ja
komponenttiarvot jokseenkin epäedulliset. Transistorin yli
pitää olla jännitetta ainakin 3 volttia. Toiveemme pienestä
jännitehäviöstä ei tällä tavalla toteudu.
Vaihtamalla transistori P-tyyppiseksi, tilanne muuttuu.
Kannalle tuleva ohjausjännite saadaan vetämällä kantaa
alaspäin. Transistori emitterin ja kollektorin väliin jäävä
jännite on suurilla virroilla huomattavasti pienempi kuin
edellä. Hankaluutena tässäkin on se, että suurilla virroilla
transistorin virtavahvistus pienenee ja 6 ampeerin virralla
MJE2955 vaatii 0,2 – 0,3 ampeerin ohjauksen.
Vaihtamalla tilalle P-tyyppisen darlingtonin, saadaan
virtavahvistusta lisää. Kun 6 ampeerin virralla
virtavahvistus on luokkaa 600, tarvitaan enää 60 mA
ohjaukseen. Se on yksinkertaisessa reguloinnin
ratkaisussa mahdollista.
Tehotransistorin yli jäävä jännite
riippuu ulosotettavasta virrasta,
mutta 6 ampeerin kuormalla se on
1,5 voltin huitteilla.
Jos kehitellään ajatusta hiukan
pidemmälle, on toisenlainenkin
mahdollisuus olemassa. Meillä on
saatavana erittäin tehokkaita tehofettejä, joiden
avulla saadaan pudotettua ohjaukseen vaativaa tehoa huomattavasti
pienemmäksi.

Se taas antaa uusia mahdollisuuksia kehitellä varsinaista regulointia. Ptyypin tehofetti säätyy kuvassa 4 niin että vastuksella R2 annetaan hilalle G
negatiivista jännitettä. Tehosäätöön soveltuu esimerkiksi IRF4905
erinomaisesti. Sen häviöteho on reilusti yli 100W, joten sillä on helppo
tehdä isotehoisia virtalähteitä. Fetit ovat halpoja ja valikoima on suuri.
Kuvassa 5 on yksi mahdollinen ratkaisu. Jännitteen säätäjänä toimii rail-torail-tyyppinen operaatiovahvistin (esim TLC272, TS922 jne). Tehofetin
avausjännite 0n noin 3 V, mutta tarvittava virta
on hyvin pieni. Tehofetin sisäinen vastus on
pienimmillään vain kymmeniä milliohmeja,
joten fetin yli jäävä jännite suurillakin virroilla
on hyvin pieni. Operaatiovahvistimelle otetaan
käyttöjännite regulaattorista LM7810, josta
saadaan myös operaatiovahvistimelle
referenssijännite. Hyvä jännite on 5 - 7 volttia.
Ulostulojännite taas säädetään +sisäänmenossa olevalla 4k7 ohmin
trimmerillä. Op-ampin
ulostulon ja sisäänmenn välissä on
1 nF kondensaattori
estämässä värähtelyä.
Jos halutaan
suurempia
jännitteitä,
kytkentää voidaan
muuttaa lisäämällä
siihen N-tyypin
tehofetti
säätämään
IRF4905:n
hilajännitettä.
Muuten toiminta on
samanlainen paitsi
yhtä asiaa.
Kuvassa 5
operaatiovahvistimen referenssi otetaan -sisäänmenoon (invertoiva).
Kun lisätään fetti, samalla kääntyy vaihe 180 astetta, joten referenssi on
otettava sisäänmenoon (ei-invertoiva). Kuva 6. N-tyypin fetiksi käy joku
hyvin yleisessä käytössä oleva kuten IRF110, IRF510, IRFD040,
IRFD020 jne. Minulla on omassa käytössä molemman tyyppisiä
kytkentöjä ja ne toimivat hyvin. Virtalähteestä, josta rippelin takia sain
vaivoin 2 ampeeria ulos, saan nyt ainakin kaksi kertaa niin paljon. Akun
ylläpitolataukseen tehdyssä virtalähteessä ei riittänyt säätöjännitettä,
mutta kun vaihdoin transistorin tilalle fetin . Timo OH1AZL

OH1AA kerhon tapahtumat
Tammikuu 2019

APRS sääasema Raspberry Pi:llä by Saku OH1SA
Helmikuu

21.2. Vuosikokous Sommelossa klo 18:30 alkaen
Toukokuu

2.5. Kevättalkoot

30.5. Kesäkauden avajaiset

Antenniworkshop, tarkempi sisältö ja ajankohta täsmentyy kevään aikana!
Kesä .. Heinäkuu

NAC tilastodataa ja MS-qsoilua by Juho OH6ZZ (tarkka päivä tarkentuu
lähempänä)
Elo .. Syyskuu

30.8.-1.9. Tippsund kerhon kesäleiri Taivassalossa
Joulukuu

Pikkujoulut
Tulevia tapahtumia lisäksi kalenteriin voi jo merkitä Tippsund 4-6.9.2020

.

Alakerran aseman rakennus
Keittiön takana olevaan huoneeseen on rakenteilla kerhoilloissa
helpostikäytettävä ja lähestyttävä asema. Huone on nyt siivottu, maalattu ja
odottaa kalustamista.
Asema varustetaan,

helppokäyttöisellä peruslähetinvastaanottimella,

lanka-antennilla,

puhe ja digiworkkimisvarustein sekä sähkötyksellä
Asemalla pystyy valmistuttuaa työskentelemään 80m, 40m, 20m, 15m, 10m
alueilla.
P.S. Kuluvan vuoden aikana on kerhon uusi masto saatu kalustettua antenneilla
ja on toimintakunnossa. Vuoden 2019 aikana antenni alkaa myös kääntymään
ilman lihasvoimia... Eli sisältäkäsin.

DMR matkariginä
DMR, Digital Mobile Radio, lienee joillekkin jo tuttu, eli kyseessä on digitaalinen
radioamatööriverkko johon liitytään yleisimmin UHF DMR radioilla. En mene tässä
itse tekniikkaan, lukija voi googlailla tai tutustua suomeksi aiheeseen www.dmr.fi
sivustolla.
Miksi DMR, miksei normaali VHF/UHF käsi tai autorigi, tai jopa HF rigi? No ei se
poissulje mitään edellämainituista, enemmin täydentää. DMR ehdottomat hyvät
puolet reissuriginä on se että voit käyttä sitä kuin olisit kotona, jos reissulla on
internet käytettävissä. On sitten itsestä kiinni mitä puheryhmiä radioonsa konfiguroi.
Itse en käytä radioissani yleisiä kooditulppia vaan olen tehnyt juuri minulle omiin
tarpeisiini sopivat kanava(taajuus) ja puheryhmäsetit. Setuppi reissulla on
lähestulkoon sama kuin mitä käytän kotoakäsin. Koti QTH Maskussa ei tule
olemaan tulevan Turun DMR-toistimen kuuluvuusalueella, ei ainakaan käsiradion
osalta, joten kotona jatketaan oman pikkutoistimen eli ns. hotspotin käyttöä.
DMR hotspot käsittää minulla seuraavan
paketin: Raspberry Pi Zero W, Jumbospot
MMDVM kortti, Huawei E8372 wingle.
Ohjelmistona on Pi-Star. Itselläni on vielä
peltinen kotelo johon Raspi ja mmdvm
menee kivasti sisään, lisäksi olen laittanut
pienen OLED näytön kiinni, joten pystyn
seuraamaan että tuleeko liikennettä, vaikka
radio olisi kiinni.
Tässä lyhyesti kunkin rooli setupissa:
Raspberry Pi Zero W: Raspin pikkuversio
sisäänrakennetulla wifillä. Kortin hinta esim
Triopakissa on 25eur. Jumbospot MMDVM
RPI HAT: MMDVM tulee sanoista Multi
Mode Digital Voice Modem, eli tässä on UHF
taajuuksilla toimiva multimode
modeemikortti. Tehoa tulee 10-30mW. Itse
käytän pientä SMA liitäntäistä pamppua,
mutta kortille mahtuu myös onboard
keraaminen antenni. Ohjelmistot tukevat tämän kortin kanssa kaikkia RA käytössä
olevia digitaalimodeja eli DMR, D-STAR, Yaesu Fusion, P25, NXDN . Yleisimmin
käytössä on simplex kortti, mutta näitä löytyy myös duplex versioina joista voi
rakentaa vaikka oikean toistinaseman. Yleisin korttimalli on se joka integroituu
suoraan Raspin piikkirimaan. Kortti toimii myös normaalikokoisilla Rpi korteilla.
Kortin hinta ebay:ssä (eri toimittajia) on alle 40eur. Huawei E8372: Tämä ”mokkula”
on wingle, eli USB:llä tulee vain sähköä (toimii kyllä perinteisenä mokkulana kun
pistää tietokoneeseen USB:llä) ja laite ottaa 4G tai 3G yhteyden ja jakaa sen
sisäänrakennetulla Wifi (wlan) tekniikalla ympäristön käyttöön.

Laitteessa ei akkua, joten toimii esim autossa kivasti ajoaikaisena nettinä kaikille
tarvitsijoille (kännyt, tabletit, navigaattorit ja DMR hotspotit). Ostin omani uutena
ebay:stä alle 50eur hintaan. Tämä tukee 4G nopeuksia 150M asti. Tätä
kirjoittaessani olen lähdössä keskieurooppaan automatkalle ja liittymänä on
Sauniksen 4G premium, johon sisältyy 15GB EU-alueen datasiirtoa/kk noin
kolmenkympin hintaan. Kotona kytkeydytään tietenkin kodin wifi verkkoon.
Pi-Star ohjelmisto: Juuri Raspi + MMDVM (ja muut pikku digital voice
modeemikortit) yhdistelmälle tehty ohjelmistopaketti imagena. Lataa www.pistar.uk
sivustolta imagen, asentaa sen microsd muistikortille siinä kun minkä tahansa linuximagen. Ja avot, bootin jälkeen jos ei löydä wifiä niin tekee itsestään wifitukiaseman johon voi vaikka kännyllä konnektoitua ja konfiguroida koko setin
kännyn webselaimella, mukaanlukien laittaa sen ottamaan yhteyttä haluttuihin wifitukiasemiin. Perus setup wifin (jos et käytä wifiä, esim normaaliraspin ethernet on
käytössä niin voit suoraan kirjautua asetuksiin) asetuksen jälkeen on omat tiedot,
DMR id, käytetty mmdvm kortti, käytetty mode, taajuus, brandmeister master johon
kortti ottaa yhteyttä jne.. apply ja workkimaan. Brandmeisterin setupista, kun
hotspottisi näkyy siellä omissa tiedoissasi, voit sitten esim määritellä mitkä
puheryhmät ohjataan hotspottiisi ilman että tilaat niitä radiolla erikseen. Pi-star
kehittyy nopeasti ja siitä tulee uusia versiota muutaman kerran viikossa. Itse
päivitys on helppoa, pari kliksuttelua käyttöliittymästä. Isommat päivitykset joutuu
tekemään SSH:lla kirjautumalla ja ajamalla pi-starin oma päivitystyökalu joka hoitaa
loput. Sopii myös vähemmän linuxia käyttäneille. Ohjelmisto on ilmainen.
Itse käytän hotspottia myös autorigillä joka tukee Yaesu Fusion tekniikkaa.
Määrittelen silloin pi-starissa YST2DMR yhdyskäytävän käyttöön ja voin workkia
haluttuja puheryhmiä huomattavasti kiinaradiota paremmalla audiolla.
Kuullaan puheryhmissä TG244 ja TG2441
Kuvia tästä ja muista DMR jutuista löytyy instatililtäni instagram.com/oh1sa
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CTCSS aliääni 103,5Hz
KISS tekniikalla toteutettu aliääni Turun VHF toistimelle

OH1AA toimitilat, muut kutsumerkit
Sommelo OH1AA Pääkerhotila
Rotanvuori OH1AU VHF-UHF-SHF asema, Huom uusi kulku toiselta puolen
mäkeä
OH1T speciaalikooli, käytössä OH1AA:n erikoistapahtumissa, ja mm SRAL
bulletiinien luvussa

Kerhon ylläpitämät toistinasemat
29MHz
OH1RHU, 29.680 29.580 MHz,
RX Lieto, Keisvuoren vesitorni /
TX Rotanvuoren asema.
145MHz
OH1RAA, 145.600 / 145.000, Sommelossa
OH1RAU, 145.775 / 145.175, Pääskyvuoren
tornissa, CTCSS aliääni 103,5Hz
434MHz
OH1RAU, 434.775 / 433.175,
Ei QRV!, odottaa uudelleensijoittelua
1297MHz
OH1RAU, 1297.000 / 1291.000 ,
Ei QRV!

OH1AA:n johtokunta
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Muut jäsenet:
Lasse Puumalainen
Veli-Matti Eerola
Saku Elovaara
Ville Virtanen
Janne Pulkkinen

Mikko Tuittu OH1KAO
Jouni Anttila OH1CO
OH1LQP
OH1BVD
OH1SA
OH1EHN
OH1SDR

OH1AA verkossa ja somessa
WWW.OH1AA.NET
https://www.facebook.com/OH1AA/
https://www.youtube.com/user/OH1AA

Toistinuutisia .... Pääskyvuori
Jouduimme hetki sitten luopumaan Runosmäen vesitornista toistimien
sijoituspaikkana, teleoperaattorin akkujärjestelmästä syntyneen tulipalon takia.
Tämän seurauksena kerho lähti lämmittelemään uudestaan jo vuosia (melkein
kymmeniä) keskustelun alla ollutta mahdollisuutta sijoittaa jokin toistimistamme
Pääskyvuoren linkkitorniin. Sattumalta, myös OH1EBL (kiitos Markus!) kyseli
tietämättämme täsmälleen samaan aikaan Pääskyvuoren käyttöä PEPAnäkökulmasta. Tästä lähti vihdoin rullat pyörimään, ja saimme kuin saimmekin viime
vuoden puolella luvan sijoittaa niin 2 metrin, kuin 70 cm:n toistimet kyseiseen
lokaatioon.
Kaluston modernisointia
Teimme modernisointia 2 metrin toistinrautaan (Mobira RC58) jo edellisen QTH:n

loppuvaiheilla, mutta pääskyvuoreen muuton yhteydessä oli taas hyvä hetki nostaa
toistimen modernisaatioastetta hieman ylöspäin. Päädyimme ratkaisuun joka on
hybridi: radio-osuus perustuu edelleen Mobiran RC58:aan, mutta audion
prosessointi sekä logiikka toteutetaan Raspberry Pi -minitietokoneella. Samassa
yhteydessä koko paketti asennettiin RD58 70 cm:n tukiasemakoneen räkkikoteloon.
Koko järjestelmä on siis fiksusti samassa paketissa, on ”Pron” –näköinen, sekä
omaa huomattavasti RC58:n pientä koteloa paremman jäähdytyksen.

Samassa yhteydessä kotelon sisälle mahdutettiin muutakin nannaa, kuten optisesti
isoloituja I/O-portteja, ADC-kortti lähtevän- sekä palaavan tehon, RSSI:n (RX
signaalitason) ja käyttösähkön mittaukseen. Laite on täysin ohjelmoitavissa ja
parametroitavissa etänä Ethernetin yli. Käytössä oleva SVXlink –softa mahdollistaa
moninaisia ominaisuuksia perustoimintojen lisäksi, kuten useamman RX:n käytön
eri lokaatioissa netin yli (ns. voter), I/O-pinnien ohjauksen DTMF:llä, erilaiset
ilmoitukset – kuten vaikka akun jännite puhuttuna, jne jne. Esimerkkinä I/O:n
käytöstä kerrottakoon, että vaikka 70 cm:n toistinta voi buutata tarvittaessa DMTFkomennolla, tai kytkeä käytössä oleva akku syklitykseen.
Toki, osa edellä mainituista ominaisuuksista on ollut käytössä jo RC58/RD58 moppeissa pitkän aikaa, mutta tärkeimpänä asiana on täysi päivitettävyys etänä.
Installointia
Ensimmäisellä asennusreissulla odotusarvot olivat hurjat. Tällaisessa paikassa
(antennit 200m ASL) toistinta meillä ei ole ollut koskaan.
Haasteita
Muutaman päivän sisällä toistimen asennuksesta saimme ystäväksemme ikävän
laatuisen pörinän, jonka ilmeentymisellä näytti olevan jonkinlainen trendi. Toistin
toimi häiriön aikana, mutta vastaanottimen herkkydestä hävisi pörinän takia
vähintään 20 dB. Hauskaa sinänsä, että kyseinen ongelma osoitti heti CTCSS:n
edut: kun kokeilimme toistinta häiriön aikana ns. perinteisessä moodissa (avaus
1750 Hz:llä), niin tavallista squelchia oli aivan toivonta saada toimimaan millään
tavalla, kun taas CTCSS squelchilla toistin toimi suhteellisen hyvin.
Teimme tarkat mittaukset toistimen asennuksen sekä vian etsinnän yhteydessä.
Näitä olivat mm. sekä TX että RX-antenneihin saapuvien signaalien
spektrimittaukset suoraan sekä suodattimien jälkeen, lähtevän ja palaavan TXsignaalin spektri suuntakytkimellä (directional coupler), DC-jännitteen ripple, jne.
Mittauksista huolimatta emme saaneet ongelmaa kiinni. Näytti kuitenkin siltä, että
ongelma ilmeentyi aina kun lämpötila nousi nollan yläpuolelle ja ilmassa oli
kosteutta. Selvää oli myös se, että vika ei ollut meidän laitteistossa, vaan jonkun
muun lähetin tms. oli syynä.
Pidemmän seurannan sekä usean parannusyrityksen jälkeen (kiertolementin lisäys,
duplexerien uudelleen säätö, ylimääräisten notch -suodattimien lisäys,
erotusmuuntajan käyttöönotto, sekä RX ja TX-antennien galvaaninen eroitus),
päädyimme samaan lopputulokseen, jokin toistimen antennien lähistössä aiheuttaa
ongelman. Vika on paikallistunut tarkemmin itse mastoon, ja on mitä
todennäköisimmin jonkun muun TX:n ongelma, joka esiintyy aina kostealla ilmalla.
Sopivassa kosteudessa, jokin rajapinta muuttuu sopivasti puolijohteeksi, ja
aiheuttaa TX-signaaliin splatteria. Yksinkertaistettuna, ongelma mitä
todennäköisimmin on jonkin lähetysantennin tai maston maadoituksessa.
Vian kartoitus jatkuu, ja toiveissa on että aiheuttaja saadaan selvitettyä ennen
syksyn kosteampia kelejä.

Tulevaisuuden suunnitelmia

Toistimeen suunniteltiin ja toteutettiin myös 4-kanavainen ADC-kortti, jolla saadaan
mitattua mm. lähtevää ja palaavaa tehoa, RSSI:tä (signaalitasoa) ja akkujännitettä.
Suunnitelmissa on, että OH1AA:n kotisivujen alle rakennetaan palvelu josta pääsee
monitoroimaan em. parametreja. Esim. signaalitason monitorointi toistinta
avainnettessa saattaa olla itselle mielenkiintoinen tieto, kun ensimmäistä kertaa
yrittää päästä uuden juuri rakennetun antennin kanssa toistimelle.
Ajatuksia vapaaehtoistöistä
Tällaisissa projekteissa, joissa on kyseessä aivan uusi järjestelmä, vaaditaan
alussa monesti erilaisia optimointeja. Tässä tapaksessa optimoitiin audiotasoja
äänikortin sisä- ja ulostuloissa, CTCSS:n parametrointia, viiveitä jne. Ilmoitimmekin
alussa, että toistin on nyt testikäytössä.
Kuitenkin toistimen käyttöönoton yhteydessä, palaute toistimen toiminnasta oli
nopeaa ja hieman kärkästä : CTCSS ei toimi, toistin pätkii, ja uusi toisin on suoraan
sanottuna aivan surkea, varsinkin kun vertaa vanhaan. Kuitenkin toistaiseksi
CTCSS-ongelmat ovat löytyneet aina käyttäjän asetuksista, ja kyseisessä
lokaatiossa toistinta testattiin myös RC58:n omalla logiikalla suoraan (eli vanhana
toistimena), samoilla ongelmilla jotka johtuivat em. ympäristön häiriöistä. Myös itse
CTCSS valintana sai vastustusta, vaikka se on ollut suosituksena jo pitkän aikaa
(IARU:n toistinkoordinaattori on suositellut minulle henkilökohtaisesti jo pitkän aikaa
sitten), ja on puoli vuosisataa vanha keksintö. CTCSS:n käyttöönotosta informoitiin
kaikilla muilla tavoin, paitsi kirjeellä ja suorilla henkilökohtaisilla viesteillä.
Joskus saattaa ulkopuolisena unohtaa kuinka paljon vapaaehtoista resurssia
tällainen projekti saattaa vaatia (käytetyt työtunnit: uudelleen kotelointi, johdotukset,
RF-optimointi, ohjelmistot, piirilevysuunnittelu,
toistimen roudaus ja asennus jne jne.). Viime
aikoina toistin on saanut kehuja ihan OH1 alueen ulkopuolelta saakka, joka taas motivoi
jatkamaan kehitystä.
Haluaisin motivoida vastaavanlaisten
projektien kohdalla ennemminkin uteliaaseen
asenteeseen: ”Mikä voisi olla vikana kun en
pääse toistimelle?”. Saimme myös loistavaa
apua toistimen kanssa, erotusmuuntaja
suorastaan lyötiin käteemme kun kerroimme
sellaisen tarpeesta, ja vasta-asemia on
riittänyt raportoimaan aina tarvittaessa. Kiitos!
Pidetään peukut pystyssä ja hyvää mieltä!
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Tähän piti tulla mainos...

Haluatko työnantajasi tai yrityksesi
mainoksen tähän?















Touko-kesäkuussa 2019 ilmestyy seuraava
kerholehti...
Jäsenistössä ihmisiä kaikilta elämänaloilta, joten
mainoskin voi olla melkeimpä miltä alalta
tahansa..
Jakelu kaikille kerhon jäsenille noin 200 kpl, joista
sähköisenä (sähköposti) noin 50 kpl ja loput A5
kokoon painettuna vihkona paperilla.
Paperikappaleita myös kerhon tiloissa
lukukappaleina ja sähköinen versio tarjolla
websivulla.
Mainostulot käytetään 100% kerhon toimintaan..
Meiltä saa ihan laskun...
.. Tai voi tukea vaikka seuraavan lehdykän
postitusta ...
.. Tai toimittaa tarpeita myös Sommelon
kunnostuskohteille, joten ei välttämättä tarvitse
käyttää rahaa maksuna..
Yhteys hallitukseen hallitus@oh1aa.net
Myös mainosbanneri mahdollinen websivulle.

Toimihenkilöt 2018
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Nuorisojaos:
Pj.
Sihteeri
Kerhon avaintenhoitaja
Bulletiinivastaava
Rahastonhoitaja
Jäsenkirjuri
Lehdykän toimitus
Kerhomestarit:
OH1AA

OH1AU
PePa-manageri
Kalustokirjanpitäjä
IT- ja www-vastaava
Toistinasemien hoitajat
Toistinasemien valvojat

Toiminnantarkastajat
varalla

Tutkintovastaava

Mikko Tuittu OH1KAO
Jouni Anttila OH1CO
Birgitta Anttila OH1YL
Ville Virtanen OH1EHN
Antti Järvinen OH1EHH
Jouni Anttila OH1CO
Lasse Puumalainen OH1LQP
Birgitta Anttila OH1YL
Birgitta Anttila OH1YL
Jouni Anttila OH1CO
Lasse Puumalainen OH1LQP
Janne Pulkkinen OH1SDR
Veli-Matti Eerola OH1BVD
Markus Kaukovalta OH1MN
Mikko Tuittu OH1KAO
Jouni Anttila OH1CO
Saku Elovaara OH1SA
Jouni Anttila OH1CO
Janne Pulkkinen OH1SDR
Jouni Anttila OH1CO
Lasse Puumalainen OH1LQP
Jukka Laakkonen OH1NK
Esa Rae OH1GU
Jukka Laakkonen OH1NK
Veikko Karasvirta OH1LK
Matti Ponkamo OH1GPU
Alpo Kautiainen OH1MG

Lähettäjä
Turun Radioamatöörit ry
Sommelontie 61
20500 Turku

