
epätodennäköisessä tilanteessa, että joku kerhoiltaan osallistunut sairastuu 
myöhemmin koronaan.

Ruskaleiri, esitelmät, 90-vuotisjuhlatapahtumat haltissa, mutta kurssi ”go-go”
- On hyvin todennäköistä ja jopa varmaa, ettei Kerhon suosittua Ruskaleiriä 
tänä syksynä järjestetä. Riskit ja korona-puolitus perusteena.

- Myös syksylle suunniteltujen esitelmätilaisuuksien suhteen ollaan 
varovaisia. Listalla on odottamassa useampi esitelmiä, mutta niiden 
järjestämisessä ollaan odottavassa tilassa.

- Kerho täyttää tänä vuonna 90 vuotta, 1.11.2020 Alustavasti oli suunniteltu
erityistä juhlatilaisuutta tänä syksynä. Virallinen 90-vuotistilaisuus lähinnä 
noteerataan ja varsinainen juhla siirtyy ensi vuoteen.

- Kerhon ti 20.10.2020 klo 18:00 alkava kurssi kuitenkin pidetään. 
Kurssi pidetään harvennetuin välein ja erityisohjein koulutus-
luokassa sekä Zoom-yhteyden kautta etäopetuksena.

<takaisin pääotsikoihin>

Kerholla 4.2 kilometriä alumiinia antenniprojekteihin, vaikkapa 525 yagia?
Kerho sai hyvän ja edullisen tarjouksen alumiiniputkierästä. Tarjous oli 
sellainen, että ”siitä ei voinut kieltäytyä”.

Kerhon koulutusluokasta löytyy nyt noin 4.2
km (jep, siis 4 200 m) 6 mm:n alumiiniputkea
kauniissa kasoissa. Alumiini on laadultaan
erittäin hyvää, kevyttä ja helposti työstettävää
ja sopii erityisesti VHF/UHF-alueen
antenneihin. Siis 70 cm, 2 m, 4 m ja pienellä
varauksella 6 m antenneihin.

Kerhon hallitus ei ole vielä päättänyt, miten
alumiinit hyödynnetään jäsenten käytettäviksi.
Mahdollisesti talven aikana järjestetään jälleen
antenninrakennuskurssi, jossa alumiinia voidaan hyödyntää. Myös Kerhon 
uudet 2 m ja 4 m antennit tehdään näistä putkista. Ja luultavasti vielä 
nelikot.
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Yhdellä tai kahdella antenninrakennuskurssilla ei tällaista määrää alumiinia 
saa tietenkään kulutettua. Jos alumiini käytettäisiin pelkästään 8 elementin 
2 metrin yageihin (beameihin), siitä riittäisi tavaraa 525 antenniin. Sillä 
tekisi jo antennin jokaista aktiivia hamia varten Suomessa.

Kerhon hallitus tulee määrittämään Ham spirit-hinnan, jolla alumiinia 
myydään Kerhon jäsenille.

Erityinen kiitos Laurille, OH3RL; ja Mikalle, OH3BZK; jotka hoitivat kaupan 
ja kuljetuksen Kerholle.
<takaisin pääotsikoihin>

Kalevi, OH3NAO: Kerholle 7/8" koaksiaalikaapelinpätkiä luuppeihin ym.
Kalevi Kuukson, OH3NAO; antenniprojekti Sysmässä on edennyt pitkälle. 
Uudet koaksiaalikaapelit on mitattu ja vedetty kallioille. Häviöt kaapeleissa 
on saatu minimoitua ja Kalevi etenee ylemmäs ”the Loudest on the Band”-
sarjassa.

Kalevilta jäi ylitse kolme noin 10 metrin pätkää 7/8” koaksiaalikaapelia. Siis 
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