
 UUSI OLLETIINI!  

  
 

  

 
 

 
 

©Olle Hellsten                                       Puh. 09 520 591 - 050 55 666 41  Skype: olle.hellsten1        N:o 17  sivu 01.              

Jukolanahde 1 A 6   02180 Espoo                               oh2lp@connect.fi                                                26. 05. 2011. 
HUOM!  Tätä yksityistä ja henkilökohtaista sähköpostiviestiä ei saa kopioida eikä monistaa, toimittaa jakeluun tai siirtää 

sähköisessä muodossa tai muulla tavalla ilman viestin lähettäjän erikseen etukäteen antamaa suostumusta.  

 

Kolme sivua Terveisiä Daytonista! 
 

Terveisiä Daytonista. Siellä tehtiin havaintoja 5 OH-miehestä.  

Erityiset terveiset oheisen kuvan mukana tulee Karvoselta Virtaselle.  

Me eräät OH.t nautimme Don Karvosen, K8MFO viinituotteista, jotka olivat korkeaa luokkaa, omaa tuotantoa. Kuvassa ovat janoiset 

JK3GAD (Suomessa usein käynyt), OH1VR, OH2KI, K8MFO ja W4OI, joka myös on käynyt Suomessa pari kertaa.  

Karvonen muistaa hyvin monet ikimuistoiset kokemuksensa Suomesta, joiden kuvaamiseen kuluisi muutamakin Olletiini.  

Don K8MFO Suomen ystävä kertoi, että he eivät ole aikoihin nauraneet niin paljon kuin nyt kun kerrattiin Suomen 
hamssitapahtumia, spektri oli laaja: OH5NW, OH5SM, OH1TX, OH2QV, OH2MM the distributor, OH3VV, OH2BH jne. Paljon 
on hauskaa historiaa kirjattu Donin muistiin. 
Muuta uutisoitavaa: Daytonin kontestifoorumi 2011 palkitsi maailman parhaan radioamatöörin. Yllätys, yllätys, hän ei olekaan 
Suomesta. Tämä salaperäinen kaikki kilpailut voittanut herra pystyy workkimaan nopeammin kuin kukaan, pystyttää 
antennimastotkin yhdellä kädellä, on kaikkien kaveri, tekee uskomattomia muitakin suorituksia, joita lueteltiin noin 15 
minuuttia. Vaatimaton mies palkintoakin vastaanottamassa, melkein kuin meidän Kaurismäki. 
73 Jorma K6KI 
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Ne jotka haluavat ostaa italialaisia amplifaiereita,  

kuvassa on itse firman johtaja markkinoimassa 

uutta 2 kW tehoista transistorivahvistintaan. 

Kun moni suomalainenkin käyttää EZNEC-

antenninsuunnitteluohjelmaa, ohjelman tekijä 

W7EL tavoitettiin Daytonista.  
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OH2MM ja WA8V 

                                                 OH2KI ja AC2K 
  

 

Poliisijonossa ollaan… 
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Kuka väittää ettei Disney osaa ennustaa tulevaisuutta?? 

Kukahan matkii ja ketä???                               Marina 

   

 

http://blog.makezine.com/archive/2011/05/pe
ndulum-pr0n.html 
 
Rakentakaa tällainen, niin pääsette 
näyttämään taikatempun naapurille… 
 

                                   Affe, OH2QM 

 

Jääkiekkojoukkue oli viettämässä 
voitonjuhlaa. Yksi pelaajista vetäisi 

hovimestaria hihasta ja kysyi: 

- Anteeksi, voisitteko kertoa missä minä 
olen? 

- Olette hotellimme yökerhossa 
kabinetin pöydässä numero 11. 

- No en minä noin tarkkaa tietoa 

tarvitse, mutta missä maassa ja missä 
kaupungissa? 

 

Et sillei! 

73 de Vexi. 

 

Täällä Tampereella paikallisessa 

Tamperelainen nimisessä 

ilmaisjakelulehdessä oli oheinen kirjoitus  

21.05.2011 nimimerkillä "  

Radioamatööri , Tampere  

                                              Arvo, OH3CV 

http://www.youtube.com/watch?v=DVmab3

IxC_4  

 

------------------------------------------------------ 

http://www.youtube.com/watch?v=APULJ4

m9CuY  

 

Tässä ”vesikirppu”, vesialus joka ei tarvi 

polttoainetta, ei edes tuulivoimaa. 

Jos joku haluaa lisätietoa, sitä voi yrittää 

Tuomo Rautavirralta, sahtia@saunassa.com  

 

------------------------------------------------------ 

http://www.youtube.com/watch?v=yvITjdcp

xK8  

 

http://www.youtube.com/watch?v=x8USVB

NYzuk  

http://blog.makezine.com/archive/2011/05/pendulum-pr0n.html
http://blog.makezine.com/archive/2011/05/pendulum-pr0n.html
http://www.youtube.com/watch?v=DVmab3IxC_4
http://www.youtube.com/watch?v=DVmab3IxC_4
http://www.youtube.com/watch?v=APULJ4m9CuY
http://www.youtube.com/watch?v=APULJ4m9CuY
mailto:sahtia@saunassa.com
http://www.youtube.com/watch?v=yvITjdcpxK8
http://www.youtube.com/watch?v=yvITjdcpxK8
http://www.youtube.com/watch?v=x8USVBNYzuk
http://www.youtube.com/watch?v=x8USVBNYzuk
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Oulun seudun radioamatöörit menestyivät 
loistavasti radioamatöörien Suomen 
Mestaruuskilpailuissa tuoden alueelle kaksi kultaa 
ja kaksi hopeaa. Raahesta kotoisin oleva Mikko 
Silvola voitti sähkötyksen Suomen Mestaruuden 
ns. Perusluokassa. Perusluokka on yleisin 
radioamatööriluokka, jossa lähetysteho on 
rajoitettu 100 wattiin. Silvolan voitto oli 
ylivoimainen ja hän olisi sillä tuloksella sijoittunut 
hopealle Yleisluokan vastaavassa sarjassa. 
Silvola on viime aikoina voittanut myös muita 
kotimaisia radioamatöörikilpailuita samalla 
ylivoimaisuudella. Myös Raahesta kotoisin oleva 
Jari Hakala voitti vastaavasti sähkötyksen 
Suomen Mestaruuden ns. "Pienen tehon" 
luokassa, jossa lähetysteho on rajoitettu viiteen 
wattiin ja radiolaitteet usein itse rakennettuja. 
Pienellä lähetysteholla työskentely vaatii erityistä 
osaamista ja taitavuutta radioyhteyksien 
hallinnassa. Hakala sijoittui lisäksi 4. 
tietokoneyhteyksien sarjassa. Siikajoelta kotoisin 
oleva Jari Ojala saavutti kaksi merkittävää 
hopeasijaa kilpailun suosituimmassa ja 
vaikeimmassa sarjassa sekä sähkötyksellä että 
puhetyöskentelyllä. Kummassakin tapauksessa 
häviö voittajalle oli minimaalinen. 

 

 

Oulun seudun radioamatöörit 

kunnostautuivat             Olli, OH2BBM 

 
 

Eikös tällä pääse 

Suomen mestariksi, 

kun awardi "1st 

place Finland" sitä 

todistaa ? 

Olen kiinnittänyt huomiota OH-amatöörien pieneen 
määrään LOTW:in, sähköisen QSL:n, käyttäjinä. 
Katso tilasto:                                                           
http://www.hb9bza.net/lotw/lotw-stat.html  .           
Tässä valossa tuntuu, että Suomi on joku 
takapajula. Edellä ovat kaikki Pohjoismaat, Baltia ja 
Balkan. 

Sähköinen kuittaus QSO:sta on kaikkein helpoin ja 
nopein tapa antaa kaverille maa- ja bandipinnoja. 
Samalla saa itsekin. Toki sen lisäksi voi kuitata 
vielä kortillakin. 

 Eikös meidän pitäisi kulkea etujoukoissa. 

73, Pekka, OH1TV 

Pekka teki todella mielenkiintoisen havainnon. Oli 
yllättävää todeta miten suomalaiset työllistävät 
QSL-manargereita aivan turhaan. Kuka on joskus 
hoitanut QSL-byroota innostuu varmaan 
LOTW:stä. Toivotaan että tästä hommasta syntyy 
ainakin keskustelua.                       Olle, OH2LP    

 

http://www.hb9bza.net/lotw/lotw-stat.html

