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Harrastemessut Lahden Messukeskuksessa to-pe 25.-26.8.2016
Lahden Messukeskuksessa järjestetään to-pe 25.-26.8.2016 Lahden kaupungin
Harrastemessut. Käytännössä kaikki Lahden, ml. Nastolan, koululaiset ja
opiskelijat aina ala-asteelta yläasteelle, lukioon ja ammatillisiin kouluihin
tulevat vieraiksi! Vierailijoita odotetaan tulevan useita tuhansia.
Nyt jos koskaan meillä on mahdollisuus näyttää harrasteemme merkitys
muiden harrasteiden joukossa sekä kerhon voima!
https://www.facebook.com/lahden.harrastemessut/
Muutama tarvitaan vielä roudaukseen!
Tarvitsemme apua Harrastemessujen logistiikkaan ja standin esittelyyn.
Markku, OH3MX; pakuineen on mukana sekä pystyttämässä ke 24.8. että
purkamassa pe 26.8.2016 messutavaroitten kuljetuksissa. Se puoli asiasta on
siis kunnossa. Roudarit pitää vielä saada kokoon. Puuhaan on jo lupautunut
Lauri, OH3RL: ja Markku, OH3ECS. Allekirjoittanut mukaan lukien meitä on siis
koossa 3. Lisää ehkä pari henkeä, niin se asia on paremmin kunnossa.
On huomattava rakentamisessa, ettei messujen aikana Messukeskuksessa ole
messutoimistoa, koska Harrastemessut ovat kaupungin Nuorisotoimen
järjestämä tapahtuma, eivät Lahden Messut Oy:n. Näin ollen meille saattaa
tulla ongelma mm. standin otsalaudan ripustamisessa tarvittavien
ripustuslankojen saamisessa, jollei vuokrattavissa rakenteissa ole sopivampaan
kannatinta kuin viimeksi.
Apuvoimia tarvitaan kantamaan tavarat autoon ja rakentamaan ja sitten
purkamaan standi.
Standin miehitykseen tarvitaan myös apua
Tarvitsemme messujen koko aukioloajan miehityksen standillemme. Jos
kettujahti saadaan aikaan ja sitä siellä harrastellaan, niin uskoisin, ettei alle 3
hengen miehityksellä tulla oikein toimeen. Joka tapauksessa 2 henkilöä on
minimi. Olisi hyvä, jos saataisiin aikaan (sitova) vuorolista.
- Sähkötyssummerimme tulee olemaan käytössä ja siinäkin tarvitaan
opasta ja innostajaa (Morse-aakkostaulun ohella).
- Digimoden esittely on edelleen synnyttelyvaiheessa, mutta kyllä sekin
sitoo voimia toteutettiinpa se sitten etäohjattuna tai paikallisena.
- Meillä tulee olemaan esillä myös joku HF-rigi, jota varten vanhaan
tapaan tarvitaan ulkoantenni ja digivehkeitä varten omansa.
Allekirjoittanut tuo yhden G5RV:n ja kerhon windom toimi viime
syksynä ihan hyvin. Kerhon Butternut lienee edelleen kipeä eikä sitä
kannata katolle raahata. Käsikapuloita on luvassa paikalle.
- Puhetta on ollut myös Ismon, OH2IV; Hex-Beamin pystyttämisestä
loistavaksi katsemagneetiksi.
- Lisäksi SRAL on lainannut Roll-uppeja, vaan en ole tarkkaan selvillä
seinäpostereiden tilanteesta meillä. Meillä on myös jaettavaksi saakka
SRAL:ta saatua jo osin vanhaksi käynyttä kirjallista materiaalia.

Ryhmät tulevat osin johdetusti!
Ainakin ala-asteiden oppilaiden voisi kuvitella olevan messuhalleissa liikkeellä
aika lailla johdetusti ja sellaisen ryhmän pysäyttäminen standimme kohdalla voi
olla vaikeaa. Tästä syystä saattaisi olla asiaa tulostaa SRAL:n materiaalin
rinnalle oma lappu, jossa keskeinen viesti olisi Lahden Radioamatöörikerho
ry:n, OH3AC; toiminta nuorisolle suunnattuine koulutuksineen. Oikea
painosmäärä on kyllä vaikea arvattava, mutta jossain 100-200 vaiheilla sen
ainakin pitäisi ensi päivänä olla.
Johdetusti tuleva ryhmä on haasteellinen, koska pitää pystyä kertomaan isolle
joukolle kaikkia kiinnostavasti ja innostavasti!
Messurakenteet kunnossa
Sain Lahden Messuilta vakiorakenteita koskevan kuvasto/hinnaston. Ilmoitan
Nuorisotoimelle tässä vaiheessa tarpeeksemme:
- Pystytukia 2 kpl
- Otsalautarungon 3m pystytukineen 1 kpl (mittaan vielä oman
otsalautamme)
- Seinäelementti 120a 3kpl (vaaleanharmaa)
- Sähköliitäntä
Toivomus avusta!
Jos pystyt edes vähän auttamaan roudauksessa tai standin esittelyssä,
ota yhteyttä. Kaikki apu kelpaa. Myös uusia, tuoreita ajatuksia otetaan
vastaan
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