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Vuoden nuori kerholainen: Miika, OH3FOB
Kurssin opettajana perusluokasssa
Viime vuoden joulukuussa Sibeliustalolla pidetyssä
kerhon 80-vuotisjuhlassa palkittiin vuoden nuorena
kerholaisena Miika Ihanajärvi, OH3FOB. Miika tuli
tutuksi meille tuoreille amatööreille syksyn kurssin
tekniikan opettajana. Hänet valittiin myös kerhon
hallitukseen kuluvalle kaudelle. Tärkeänä hän pitää
toiminnan kehittämistä sellaiseksi, että nuorempikin sukupolvi näkisi toiminnan kiinnostavaksi.

Opiskelu ja perhe fokuksena
25-vuotias Miika on kotoisin Hartolasta ja opiskelee
kolmatta vuotta Lahden ammattikorkeakoulussa
tietotekniikkaa erikoistumisalanaan tietokone-elektroniikka. Miikan perheeseen kuuluvat Rea -vaimo
ja kesällä kaksi vuotta täyttävä Daavid -poika, joka
seuraa mielenkiinnolla kusojen pitämistä vierestä.
Poika on oppinut jo alle vuoden ikäisenä laittamaan powerin ja rigin käyntiin. Opiskelu ja perhe
vievät tällä hetkellä Miikan ajan, mutta syksyisin
miehen tie vie hirvenmetsästykseen Lappiin. Vaeltaminen on myös mukava harrastus, jonka voi helposti yhdistää radioamatööritoimintaan.

Harrastus ja opiskelu ”win-win”
Miika kertoo, että radioamatööriharrastuksesta on
ollut hyötyä opiskelussa, koska siihen liittyy läheisesti elektroniikka ja suurtaajuisten signaalien
käsittely. Digitaalitekniikka on myös tullut vauhdilla
amatöörien laitteisiin. Hänen mielestään kiinnostavinta radioamatööritouhussa on rakentelu ja teoriapuoli, eli miten laitteet toimivat. Parasta antia harrastuksesta ovat pitkät kusot, joissa vaihdetaan
muutakin kuin ”pakolliset” Call, RST ja sää.
”Parasta juttuseuraa ovat monesti ”papparaiset”,
kun heillä ei ole yleensä kiire minnekään”, Miika
naurahtaa.

Itseopiskellen yleisluokkaan
Miika innostui radioamatööritoiminnasta yläasteikäisenä ja päätti mennä Heinola -instituuttiin
opiskelemaan elektroniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa. Sen aikana hän hankki SRAT:sta T2opiskelupaketin ja lueskeli sitä silloin tällöin. Silloin
hän ei kuitenkaan vielä mennyt tutkintoon. Armeijassakin olisi ollut kurssi tarjolla, mutta siitä oli tullut
tietoa liian myöhään, joten silloinkin tilaisuus
kurssin suorittamiseen meni ohi. Muutama vuosi
sitten hän löysi netistä ham.fi- sivuston ja harjoitteli
tenttiä varten oikeilla kysymyksillä. K- ja T1- moduulit hän suoritti keväällä 2009 ja T2:n itseopiskellen vähän ennen joulua 2010. T2:n materiaalia

Kuva: Miika ja Rea kerhon 80-vuotisjuhlassa
oli saatavilla huonommin kuin T1:n. ”Jollekin olisi
hyvä homma tehdä pätevä materiaali nettiin T2:n
opiskelua varten”, Miika vinkkaa.

Valitsiko armeija sittenkin väärin?
Miikan mielestä eniten hänen innostumiseensa
radioamatööritoiminnasta on vaikuttanut hänen
enonsa, joka ei kuitenkaan ole amatööri vaan
varusmiespalveluksensa viestimiehenä
suorittanut. ”Olisin itsekin halunnut viestiin, mutta
kuulemma itsenäisen Suomen turvaaminen onnistuu
minulta parhaiten kuljettajana”, Miika sanoo.

Kiinnostuneille apua kerholta!
Lopuksi kysyin Miikalta, mitä hän tahtoisi sanoa
nuorelle, joka harkitsee harrastuksekseen
radioamatööritoimintaa. ”Suosittelen ottamaan
rohkeasti yhteyttä johonkin radioamatööriin, jonka
tuntee tai sitten Lahden radioamatöörikerhoon ja
pyytää esittelemään
harrastusta. Monilla
kun on kuitenkin
aika suppea kuva
siitä, mitä kaikkea
tämä harrastus
pitää sisällään”,
Miika kertoo.
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