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Messilän hotelli hiihtorinteen kupeessa

Tule kuulemaan maailmanympäri-yksinpurjehtija 
Tapion, OH6UBZ/mm; tarina
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TUOTESELOSTE

7.9.2018

OHJELMALLINEN RUSKALEIRI 2018 JA KIRPPUTORI MESSILÄSSÄ

Mikä? Ruskaleiri on Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; avoin tapahtuma 
kaiken workkimisen, huvin, hyödyn, hauskan ja myös erityisesti 
mielenkiintoisen ohjelman merkeissä. Myös tällä kertaa purjehdimme 
- sananmukaisesti - myötätuulessa. 

Kenelle? Ruskaleiri on tarkoitettu kaikille langattomasta viestinnästä ja radioista 
kiinnostuneille: radioamatööreille, ammattilaisille, muille radio-
harrastajille ja mm. radiota maanpuolustukseen käyttäville. Ja tänä 
vuonna myös ja erityisesti purjehtijoille!

Koska? Leiri pystytys alkaa pe 21.9.2018 noin klo 15:00. Lauantai 22.9.2018 
on pääohjelmapäivä, jonka olemme omistaneet paitsi hyvälle seuralle 
myös huippuohjelmalle. Messilässä voi yöpyä sunnuntaihin asti.

Missä? Leiri pidetään Hollolan Messilässä, aivan muutaman sadan metrin päässä 
Lahden kaupungin rajasta. Messilä on Suomen eteläisin todellinen 
hiihtokeskus ja vieressä oleva Tiirismaa Suomen eteläisin vuori. (SOTA) 
Rinteen huippu on 222 metrin korkeudessa mahdollistaen 5,6 km laskut 
kymmenellä rinteellä ja 10 hissiä. 

Leiripaikka on sama, jossa pidettiin SRAL:n ”Hami 2000” -kesäleiri 
1150 vierailijalla. Monen mielestä edelleen se paras leiri! 

Messilään on Helsingistä 109 km, Tampereelta 124 km, Kouvolasta 75 km
ja Turustakin vain 200 km. Lahden keskustasta Messilään on 9 km!

Osoite: Osoite navigaattoriin ym. Lokaattori KP21SA63WI
Messi Messiläntie 308

15980 MESSILÄ

Miten? Messilään on helppo löytää:
- jos tulet Lahden moottoritietä etelästä, siirry Renkomäen liittymästä 
(liittymä 16) ja seuraa opasteita Messilään. Renkomäestä on Messilään 
14 km, ajassa 14 min. Hyvä opastus!

- jos tulet Lahden moottoritietä pohjoisesta, siirry pois Joutjärven 
liittymästä (liittymä 17) ja aja Messilään joko kaupungin keskustan läpi 
tai aja Tampereen tietä (12) Salpakankaalle seuraten Messilän opasteita. 
Joutjärven liittymästä on Messilään 12 km ja arvioitu matka-aika 15 min. 
Myös pohjoisesta tulevilla saattaa olla helpompi ajaa liittymän 16 kautta.

 jos tulet Tampereen suunnasta
tieltä 12, seuraa Messilän opasteita 

Hollolan Salpakankaalla.

”OH3AC”-kyltit opastavat  
Tampere-Lahti (12) tieltä Hollolan
Salpakankaalla. 

Jos kaipaat kyytiä,  ota yhteys 
Harriin, OH3UP;
puh. 0400 499 669

Ajo-ohjeet löydät myös Messilän 
sivulta seuraavasta linkistä:
http://www.messila.fi/images/mes_ajo_ohje.pdf
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Ohjelmarunko

Perjantai 21.9.2018:
Klo 12:00 Haetaan kerholta Radiomäeltä tavarat ym.
Klo 15:00 Opastekylttien asentaminen moottoritielle ym.
Klo 15:00 Leiri alkaa 

- vapaamuotoista antennien ja teltan kasaamista sekä seurustelua
- makkaranpaistoa, mukavaa yhdessäoloa

  

Lauantai 22.9.2018 
Ilmoittautuminen:

Etukäteisilmoittautuminen ei ole pakollista mutta mielellään, jotta 
voimme etukäteen painattaa rintamerkin nimelläsi tai tunnuksel-
lasi. Onhan mukavampaa, kun tietää kuka kaveri on! 
Etukäteisilmoittautumiset oh3ac@oh3ac.fi

Leiriläisten toivotaan ilmoittautuvan hotellin päässä olevaan 
leiritoimistoon. (OH3AC)

Kirpputori , peräkärrymyynti ym
Kirpputori sijaitsee leiritoimisto-huoneessa, jossa on myös 
myytävänä OH-luetteloita. Hotellin edustalla huippupaikalta
löytyy mahtavat peräkärrymyyntipaikat. 

Timon, OH2BHS; myyntinäyttely
Timo, OH2BHS; tuo jälleen saataville kasan arsenaalia. Kannattaa 
tarttua tilaisuuteen, ostaa vaikka varalle. Timon pöydältä löytyy 
mm: NEMOTEK KY, Timo Salomaa, puh. 0400 432 839 
- Yaesu FT-757GX. FM ei toimi, muuten OK. 100 W Hinta 260 €
- 1 kpl Yaesu antennituneri 70 €
- Poweri PSU 1228 PP 99 € ja poweri PSU 1228    80 €
- 68 MHZ Käsiradioantenneja
- Liittimiä yms radiorompetta

Satelliittiasema
Voit koko päivän tutustua aitoon satelliittiworkkimiseen. Pohjois-
Hämeen tehokvartetti Tomi, OH3FSR; Martti, OH1ON; Hannu, 
OH3MOT; ja Ilkka, OH1HF; tuovat lerille toimivan aseman, jolla 
erityisesti demotaan FM-satelliittien workkimista. Se on melkein 
yhtä helppoa kuin FM-toistinaseman workkiminen. Tule katsomaan,
miten se kuuluisa Mr Doppler voitetaan.

Esitelmät, WLAN, respasta juotavaa ja kahvia koko päivän
Pidetään Messilän hotellin hyvin varustetussa 100 m2  luento- 
salissa aivan vastaanoton vieressä. Hotellissa on hyvin toimiva 
ilmainen WLAN ja respasta saat päiväkahvit ja -oluet.

Tiirismaa ja Pirunpesä
Messilä on osa Tiirismaata, Etelä-Suomen korkeinta vuorta, 223 m 
asl. Tiirismaan radio- ja televisiomasto, 327 m korkeudella, on 
Suomen korkein rakennelma. Masto sijaitsee Televisiotien jatkeen, 
Arvi Hauvosen (ex-OH3PP) tien päässä. Tiirismaa on myös Suomen
eteläisin SOTA-kohde!

Pirunpesä on tv- ja radiomaston itäpuolella sijaitseva kalliohal-
keama. Pesän ympärillä on 5–10 m korkeat paikoitellen pysty-
suorat seinämät. Pesässä on runsaasti kalliosta rapautuneita kvart-
siittilohkareita. Pesä ja ylempänä sijaitseva rotko ovat sammal-
lajistoltaan erittäin arvokkaita. Alueella on runsaasti syviä suppia.
Suuri osa Tiirismaata ja Messilää on luonnonsuojelualuetta.

Messilä Golf Myös eräs Suomen parhaimpia golfkenttiä, Messilä Golf, sijaitsee 
välittömästi Messilän hotellin vieressä. Itse asiassa näillä kahdella 
on yhteinen pysäköintipaikka.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC            RUSKALEIRI 2018                              Pe-La 21.-22.9.2018

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suppa
mailto:oh3ac@oh3ac.fi


Lauantai 22.9.2018
Tarkempi ohjelma ja esitelmät

08:00-10:00 Aamiainen Kartanoravintolassa
Aamu alkaa hyvällä aamiaisella. Hyvin tankattuna voit nauttia 
päivän ohjelmasta ja maksaa vai 10 € hienossa ympäristössä!

10:00-10:30 Satelliittiworkkiminen jokamiehelle harrasteeksi
Leirillä on koko ajan mahdollisuus tutustua aitoon satelliittiworkki-
miseen, erityisesti inhimillisiin FM-satelliitteihin, kuin toistimelle 
puhuisit. Tehokvartetti Tomi, OH3FSR; Martti, OH1ON; Hannu, 
OH3MOT; ja Ilkka, OH1HF; kertovat lyhyen kutkuttavasti satelliitti-
workkimisen parametreistä. Ei se ole niin vaikeaa miltä näyttää!

10:30-12:00 Radioamatööriaseman säteilyturvallisuus
Säteilyturvakeskus (STUK) aloitti 2017 ra-asemien säteilyraportin 
päivittämien mittamalla kymmenkunta asemaa. Mitä tämä säteily 
on, miksi sen mittaaminen on ärkeää? Voimmeko ja miten itse 
vaikuttaa siihen? Onko se vaarallista yleisölle?
Johtava asiantuntija Lauri Puranen (STUK) kertoo säteilystä ja 
mittauksista

11:30-13:30 Lounas tunnelmallisessa Kartanoravintolassa 
Maukasta kotiruokaa: kiusausta ja pastaa. Hinta tarpeineen 12 €

13:00-14:30 HS 3.9.2018: Yksinpurjehtija Tapio, OH6UBZ/mm; korjasi 
merellä sähköviat radioamatöörien ohjeilla
Silja Lehtinen, purjehduksessa olympiapronssia ja useita maailman- 
mestaruuksia voittanut Tapion, OH6UBZ/mm; tytär kertoo Tapion 
purjehdushaaveen syntymisestä ja toteutumisesta kuvin ja sanoin 
sekä radioamatöörien Tapiolle antaman avun merkityksestä.
- Jari, OH2BU; täydentää kertomalla Tapion ra-askeleista.
- Lopuksi Tapion tukitiimin esittely, tuoreet tiedot ja äänityksiä 
yhteyksistä Tapioon

Esitelmän jälkeen runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle.  

14:30-15:30 ”DMR for Dummies and Experts”
Veijo, OH3NFC; DMR-radion elävä guru ja matkasaarnaaja jne. 
kertoo aloittelijoille (”Dummies”) DMR-kanavaryhmien 
valitsemisesta ja yhteyden alkeista. 

Veijo esittelee myös ”Experts” SvxLink-ohjelmiston konfigurointia ja
käyttöä simplex-nodena. 

15:30-16:30 ”OHFF – mitä se on ja miksi puska koukuttaa?
OHFF- eli luonnonsuojelualueiden workkiminen on tänä kesänä 
lyönyt itsensä suosioon. Pisteiden antajia ja niiden kerääjiä on jo 
satoja. Mikä siinä koukuttaa, mikä luo intohimon. Saku, OH2NOS; 
OHFF-filosofian henkilöitymä ja pyyteetön taistelija kertoo OHFF-
workkimisesta.

16:30- Pientä purtavaa ja iltapalaa Ismon keittiöstä

19:00-21:00 Saunat, uima-allas ja saunakabinetti
Tule saunomaan Messilän saunassa ja uimaan altaassa. Miehille ja 
naisille omat saunat. Saunan jälkeen nautit hyvästä seurasta oluen
kanssa saunakabinetissa tai ulkoteltassa. Pyyhkeet talon puolesta. 

21:00- Illanvietto jatkuu joko hotellin saunakabinetissa, ulko teltassa, 
asuntovaunuissa tai Camping Messilän tiloissa ja karaokessa.  
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Mitä kaikkea leirillä voi tehdä?
- kuunnella hyviä esitelmiä ja oppia uusia asioita
- workkia OH3AC-asemalta koti- tai ulkomaata
- kuunnella, tutustua ja workkia koko päivän satelliitteja
- pelata golfia huippuradalla
- tutustua ja kokeilla suosittua HexBeam-antennia
- ostaa, myydä tai tehdä löytöjä kirpputorilta tai peräkärryistä
- nauttia kahvista, pikkuleivonnaisesta, oluesta koko päivän respasta
- testata ja mitata omia antenneita huippuanalysaattorilla
- ostaa OH-luettelo 2018 (13 €)
- hakea (kerholta tuodut) tulleet QSL-korttisi ja/tai 
- jättää omat korttisi QSL-buroosen vietäväksi
- saunoa, paistaa makkaraa ym. hiljaa pimentyvässä syysillassa
- jutustella, rupatella vanhojen tai uusien kavereiden kanssa
- miettiä SRAL ry:n tulevaisuutta puheenjohtajavaalin lähestyessä
- tutustua radioamatööritoimintaan ja radioamatööreihin sekä pitää   
ehkä elämäsi ensimmäinen oikea radioamatööriyhteys Viestintä-
viraston tätä asemaa varten antamalla luvalla – vaikka sinulla ei ehkä
vielä ole omaa kutsua olekaan!

Ruokailu?
Messilän Kartanonravintolan aamiainen on maankuulu. Voit nauttia sen 
la-aamuna vain 10 €:n hinnalla.

Lounas klo 11:30-13:30 on myös tunnelmallisessa 
Kartanoravintolassantiimissä hintaan 12 €. Lounaalle on 

Hotellin respassa on koko päivän tarjolla kahvia, pullaa ja olutta ym

Majoitus ja asuntovaunut?
Messilässä voit varata itsellesi, perheellesi tai seurueelle edullisia 
hotelli- tai aittahuoneita tai kokonaisen hirsitalon. Aittamökkejä aivan 
hotellin vieressä on 6 kpl ja yhteen mökkiin mahtuu 3-4 henkilöä. 
Mökkikylässä on 60 hirsimökkiä. Mökkeihin mahtuu 4-6 henkilöä. 
Majoitusta voit varata joko hotellin respasta 03 - 860 11  tai myös 
sähköisesti
http://www.messila.fi/fi/tapahtumakartano/kokouskartano/kokousmajo
itus

Asuntovaunut?
Koska tänä vuonna Messilässä ei ole samaan aikaan Häämessuja (ne 
ovat edellisenä viikonloppuna) asuntovaunuille ja -autoille löytyy 
runsaasti hyvää tilaa myös lähempää itse tapahtumapaikkaa. Myös 
sähköä on saatavilla.

Kirpputori, peräkärrymyynti ja Timon, OH2BHS; myyntinäyttely 
Kirpputori sijaitsee turvallisessa paikassa leiritoimistossa. Kerhon 
varastoista tuodaan leirille myytäväksi hyvää tavaraa. Myös  
peräkärrymyynnille on aivan oiva keskeinen paikka aivan respan 
vieressä.

Myynnistä ei periä maksuja.

Leireiltä tutun Timon, OH2BHS; myyntinäyttely löytyy myös hotellilla. 
Nyt ei tarvitse mennä merta edemmäksi kalaan jos tarvitset hyviä 
liittimiä, antennitarvikkeita tai vaikkapa virtalähteen! 
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Leirimaksut:
Päiväkävijät: 10 €, sisältää myös ilmaisen saunan pyyhkeineen sekä

hyvää ohjelmaa ja seuraa.

Aamiainen: Kartanoravintolassa 10 €, maksetaan paikan päällä.

Lounas: tunnelmallisessa Kartanoravintolassa 12 €, maksetaan
paikan päällä. Lounas sisältää kotiruokaa: kiusausta, 
pastaa ym sekä salaatin, jälkiruuan ja juomat. 

Hotellin respasta voi ostaa koko päivän kahvia, pikkupurtavaa sekä 
olutta, siideriä ja viiniä.

Leirikassaan on sallittua antaa myös lahjoituksia kerhon koulutus- ja 
projektirahastoon. 

Hyppy tuntemattomaan?
Päinvastoin! Viime vuonna meitä oli jo lähes 100 henkeä! Tänä vuonna 
taas enemmän. Viime vuosien tunnelmia ja kuvia voit katsoa:

http://www.oh3ac.fi/Ruska2017.html
http://www.oh3ac.fi/Ruska2016.html
http://www.oh3ac.fi/Ruska2015.html
http://www.oh3ac.fi/Ruska2014.html

Lisätietoa
Leirimajurina toimii Harri, OH3UP; "tuhannen kolmensadan leiriyön 
kokemuksella"

Harrin saat kiinni sähköpostilla (omakutsu) oh3up@oh3ac.fi
Tai puhelimella 0400 499 669 

                
Tunnelmakuvia Messilän kesäleiriltä Hami 2000!

TERVETULOA!
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