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O

lemme ottaneet uudet kerhotilamme käyttöömme tämän
vuoden alusta lähtien. Tilaa käytössämme on suorastaan
runsaasti edelliseen paikkaan verrattuna. QSOilu –mielessä
paikka Kouvolan Kankaan koulun pihan alla ei ole ehkä
parhaasta päästä, mutta emme toki anna sen haitata
aktiivista
kerhotoimintaamme.
Asennamme
kauden
aikana
mm.
pihan
mastoon multiband –
vertikaalin,
joka
mahdollistaa riittävän
signaalin perinteiseen
HF
–operointiin.
Pyrimme myös saamaan
VHF/UHF toistinasemat
sekä erityisesti uuden
DMR–toistinaseman
kuuluviin
tuonne
maanalaiseen
luolaamme !!
Ts.
useita
talkoita
luvassa vuoden mittaan kerholaisille, tule sinäkin
aktiivisesti mukaan jeesimään meitä !

V

uoden tärkein tapahtumamme on tänäkin vuonna
leirimme perinteikkäästi Kekäleniemessä kesäkuun 16.-17.
päivä. Olemme järkänneet taas mukavaa ohjelmaa
leiriläisten iloksi, mm DMR –puhetoistinaseman esittelyä /
esitelmä, jota kannattaa kyllä tulla kuuntelemaan.
Kerholaisten oma HF/VHF ”kaksoispeditio” Kökar –
saarelle, Ahvenanmaalle, vuosilta 2017 ja 2018 on myös
yhtenä esitelmän aiheena. Leirisaunat kera järven sekä
iltanuotiot akustisine kitaroineen kuuluvat tietysti
ohjelmaan … Tässä siis taas yksi menovinkki /
viikonloppu, jota ei vaan kannata missata …!...

Maailmalla sattuu ja tapahtuu paljon hamipiireissä. Ehkä
yksi isoin juttu viime ajoilta oli se, kun varsin odotettu
peditio Bouvet –saarelle piti toteutua helmikuussa 2018
usean vuoden suunnittelun ja odotuksen tuloksena.
Monikansallinen ryhmä pääsikin matkaan vihdoin Chilestä
kohti tuota maailman eristäytyneintä kolkkaa mm. kahden
helikopterin
kulkiessa
laivan
mukana
kannella
rantautumisen helpottamiseksi. No, sääolosuhteet ja laivan
moottoririkko vesittivät loppupelissä tämän haastavan

retken QSOmielessä kokonaan. Usean viikon aalloilla
keikkumisen jälkeen retkikunta päätyi Etelä-Afrikkaan,
ehkä hieman ryvettyneinä ja pettyneinä, mutta ennen
kaikkea terveinä !! …
Tämän kyseisen retken piti olla jonkinasteinen
pioneerikenttä myös DX -peditiomielessä jo paljon
puhutulle
FT8digimodelle.

V

uosi
2017
tulee
jäämään
hamihistoriaan
merkittävänä
taitteena
digitaalisten
lähetelajien
saralla.
Toki
toinen
toistaan
hienompia
ja
mukavia
bittimodeja
on
ollut jo monta
vuosikymmentä,
mutta nyt näyttää siltä, että Joe, K1JT, on osunut
älykkyydellään suoraan napakymppiin kehittäessään
kyseisen softan / workintamuodon. Itse wanhana titarina
aluksi suhtauduin aikasen epäilevästi koko FT8 –
hössötykseen, mutta muutaman kymmenen qsoa pidettyäni
huomasin sen olevan varsin kiehtovaa ja koukuttavaa.
Tämä mode mahdollistaa hienosti heikkojen ja kaukaisten
asemien workkimisen nihkeillä signaaleilla, jota ennen (ja
toki nykyäänkin !) pystyi kunnolla metsästämään
ainoastaan perinteisellä sähkötyksellä, puhelähetelajien
ollessa joskus liian hankalia siihen. Nyt kuka vaan pääsee
nauttimaan helposti DX-workkimisen tuomasta ilosta ja
nautinnosta kunhan vaan saa omat asemasetupit väsättyä
iskukuntoon. Toki on olemassa esim JT65 –mode, jolla
vastaava toiminta onnistuu myös, mutta qson kestäessä
minimissään 4-6 minuuttia, saattaa se olla osalle meistä
pikkusen liian hidasta toimintaa …hi … FT8 –qso menee
läpi jopa alle minuutissa, tosin sekin saattaa toisille olla
liian hidasta, mutta suosittelen kyllä kokeilemaan tätäkin
osa-aluetta, ja sen perusteella luomaan oman mielipiteen ..!

Workkiminen digillä on liiankin helppoa … Yksi hiiren
klikkaus, ja qso saattaa olla siinä … Ohessa kartta, jossa
n.4:n kuukauden FT8 saldo OH5C –asemalta pidettynä.
2300 qsoa ja n.100 DXCC –maata . Vasta-asematarjontaa
maailmalla on siis erityisen runsaasti … !
73 & hyvää qsovuotta 2018 !

Juha, oh5cw

Sihteerin terveisiä

maaliskuu 2018

Tervehdys!
Kevätkokous pidettiin kerholla 18.2.2018, viime
vuoden tilit ja toiminnat hyväksyttiin. Osallistujia oli
15.

Kerhoillat on sunnuntaisin vuoroviikoin keskustassa ja
Radiomuseolla klo 17 alkaen:
- keskusta: 18.3, 1.4, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5, jne
- Radiomuseo: 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5, jne

Tämä tiedote ja liitteenä oleva lasku lähtee suurimmalle
osalle kerholaisista s-postilla ja paperikirjeenä lopuille.
Vapepa:
Terveisiä taas 5-piirin QSL-byroosta: muistakaa
ilmoittaa minulle ja piirin QSL-managerille (ohxo at
sral.fi), mikäli teillä on käytössä useita tai erikoiskutsuja
(OG/OF-alkuiset tms). Jos olette jäsenenä useassa
kerhossa, ilmoittakaa myös mihin kerhoon haluatte
QSL-kortit. HUOM! Jos kutsusi piirinumero on muu
kuin 5, sovi ko. piirin kanssa QSL-korttien
toimittamisesta.

ja

–

Minulta saa lisätietoa, kaikissa harjoituksissa kaivataan
viestittäjiä.

Vuoden 2017 kuulumisia:
Kerhotapahtumia viime vuonna oli mm. perinteinen
leiri Kekäleniemessä, UHF-toistimen siirto ja DMRtoistimen perustaminen, kerhotilan vaihto ja pikkujoulut
kerholla.
Leirillä oli kävijöitä 45. Esityksiä pitivät Niko
(OH5CZ) 2016 YOTA-tapahtumasta sekä Timo
(OH5KW) etäohjattavasta radioasemasta.
Kesän aikana Tornionmäen vesitornista purettiin UHFtoistimet ja ne siirrettiin Vuohivuorelle. Ääneen tuli 434
MHz toistin, 1.3 GHz toistin jäänee QRT koska
kyseisen taajuuden lupaa ei välttämättä enää saa
uusittua. Samaan paikkaan asennettiin myös uusi DMRtoistin. Kiitokset kaikille toistintalkoissa mukana
olleille!
Syyskokous pidettiin marraskuussa, hallitusmiehitys
pysyi muuttumattomana. Puheenjohtajana jatkaa Juha
(OH5CW), varapuheenjohtajana Jari (OH5GWF),
sihteeri/rahastonhoitajana Esa (OH5KRQ) ja jäseninä
Antti (OH5GJH) sekä Kari (OH5YW).
Jäsenmaksut nousivat hieman,
laskulla. Eräpäivä on 31.3.2018.

Kouvolassa järjestetään Vapepa-harjoituksia
koulutuksia seuraavasti:
- autopartiointiharjoitus 24.4.2018
- etsintäkurssi Vekaralla 1.-2.9.2018
- taajamaetsintäharjoitus 28.9.2018
- evakuointiharjoitus 27.10.2018

tarkempi

erittely

Leirit ja tapaamiset 2018:
Kerhon
kesäleiri
järjestetään
16.-17.6.2018
Kekäleniemessä (Karikonkuja 23, 45940 Oravala).
Ohjelma alkaa noin puolenpäivän aikaan lauantaina,
esitelmiä ainakin OH5C-peditioista ja DMR-tekniikasta.
Tarkempi ohjelma ilmoitetaan kevään aikana.
Osallistumismaksu on 5 € (yli 12 v), sis. pullakahvit
lauantaina. Sisäyöpyjiltä maksu on 25 €/yö (aikuiset) tai
10 €/yö (12-18 v), sis. osallistumismaksun.
Majoitusvaraukset ja muut tiedustelut
oh5krq@sral.fi tai 044 5129 059.

minulle:

Muuta:
Käykää kerhoilloissa, workkikaa, käyttäkää toistimia,
QSL-palvelua ja sähköpostilistaa hyödyksenne. Kerhon
hallitus on avoinna jäsenten ehdotuksille toiminnan
kehittämiseksi, ideoita ja vinkkejä vastaanotetaan.
Ilmoita minulle, jos haluat liittyä kerhon omalle
sähköpostilistalle.
Hyvää alkanutta vuotta 2018!
73’s de OH5KRQ, Esa
Esa Harjula
oh5krq@sral.fi
044 – 512 9059
Kerhon s-postilistan osoite:
oh5ag@peditio.net
www: http://www.oh5ag.com
blogi: http://oh5ag.vuodatus.net/

