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TUOTESELOSTE

21.9.2017

OHJELMALLINEN RUSKALEIRI 2017 JA KIRPPUTORI MESSILÄSSÄ

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

Kenelle? Ruskaleiri on tarkoitettu kaikille langattomasta viestinnästä ja radioista 
kiinnostuneille: radioamatööreille, ammattilaisille, muille
radioharrastajille ja mm. radiota maanpuolustukseen käyttäville. 

Koska? Leiri pystytys alkaa pe 22.9.2017 noin klo 15:00. Lauantai 23.9.2017 
on pääohjelmapäivä, jonka olemme omistaneet paitsi hyvälle seuralle 
myös huippuohjelmalle. Messilässä voi toki yöpyä sunnuntaihin asti.

Missä? Leiri pidetään tänä vuonna Hollolan Messilässä, aivan muutaman sadan 
metrin päässä Lahden kaupungin rajasta. Messilä on Suomen eteläisin 
todellinen hiihtokeskus. 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, jossa 
kävi 1150 vierailijaa. Monen mielestä edelleen se paras. 

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
MessiMessiläntie 308

15980 MESSILÄ

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

- 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.

- 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 22.9.2017:
Klo 12:00 Haetaan kerholta Radiomäeltä tavarat ym.
Klo 15:00 Opastekylttien asentaminen moottoritielle ym.
Klo 15:00 Leiri alkaa 

- vapaamuotoista leirin kasaamista ja seurustelua
- antennien ja teltan rakentelua (Hex-Beam ym.)
- iltasauna, makkaranpaistoa, mukavaa yhdessäoloa lähimmässä 
hirsimökissä 

Lauantai 23.9.2017 
Ilmoittautuminen:

Etukäteisilmoittautuminen ei ole pakollista mutta suotavaa, jotta 
voimme etukäteen painattaa rintamerkin Sinun tunnuksellasi. 
Onhan leirilläkin aina mukavampaa, kun tietää kuka kaveri on! 
Etukäteisilmoittautumiset oh3ac@oh3ac.fi

Leirillä vieraiden toivotaan ilmoittautuvan hotellin vasemmassa 
päässä olevaan merkittyyn leiritoimistoon. (OH3AC)

Maailman suurin ra-antenni?
Olemme saaneet Messilältä erikoisluvan kokeilla miten hiihto- 
hissien vaijerit toimivat antenneina. Kymmenessä hississä on 
yhteensä pituutta yli 4 km! Syötämme hotellin takana olevan 
hiihtohissin vaijeria ja signaali singahtaa – tai sitten ei! 

Kirpputori , peräkärrymyynti ja Timon, OH2BHS; myyntinäyttely
Kirpputori sijaitsee samassa huoneessa kuin leiritoimisto, jossa on 
myös myytävänä OH-luetteloita. Hotellin edustalla huippupaikalta
löytyy mahtavat peräkärrymyyntipaikat. 

Droni Ohjelman lomassa Vesa, OH3EQY; lennättää kauko-ohjattavaa 
dronia (pienoishelikopteria) ja kertoo sen salaisuuksista.

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

Myös Hää- ja juhlatapahtumessut Messilässä la 10:00-16:00
Messilän tapahtumakartanon alueella vietetään samana lauantaina 
23.9.2017 klo 10:00-16:00 myös hää- ja juhlatapahtumaa, jossa 
tulevat morsiamet, kaasot tai muiden juhlien järjestäjät pääsevät 
tutustumaan Messilän Kartanon sekä yhteistyökumppaneiden 
tarjontaan ja palveluihin. Ota siis parempi puoliso tai perheen-
jäsenesi mukaan oppimaan miten järjestetään häät tai muu juhla! 

Tiirismaa ja Pirunpesä
Messilä on osa Tiirismaata, Etelä-Suomen korkeinta mäkeä: 223m 
merenpinnasta. Aivan kävelymatkan päässä on Tiirismaan radio- ja
televisiomasto, 327 metrin korkeudellaaan Suomen korkein masto.
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 ovat 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.

Messilä Golf Myös Eräs Suomen parhaimpia golfkenttiä, Messilä Golf, sijaitsee 
välittömästi Messilän hotellin vieressä. Itse asiassa näillä kahdella 
on yhteinen pysäköintipaikka.
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Lauantai 23.9.2017
Tarkempi ohjelma ja esitelmät

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

10:00-11:00 Miten vakuutan oikein radioamatööriasemani, maston ja   
antennit. Mitä vakuutus korvaa?
Myrskyt riepottavat, ukkoset jylisevät. Miten vakuutan laitteeni ja 
antennini niin, että vahingon sattuessa tiedän olevani turvassa. 
LähiTapiolan asiantuntijat tulevat kertomaan vakuuttamisesta ja 
tiedät, miten turvata itsesi ja perheesi. Voit myös etukäteen 
lähettää kysymyksiä heidän vastattavakseen: oh3ac@oh3ac.fi
Osanottajien kesken arvonta!

11:00-11:45 Worki kännykällä etäasemia!
Kun muut käyttävät kännykkää puheluihin, Kalevi, OH3NAO; 
kuuntelee bandia ja workkii tavallisella kännykällä. Tule kuulemaan
kuinka Kalevi on taistellut etäaseman rakentamisessa mutta nyt 
nauttii sen ilosta.

11:30-13:30 Lounas Bistron intiimissä yläkerrassa. 
Maukasta kotiruokaa: kiusausta ja pastaa. Hinta 
tykötarpeineen 12 €. Ilmoittautumisia on tullut niin paljon, 
että lounas on kaikkien käytettävissä.

13:00-14:15 OJ1ABOA – Suomen Etelänapamantereen tutkimusasema ja 
Suomen eteläisin radioamatööriasema
Ilmatieteen laitos on rakentanut Etelämantereelle ABOA-tutkimus-
aseman. Tutkimusasemalla on Suomen eteläisin ra-asema OJ1ABOA
Retkikunnan johtajana pitkään toiminut Mika, OH2FFP; kertoo 
etelänavan arjesta, radiokeleistä ja pian alkavasta uudesta retkestä

14:30-15:15 JT65 ja FT8 – uudet digimodet koukuttavat!
Ensin JT65 koukutti kaikki. Mutta sitten tuli FT8 ja maailma oli 
myyty. Uudet digimodet eivät jätä ketään kylmäksi! Muutamat ovat
workkineet jo yli 130 maata parissa kuukaudessa. Istu ja nauti 
workkimisesta. Alan asiantuntijat Vesa, OH3EQY; ja Vili, OH2ZZ; 
vihkivät sinut näiden modejen salaisuuksiin ja kertovat workki-
misesta. Huom! Jos olet heikkona houkutuksille, skippaa tämä yli!

15:15-16:00 ”Practical Antennas” aloittajalle – aloittelijan antennikoulu
Jukka, OH6LI; kertoo miten vasta-alkajan tulisi tehdä se 
ensimmäinen lanka-antenni ja samalla kokeneempikin saa hyviä
vinkkejä. Miten valita antennilanka, eristeet, syöttökaapeli ja tinata
liitin. Jukan elävät esitelmät harvoin jättävät ketään kylmiksi!

16:00-16:30 CQWW-kilpailun sääntömuutokset ja vapaa keskustelu
Jukka, OH6LI kertoo CQWW-maailmanmestaruuskilpailun 
sääntöihin tehdyistä muutoksista jotka monet ovat enemmänkin 
moraalimuutoksia. Missä mennään kilpailun säännöissä. Jukka 
toivoo myös vapaa keskustelua kilpailuista ja säännöistä.

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 voit nauttia hyvästä seurasta 
oluen kanssa saunakabinetissa tai ulkoteltassa. Pyyhkeet löytyvät 
talon puolesta mutta ota omat uikkarit.

21:00- Illanvietto jatkuu joko hotellin saunakabinetissa, ulko-
teltassa, asuntovaunuissa tai Camping Messilän tiloissa, 
jossa pääset laulamaan karaokea.  

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC            RUSKALEIRI 2017                              Pe-La 22.-23.9.2017

mailto:oh3ac@oh3ac.fi


Mitä kaikkea leirillä voi tehdä?
- kuunnella hyviä esitelmiä ja oppia uusia asioita
- workkia CQWW RTTY-kisaa ja saada RTTY-koulutusta
- workkia Suomen suurimmalla antennilla, 4 km:n hiihtohissivaijerilla 
- tutustua samaan aikaan Messilässä olevaan hää- ja juhlamessuun
- pelata golfia huippuradalla
- tutustua ja kokeilla suosittua HexBeam-antennia
- nauttia kahvista, pikkuleivonnaisesta ym koko päivän respasta
- nauttia grillimakkarasta, letuista ym. tummenevassa illassa
- testata ja mitata omia antenneita huippuanalysaattorilla
- vaeltaa Tiirismaan mastolle ja Pirunpesään
- ostaa OH-luettelo 2017 (13 €)
- hakea (kerholta tuodut) tulleet QSL-korttisi ja/tai 
- jättää omat korttisi QSL-buroosen vietäväksi
- saunoa, paistaa makkaraa ym. hiljaa pimentyvässä syysillassa
- 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!

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

Lounas klo 11:30-13:30 on intiimissä Bistron yläkerrassa 12 €. 
Lounaalle on ilmoittautunut niin moni, että se järjestetään ja se
on kaikkien leirivieraiden käytössä vaiukka ei olisi 
ilmoittautunut.

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?
Markkinaravintolan vieressä on hyvä paikka asuntovaunulle sähköllä. 
Paikka on rauhallinen lähes luonnos helmassa eikä matkaa hotelille ole 
200 metriä enempää. Sähköä on saatavilla.

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

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 Bistron yläkerrassa 10 €, maksetaan paikan päällä.

Lounas intiimissä Bistron yläkerrassa 12 €, maksetaan paikan 
päällä. Lounas sisältää kotiruokaa: kiusausta, pastaa ym sekä 
salaatin, jälkiruuan ja juomat. Lounaalle on tullut niin paljon 
ilmoittautumisia, että se järjestetään ja se on kaikkien leiriläisten
käytettävissä

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 100 henkeä! Tänä vuonna taas 
enemmän. Viime vuosien tunnelmia ja kuvia voit katsoa:

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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