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Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>

Kerhokirje 19/2013 20.9.2013: OH3AC messuille, onnistunut Ruskaleiri, JOTA tulossa
....
1 viesti
Lahden Radioamatöörikerho ry <oh3aclahti@gmail.com>
Vast. ott.: OH3AC <oh3aclahti@gmail.com>

11. tammikuuta 2014 17.25

- OH3AC osallistuu Kätevä, Tekevä, Lukeva -messuille Lahden Messukeskuksessa
2.-3.11.2013
- Onnistunut "Ruskaleiri" Luhtaanpirtissä toi vierailijoita Kouvolasta Ivaloon
- Syksyn perusluokan kurssi painaa päälle 1.10.-3.12. - katso ESS 22.9. ja 29.9.!
- Kerholaisille yhteisostona huokeaa RF240-koaksiaalikaapelia?
- OH7AB esimerkkinä: radioamatöörit perustavat viranomaisia tukevan varaverkon!
- UV5R:n ohjelmointitiedosto
- JOTA lähestyy - olemmeko mukana?
- Myynnissä hyvä KT-34 -antenni

OH3AC lähtee Kätevä, Tekevä, Lukeva -messuille Messukeskukseen
2.-3.11.
Lahden Messukeskuksessa järjestetään 2.-3.11. merkittävimmät harrastealoihin liittyvät messut tänä
vuonna Suomessa. Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on päättänyt lähteä mukaan messuille
esittelemään ja kertomaan radioamatööritoiminnasta ja radioharrastuksesta yleensä.
Kerho haki SRAL:n hallitukselta kerhotoimintaprojektiavustusta messuja varten. SRAL:n hallituksen
myöntämä avustus oli huomattavasti kerhon hakemaa avustusta pienempi mutta kerhon hallitus
katsoi, että "Kätevä, Tekevä, Lukeva" -tapahtuma on liian tärkeä menetettäväksi. Taloudellisesti
messut tulevat olemaan kerholle haastava ja ehdottomasti vuoden suurin menoerä. Hallitus toivookin,
että kerhon lähes 200-päisestä jäsenjoukosta löytyy sekä hyviä ideoita, innostusta ja apua sellaisen
messuosaston pystyttämiseen, jolla toiminnallamme saada paras mahdollinen näkyvyys!
Kerhon puolelta projektipäällikkönä ja messujen yhteishenkilönä toimii Markku, OH3EAU; puh. 040
500 2085 tai ahonen.markku23@gmail.com
Jos jo nyt tunnet, että sinulle on hyviä ideoita tai materiaalia messuja varten tai haluat muuten
auttaa esimerkiksi toimimalla esittelijänä, ota yhteys Markkuun ...
"Kätevä, Tekevä, Lukeva"-messujen kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.lahdenmessut.fi/
kateva13/

Kerhon onnistunut syysleiri, "Ruskaleiri", Luhtaanpirtissä
Nyt pienen tauon jälkeen henkiin herätetty "Ruskaleiri" täytti selvästi paikkansa!
Nastolan "Luhtaanpirtti" keräsi tukkimieskirjanpidon ja vieraskirjan mukaan 25+ kävijää.
Kaukaisimmat kävijät olivat aina Kouvolasta Ivaloon ja lännestäkin oli pääkaupunkiseutu hyvin
edustettuna jos toki suuri osa oli paikallisia päiväkävijöitä. Yöpyjiäkin Luhtaanpirtissä oli vajaa
kymmenkunta.
Leppoisa päivä ja ilta sujui pääasiassa turinoidessa. Ismon, OH2IV; esille tuoma HexBeam -antenni oli
suurin mielenkiinnon kohde. Pyllyllään olevaa sateenvarjoa muistuttava antenni on itseasiassa
2-elementtinen yagi 10-20 metrin alueille. Vielä pystytysvaiheessa parin metrin korkeudessa sillä
workittiin tyylikkäästi jenkkejä 20 metrillä .... Jopa saunassakin HexBeam oli vielä ykkösaihe ...
Late, OH3RL; nimettiin leirin courmet-päälliköksi. Viiden tähden ateria -karjalanpaisti kaikkine
tykötarpeineen- sai kaikkien kehut ja kuudes tähti tuli aina loistavista letuista. Janoisat eivät
unohtaneet kiittää valko- ja punaviinistä, jota oli tarjolla palan painikkeeksi.
Leirillä Jari, OH2BU; piti myös pätevyystutkintoa! Kaikki kolme yrittäjää onnistuivat enemmän kuin
mainiosti ja näin saatiin taas sekä uusia radioamatöörejä että kerhoon jäseniä!
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Leirivääpelinä toimi "tuhannen ja yhden leiripäivän" kokemuksella Harri, OH3UP; joka jälleen
loistavasti järjesteli kyltit paikalleen, asemat kohdalleen ja piti yleistä jöötä! Kuvia saanemme
kotisivulle .....

Perusluokan kurssi alkaa ti 1.10. klo 18.00 - katso ESS 22.9. ja 29.9.
Kerhon perinteinen perusluokan kurssi alkaa ti 1.10. klo 18.00 kerhon tiloissa
radioamatööritoiminnan esittelyllä ym. Kurssille on varattu aikaa tiistaisin 3.12. saakka mutta
kokemuksien mukaan kurssilaiset suorittavat tutkintonsa jo useita viikkoja aiemmin.
Opetussuunnitelma ym. tarkemmat tiedot löytyvät kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi
Kurssin opettajina toimivat Seppo, OH2TO; Raimo, OH3RV; Ismo, OH2IV; ja Jari, OH2BU.
Ilmoittautumiset ottaa vastaan Seppo, OH2TO; puh.
Kurssista on kaksi ilmoitusta Etelä-Suomen Sanomissa; tulevan su 22.9. sekä kurssin alkua
edeltävänä su 29.9. Olisiko lähipiirissäsi kiinnostuneita?

JOTA tulee - oletko valmis?
Partiolaisten maailmanlaajuinen radiotapahtuma JOTA - Jamboree On The Air - järjestetään
viikonloppuna 19.-20.10. Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB; yhdessä Ylä-Karjalan
Radioamatöörien, OH7ABE; ja Liperin Kokkoveikot -lippukunnan kanssa haastavat muita paikallisia
lippukuntia mukaan jamboreehen! Katso: http://www.oh7ab.fi/jota/
Lahden Radioamatöörikerholla, OH3AC; olisi hyvät tilat tarjota JOTA-asemaa lippukuntien käyttöön tai
tulla peräti jonkin lippukunnan tiloihin pystyttämään aseman?
Kerhokirje kysyykin nyt, löytyykö lukijoista yhteyksiä partiolippukuntiin joiden kanssa yhteistyötä
voitaisiin viritellä?

Kerholaisille yhteisostona huokeaa koaksiaalikaapelia?
Kerhokirjeen vakiolukijoihin kuluva Martti Karimies lähetti seuravan viestin:
--------Kiinnostaako kerholaisia käyttää RF240-koakseja esim. Aircell 5 tilalla? Meillä on koeosto meneillään
ja jos laatu ja muut asiat kohdallaan niitä voisi jatkossa saada kauttamme. Kaapeleita olisi saatavilla
maksimissaan 500 metrin keloina. Ensimmäiset kelat tulevat lähiviikkoina.
terveisin,

Martti Karimies
martti.karimies@lorakenne.fi
--------

Radioamatöörit pystyttävät varaverkon viranomaisten tueksi!
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB; julkistivat mielenkiintoisen
yhteistoimintamuodon lehdistötiedotteella!
-----"Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Pohjois-Karjalan radiokerho ry., OH7AB; allekirjoittivat tänään
yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on muun muassa tiivistää yhteistyötä sekä
tehostaa radioamatöörien osallistumista pelastustoimintaan liittyviin viestinnän tuki- ja
ylläpitotehtäviin. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Pohjois-Karjalassa tämän kaltaiseen
yhteistyöhön liittyen.
Sopimuksen avulla varaudutaan sellaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa viestiverkoissa kuten
matkapuhelin- ja viranomaisradioverkossa (VIRVE) esiintyy laajoja ja pitkäkestoisia häiriöitä.
Tyypillisesti tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi voimakkaiden myrskyjen yhteydessä tai teknisen
vian vuoksi. Esimerkiksi Tapani- ja Hannu-myrskyissä vuonna 2011 osassa Suomea viranomaisten
viestiyhteydet takkusivat laajojen sähkönjakelun häiriöiden seurauksena. Vaikka
viranomaisradioverkko (VIRVE) on suojattu ja varmistettu verkko, niin häiriöt ovat silti mahdollisia ja
siksi pelastuslaitoksella on oltava käytössään myös varajärjestelmä.
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Sopimuksen keskeinen henki on, että radioamatöörit sitoutuvat rakentamaan pelastuslaitoksen
pyynnöstä koko maakuntaa kattavan korvaavan varaviestiverkon, jolla varmistetaan pelastuslaitoksen
viestiyhteydet ja toimintaedellytykset laajoissa ja pitkäkestoisissa viesti- puhelin- ja tietoliikenteen
häiriötilanteissa. Pelastuslaitos puolestaan tukee radioamatöörien toimintaa muun muassa
luovuttamalla laite- ja koulutustiloja radioamatöörien käyttöön.
Radioamatöörit ovat radioharrastustoiminnan kautta alansa erityisosaajia ja tämän asiantuntemuksen
hyödyntäminen pelastuslaitoksen käyttöön on siten erittäin järkevää.
Markus Viitaniemi, valmiuspäällikkö
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
---------------------

Baofeng UV5-R ohjelmointitiedosto
Olli-Jussi, OH2OP; löysi hyvän tietolähteen Baofengin UV5-R ohjelmointitiedostoa kaipaaville:
https://www.dropbox.com/s/emav9h2h9v63etd/21.4.13.dat

Tnx Olli-Jussi!

Myynnissä KT-34 -antenni
Seppo, OH2TO; pyysi välittämään kerholaisille seuraavan viestin:
Lähettäjä: jarmo <oh1mrr@nic.fi>
Aihe: KT34A nntenni
Olisi myytävän hyvin workkiva 4-el triband antenni, KT34A.
Yhteydet OH1MRE
Jarmo, OH1MRR
(Kerholaiset saavat yhteystiedot Jarmon, OH1MRR; kautta)
KT34a on hyvin toimiva ja tehoa kestävä 10-15-20 metrin tribanderi. Laajennussarjalla siitä saa
KT34-XA -tyyppisen 6 el. antennin!
Tnx Seppo!

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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