
KIITOS YHTEISTYÖTAHOILLE!

Hotel Ellivuori / Ellivuori Resort tarjoaa hienot
tilat ja herkulliset ruoat.

Arpajaisvoittoja lahjoittivat Koneita.com,
Suomen Satelliittiharrastajat ry OH3ACE,
Patria, Leppäkosken sähkö ja monet muut

tahot.

TNX myös kaikille talkoolaisille ja muuten
syyspäivän eteen toimineille!

Yhteistyössä Suomen Satelliittiharrastajat ry,
OH3ACE

Suomen Radioamatööriliiton syyspäivä
16.11.2019

Ellivuori, Sastamala

Järjestäjä Tampereen Radioamatöörit
ry, OH3NE/OH3TAM

OHJELMA

9:00 Ilmoittautuminen Syyspäiville 
alkaa

9:30–9:45 Avajaiset
10–14 Kirpputori auki  
10:00–10:45 AM, Beveraget ja kuuntelu-

asemat – Suomen DX-Liitto, 
Jarmo Salmi OH2GJL

11:00–11:45 APRS-tekniikan perusteet – 
Pentti Grönlund OH3BK

12–16 Juhlalounas tarjolla ja kahvio 
auki

12:00–12:45 SRAL:n hallituksen kyselytunti
13–15 Äänestysmahdollisuus SRAL:n 

vaaleissa kokouspaikalla
13:00–13:45 Suomi100-satelliitti – Aalto-

yliopisto, prof. Esa Kallio
14:00–14:45 HF-kiertopolarisaation salat – 

Michael Fletcher OH2AUE
14:30 SRAL:n kokoukseen 

ilmoittautuminen alkaa
15:30 SRAL:n syyskokous
19:00–21:30 Ham Dinner/Iltajuhla



Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE toivottaa 
lämpimästi kaikki tervetulleiksi viettämään Suomen
Radioamatööriliiton Syyspäivää Sastamalan 
Ellivuoreen. Toivottavasti viihdytte.

OH3NE on toiminut nykyisissä kerhotiloissaan jo 
useamman vuosikymmenen Pyynikin näkötornin 
länsisiivessä. Kerhotiloista löytyy kattava valikoima
radioita sekä rakentelussa tarvittavia mittalaitteita. 
Antennikalusto on juuri huollettu ja nostettu 
takaisin katolla olevaan mastoon. Kerhon toistin-
asemajärjestelmä 2m ja 70cm OH3RNE on hyvin 
kattava, ja se on myös aktiivisessa käytössä. 
Kerhomme radioamatöörikursseilta on valmistunut 
jo useamman vuoden ajan uusia hameja 
Tampereen seudulle.

Kerhoiltoja on kahdesti viikossa, maanantaisin ja 
torstaisin. Torstaisin järjestetään myös tekniikan 
aiheista esitelmiä ja käyntejä soveltuvissa 
kohteissa jäsenten kanssa. Tervetuloa mukaan 
toimintaan tai vain poikkeamaan kerhoilloissa 
ollessanne liikkeellä Tampereella.
73 de Toni OH3HWX, OH3NE:n pj

Suomen Radioamatööriliiton puolesta esitän 
Tampereen Radioamatöörit ry:lle kiitokset 
syyspäivien 2019 järjestämisestä. Ellivuori on hyvä
ja keskeinen paikka tapahtuman järjestämiseen. 
Uusitut tilat ja yhden kerroksen esteetön konsepti 
toimii hyvin tarpeisiimme.

Tapahtumien järjestämisessä liitto nojaa vahvasti 
perinteisiin jäsenkerhoihinsa. Tampereen 
Radioamatöörit ry. on perinteikäs radiokerho, 
jonka juuret juontavat suomalaisen 
radioamatööriharrastuksen alkuaikohin saakka. 
Pitkästä historiasta huolimatta kerho on pysynyt 
ajan hermolla ja mukana tekniikan kehityksessä. 
Viime vuosina OH3NE on esitellyt liiton jäsenille 
teknistä osaamistaan digitaalisten toistinasema-
tekniikoiden muodossa, jotka on kytketty toisiinsa 
langattomalla IP-pohjaisella verkkoyhteydellä. 
Näitä tekniikoita hyödynnetään tänä päivänä 
lukuisissa toistin- ja hamnet-verkkoprojekteissa 
ympäri maata. Voidaan sanoa, että tamperelaiset 
ovat toimineet tässä suhteessa suunnannäyttäjinä.

Nyt syyspäivillä esitellään jälleen tamperelaiseen 
tapaan radio- ja radioamatööritekniikkaa 
mielenkiintoisin esityksin. Tämän lisäksi meillä on 
liittona ja suomalaisena harrasteyhteisönä 
edessämme jälleen merkittävien tulevaisuuden 
askelten ottamista syyskokouksessa.

Toivotan kaikki tervetulleeksi Suomen 
Radioamatööriliiton syyspäivään 2019.
73 de Tuomas OH3ERV, SRAL:n pj

KIRPPUTORI

Kirpputori on avoinna klo 10–14.
Pöytävaraukset ilmoittautumisen
yhteydessä klo 9 alkaen.

Kirpputorilla on myynti
tapahtumanjärjestäjän puolesta.
Tapahtumanjärjestäjä perii
kirpputorimyynnistä korvauksena
10 % myyntituloista, kuitenkin
enintään 100 €. Pyydä kirpputorin
henkilökunnalta tarroja, joilla
merkitset myytävät tuotteet.

Kirpputorilla myymättä jääneet
tavarat pitää viedä pois heti klo 14 jälkeen. 
Rahatkin kannattaa noutaa samalla.

ARVAT

Osta arpa OH3NE:n toiminnan
hyväksi! Arpajaisvoiton voit lunastaa
heti tapahtuman infotiskiltä.
Arpatuotoilla tuetaan mm. toistimien
ylläpitoa Suomen toistin-
pääkaupungissa Tampereella.

Arpajaisissa on palkintona kaksi
käsiradiota, yksi kummassakin
arparenkaassa!

LOUNAS

Juhlalounas on tarjolla klo 12–16 hintaan 25 €.
Maksu ravintolan kassalle. Juhlalounas 
sisältää: 

Kylmiä kaloja
Raikkaita salaatteja
Leikkeleitä
Pääruuat
Kahvin tai teen ja jälkiruokabuffetin

Kahvio on auki klo 12.00-16.00. Siellä on 
tarjolla kahvia, sämpylää sekä makeaa 
kahvileipää.

HAM DINNER

Perinteinen Ham Dinner ja
iltajuhla järjestetään
ravintolassa. Ruoka on
katettuna klo 19–21:30. Illalliskortin hinta on 
38 €. Illalliskortin voi ostaa ravintolan kassalta.
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