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Matti, OH7SV; pitämässä esitelmää uudesta JUMA-1000 fettilinukasta
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TUOTESELOSTE

15.9.2016

OHJELMALLINEN RUSKALEIRI JA KIRPPUTORI NASTOLAN LUHTAANPIRTISTÄ

Mikä? Ruskaleiri on Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; syksyn yhteinen 
tapahtuma kaiken workkimisen, huvin, hyödyn, hauskan ja myös 
erityisesti mielenkiintoisen ohjelman merkeissä. 

Kenelle? Ruskaleiri on tarkoitettu kaikille langattomasta viestinnästä ja radiosta 
kaikkineen kiinnostuneille, radioamatööreille – mutta myös ammatti-
laisille – muille radioharrastajille ja radioharrastuksesta yleensä 
kiinnostuneille. Ikärajaa ei ole mihinkään suuntaan: viime vuosina nuorin 
on ollut 9-vuotias (hami)tyttö ja vanhin 83-vuotias (LA-)eläkeläinen!

Koska? Leiri alkaa pe 23.9.2016 noin klo 17:00 ja päättyy su 25.9.2016 
puoleltapäivin! Lauantai-päivä, 24.9.2016 on erityinen ”must-be”, jonka 
olemme omistaneet paitsi hyvälle seuralle myös huippuohjelmalle.

Missä? Leiri pidetään perinteisessä paikassa eli Lahden kaupungin Nastolan 
Luhtaanpirtissä, kauniin ja puhdasvetisen Salajärven rannalla sijaitse-
vassa kokouspaikassa. Luhtaanpirtille on Lahdesta 21 km, Helsingistä 
120 km, Pajulahdelta 4,5 km, Nastolasta 6 km, Kouvolasta 52 km, 
Heinolasta 25 km, Vierumäeltä 11 km. 

Lahden moottoritieltä on Luhtaanpirtille noin 8 km. Liittymä on etelästä 
tultaessa Karisman jälkeen toinen liittymä, jossa lukee ”Mäkelä, Kumia”

Kouvolantieltä pääset myös Nastolan keskustan ja Pajulahden 
kautta perille!

Katso kuvia ja ajo-ohje: http://www.kumiantie.fi/fi/Luhtaanpirtti.html    

Osoite: Osoite navigaattoriin ym. Lokaattori KP21XA24OC
Luhtaanpirtti
Kurssikeskuksentie 17
15560 NASTOLA 

”OH3AC”-kyltit 
opastavat 
sekä Lahden 
moottoritieltä 
että Kouvolan tieltä.

Miten? Parhaiten pääset omalla 
autolla tai veneellä. 
Jos kaipaat kyytiä, 
ota yhteys 
Harriin, OH3UP;
puh. 0400 499 669
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Ohjelmarunko
Perjantai 25.9.2016:

Klo 15:00 Haetaan kerholta Radiomäeltä tavarat ym.
Klo 16:00 Opastekylttien asentaminen moottoritielle ym.
Klo 17:00 Leirin alkaa 

- vapaamuotoista leirin kasaamista ja seurustelua
- antennien rakentelua (Hex-Beam ym.)
- iltasauna, uintia, makkaranpaistoa
- talkooväelle ilmaiset grillimakkarat
- Päivin, OH3SL; musisointia
- CQWW RTTY-kilpailuun valmistautumista (alkaa 03 SA)

Lauantai 24.9.2016 (Katso esitelmien referaatit seuraavalta sivulta!)
- aamiainen ja aamukahvi
- kirpputoriin ja rompemyyntiin tutustuminen
- CQWW RTTY-kilpailun jatkuvaa workkimista

Ohjelman lomassa Vesa, OH3EQY; lennättää kauko-ohjattavaa 
quadrohelikopteria (drone) ja kertoo sen salaisuuksista sekä Jaska, 
OH3LV; antaa ohjeita ja opastaa yksinkertaisten antennien tekoon. 

Myös CQWW RTTY-kilpailua workitaan ja halukkaat saavat kädestä 
käteen opastusta digikusojen pitämiseen.

Klo 12:00- ”Harkitsemme toistaiseksi sopivampana  odottaa”
DI Jorma Laiho, Yleisradion ex-tekninen johtaja.

Maamme itä- ja etelärajoilla oli televisioissa 1970- ja 80- luvuilla 
häiriöitä, joiden syyksi epäiltiin Neuvostoliiton ilmavalvontatutkia.

Tutkien aiheuttamien häiriöiden selvittelyssä, niiden paikkojen 
suuntimisessa sekä myös korkeamman tason keskusteluissa oli 
mukana työnsä puolesta suuri joukko radioamatöörejä. Eräs heistä 
sanoi vielä jokin aika sitten, että tämä on ”valtiosalaisuus.” Jorma 
Laihon avaamat arkistot purkavat nyt koko asian taustat.

Klo 13:00-14:00 Lounas

Klo 14:00- Radioaseman RemoteRig- etäohjaus
Antti, OH5TB

Etäohjaus ei ole enää mystiikkaa vaan lähes jokamiehen mahdol-
lisuus. Antti, OH5TB; on etäohjauksen uranuurtajia Suomessa, 
jonka etäaseman lähes stereofonisen kaunis signaali on käytettä-
vissä vaikkapa lomalta Kanarian saarilta tai Hesan hälinästä.

Lopuksi reaaliaikainen demo yhdessä Matin, OH7SV; kanssa.

Klo 15:00- Radioamatöörin syöttöjohto ja antennit
Matti, OH7SV; ”SuperVätys”

Matin, OH7SV; esitelmä on interaktiivinen elämysmatka 
syöttöjohtojen ja antennien maailmaan.

Matti haastaa nyt sekä aloittelijan että kokeneen impedanssien, 
erilaisten antennin ja antennikorkeuksien maailmaan. Esitelmä 
etenee osallistujien kysymysten johdattamaa polkua. 

Klo 18:00 Illallinen
- Päivin, OH3SL; musisointia
- Sauna, uinti, soutelu, makkaranpaistoa, yhdessäoloa
- CQWW RTTY-kilpailun workkimista
- Kaiken maailman ja erityisesti ra-maailman murheiden 
miettimistä
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Esitelmien referaatit

Klo 12:00- ”Harkitsemme toistaiseksi sopivampana  odottaa ”
DI Jorma Laiho, Yleisradion tekninen johtaja, eläkkeellä.

Maamme itä- ja etelärajoilla oli televisioissa 1970- ja 80-luvuilla 
häiriöitä, joiden syyksi epäiltiin Neuvostoliiton ilmavalvontatutkia. 
Häiriöt ärsyttivät katsojia mutta valtiovalta ei uskaltanut – näin 
näytti – juurikaan niistä protestoida. Myös media vaikeni. 

Jorma Laiho on koonnut jännittävän trillerin häiriön selvitystyöstä, 
tutka-asemien paikkojen suuntimisesta sekä Yleisradion että 
häiriöitä kärsineiden silloin tuloksettomalta näyttäneestä kamp-
pailusta saada häiriö loppumaan. Jorman viranomaisarkistoista 
kaivamista tiedoista on nyt selvinnyt, että häiriöistä olikin käyty 
kulissien takana diplomaattisia keskusteluita.

Tutkien aiheuttamien häiriöiden selvittelyssä, niiden paikkojen 
suuntimisessa sekä myös korkeamman tason keskusteluissa oli 
mukana työnsä puolesta suuri joukko radioamatöörejä. Eräs heistä 
sanoi vielä jokin aika sitten, että tämä on ”valtiosalaisuus.” 

Jorman Laihon avaamat arkistot purkavat nyt lähes koko asian ja 
kertovat jännästi diplomaattien kauniista kielenkäytöstä.

Yleisradion toimittajan Antti Palomaan tekemästä jutusta voit lukea 
kohtia esitelmän sisällöstä mutta jännityksen ja tunnelman voit 
kokea vain tulemalla kuuntelemaan ainutlaatuinen esitelmä:

http://yle.fi/uutiset/suomalaiskotien_televisioruutujen_kipinointi_p
aljasti_neuvostoliiton_sotasalaisuuden_1970-luvulla/9155252

Klo 14:00- Radioaseman etäohjaus -erityisesti RemoreRig
Antti Kantola, OH5TB

Etäohjaus ei ole enää mystiikkaa vaan lähes jokamiehen mahdol-
lisuus. Antti, OH5TB; on etäohjauksen uranuurtajia Suomessa, 
jonka etäaseman lähes stereofonisen kaunis signaali on viiveettö-
mästi käytettävissä vaikkapa lomalta Kanarian saarilta tai Helsingin 
keskustan häiriöistä.

Antti kertoo käytännöllisesti, miten eri tavoilla etäohjauksen voi 
järjestää, käy läpi ne vaikeat kysymykset (portit, konfaus) ja 
erilaiset varmistukset mutta mietityttää myös etäohjauksen 
tulevaisuudesta.

Antin esitelmän jälkeen jokainen kuuntelija on saanut tarvittavan 
määrän tietoa ja itsevarmuutta oman etäaseman pystyttämiseen 
vaikkapa kesämökille tai anoppilaan.

Lopuksi reaaliaikainen demo yhdessä Matin, OH7SV; kanssa.

Klo 15:00- Radioamatöörin syöttöjohto ja antennit
Matti Hohtola, OH7SV; ”SuperVätys”

Matin, OH7SV; esitelmä on interaktiivinen elämysmatka syöttö-
johtojen ja antennien maailmaan. Matti ei saarnaa eikä esitelmöi 
vaan johdattaa kuulijat käytännön kokeiden ja esimerkkien kautta 
ymmärtämään, etteivät antenniteoriat ole mystiikkaa eivätkä 
rakettitiedettä. Matti haastaa nyt sekä aloittelijan että kokeneen 
impedanssien, erilaisten antennin ja antennikorkeuksien 
maailmaan.

Keskustelu etenee kuulijoiden kysymysten johdattamana aiheesta 
toiseen, pureutuen välillä arkipäivän myyttien purkamiseen, välillä 
arvokkaiden tiedonjyvien keräämiseen. Mitä enemmän kysyt, sitä 
enemmän saat.

Matin esitelmän jälkeen ymmärrät, miksi vähemmän voi olla 
enemmän – myös antennimaailmassa.
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Mitä kaikkea muuta leirillä voi tehdä?
- kuunnella hyviä esitelmiä ja oppia uusia asioita
- workkia CQWW RTTY-kisaa ja saada RTTY-koulutusta
- suorittaa radioamatööritutkinto (K, T1 ja/tai T2)
- saada preppausta tutkinnon suorittamiseen
- tutustua ja kokeilla suosittua HexBeam-antennia
- nauttia kahvista, grillimakkarasta, letuista ym.
- testata ja mitata omia antenneita huippuanalysaattorilla
- osallistua tietokilpailuun ja muihin hauskutuksiin
- ostaa OH-luettelo 2016 (13 €)
- hakea (kerholta tuodut) tulleet QSL-korttisi ja/tai 
- jättää omat korttisi buroosen vietäväksi
- saunoa, paistaa makkaraa ym. hiljaa pimentyvässä syysillassa
- uida tai soutaa kaunilla Salajärvellä
- jutustellla, rupatella vanhojen tai uusien kavereiden kanssa
- 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!

- viihtyä mukavassa ilmapiirissä ja kuunnella Päivin, OH3SL; yhden 
naisen rautalankabändin musisointia

Ruokailu?
Leirin huippuhyvässä keittiössä tehdään sekä iltapalaa, aamiaista, 
lounasta että illallista. Omia eväitä ei tarvitse ottaa mukaan – paitsi 
mitä haluat paistaa omaa makkaraa saunanuotilla.

Keittiö pitää huolen, että joka hetki on saatavissa tuoretta kahvia ja 
pullaa. Ruokailusta vastaa Ismon, OH2IV; perhe – Claudia; Kristina, 
OH2KR; Marina, OH2SA; apunaan Alexandra, OH3MN/yl.

Omat eväät?
Omia eväitä ja juomia varten löytyy Luhtaanpirtin eteisestä 
kylmäkaappi, joka pitää eineesi – makkarat, juomat ym. kylminä. 
Leiriltä voit ostaa grillimakkaraa, olutta ja ehkä jopa viiniä.

Majoitus ja asuntovaunut?
Luhtaanpirtin piha-alueella ja nurmikoilla on runsaasti tilaa asunto- 
autoille, -vaunuille ja teltoille. Paikoitusalue on osoitettu merkein ja 
asuntovaunuille löytyy sähköä. 

Luhtaanpirtin sisällä on yhteismajoitustilaa luokkahuoneessa ja 
pienemmässä huoneessa. Sekä patjoja, lakanoita että peittoja löytyy 
mutta oma makuupussi lienee kätevin.

Majoittua voi myös pienellä porukalla saunan tiloihin.

Kirpputori
Luhtaanpirtin piha-alueella on runsaasti aivan oivaa tilaa peräkärry-
ja peräkonttimyynnille. Sisätiloissa on runsaasti pöytätilaa myös
jokaisen omien laitteiden, tavaroiden ym. myynnille.

Kerhon varastoista tuodaan leirille myytäväksi hyvää tavaraa. 

Myynnistä ei periä maksuja.
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Leirimaksut:
Päiväkävijät:   5 €, sisältää kahvia niin paljon kuin jaksat juoda
Yöpyjät: 10 €, sisältää rajoittamattoman määrän kahvia

Lounas ja illallinen:  5 €
Lounas ja illallinen sisältävät salaatin, pääruuan, jälkiruuan ja juomat.

Ostettavissa grillimakkaraa, olutta ja viiniä.

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

Hyppy tuntemattomaan?
Päinvastoin! Viime vuonna meitä oli jo 65 henkeä! Tänä vuonna taas 
enemmän. Viime vuosien tunnelmia ja kuvia voit katsoa:

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

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

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

         

TERVETULOA!
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