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HamsteriX on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n kerholehti. Kerho
ylläpitää ja kehittää radioharrastustoimintaa Pohjois-Karjalassa.
HamsteriX ilmestyy vähintään kerran vuodessa. Se on kerhon
jäsenille maksuton. Lehti on luettavissa myös sähköisessä
muodossa: www.oh7ab.fi
Päätoimittaja
Aineisto
Osoite
Tili
Kerhoillat
Kansikuvat

Pertti Karttunen OH7KP
oh7ab@oh7ab.fi
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.
Tonttulankatu 20
80100 Joensuu
FI86 5770 1920 0281 28
Keskiviikkoisin klo 18:00 alkaen
Elektroniikkakerhon toimintaa Vellu OH7FQH,
Hyvärilän antennin Pertti OH7KP ja Korkeavaaran rakentamista Antti OH7ENS
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Mennyt vuosi kerhon toiminnassa oli todella vilkas ja
mielenkiintoinen. Toiminnan näkyvin ja eniten aikaa ja työtä
vaatinut tapahtuma oli tietenkin
tuo Ham Karelia 2018, SRAL
kesäleiri Nurmeksen Hyvärilässä. Järjestimme sen yhdessä
Ylä-Karjalan Radioamatöörien
kanssa, leiristä on juttu toisaalla
tässä lehdessä. Mutta myös
muutenkin kerholla ja kerhon
järjestämänä on ollut monenlaista tapahtumaaa: Olemme
esitelleet toimintaa nuorille ja
varusmiehille, olemme pitäneet
nuorten
elektroniikkakerhoa,
Vellu on kouluttanut uusia
amatöörejä, on ollut teemailtoja
kerholla.
Varaverkkoa
on
rakennettu uutterasti Pelastuslaitoksen tuella. No, mitä on
jäänyt puuttumaan? Ensimmäisenä tulee mielee SciFest,
jossa emme ole olleet mukana
muutamaan vuoteen. Se korjataan tänä vuonna ja jatkossakin.
Toimintaa voisi esitellä myös
”amatöörihiljaisilla” paikkakunnilla, esim. Ilomantsi, Kitee,
Lieksa. Vaikkapa esittelystandi
torille, pieni asema pystyyn ja
kertomaan mitä olemme.
Kerholle on hankittu uusi radio,
Icom IC-7300, workkiminen ei

jää ainakaan siitä kiinni. Saimme
lahjoituksena Karelia ammattikorkeakoululta rf-koulutus materiaalia ja mikä parasta, kaksi
HP:n piirianalysaattoria. Niitä
tutkimme jossain teemaillassa,
vaikka teemalla miten viritetään
duplexeri. Saimme myös nyt
keväällä ensimmäisen kuorman
laadukkaita
komponentteja
Geneleciltä ja jatkoa on luvassa.
Tämän vuoden toiminnassa
esille nousee ainakin DMRradiot ja Vapepa. DMR asioita
miettimään on perutettu työryhmä. Millainen toistin meille
sopisi ja minne se sijoittuisi. 2 m
vai 70 cm, pelkkä digi vai
yhdistelmä? Kerholle on myös
perustettu oma Vapepa hälytysryhmä
ohjaajamme,
Heikin
OH7NE, johdolla. Tällaisella
toiminnalla olemme auttamassa
hädän hetkellä, kuin myös
saamme positiivista näkyvyyttä.
Tule mukaan!
Oleellinen asia koulutuksen ja
toiminnan järjestämiseen olisi
kerhotilat. Vaikka olemme hieman piristäneet ja järjestäneet
kerhohuoneistoamme, se on
auttamattoman pieni. Muutama
henkilö sopii hyvin, mutta
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kymmenen tekee jo ruuhkan.
Kaupungin kanssa on ollut
erilaisia kyselyjä, vaikuttamisia
virkamiehiin ja poliittisiin päättäjiin, heikolla menestyksellä
tähän saakka. Tiloja kaupungilla
kyllä on, pitäs vaan olla joku
momentti, josta tilan kustannukset katetaan. Samaa kuuluu
monilta muiltakin kerhoilta eri
puolilta Suomea. Paras olisi
löytää joku edullinen ratkaisu
tilaksi, joka olisi edullinen ostaa
ja pitää, olisi hyvällä paikalla ja
minne saisi antenneja rakennettua.
Vaikea
yhtälö
mutta
mahdollinen.
Nyt
jokainen
kerhon jäsen, silmät auki ja
vihjeitä tiloista kerhon hallitukselle. Vuokrasimme tilanpuutetta
helpottamaan pienen varaston
Kontiorannasta romppeille ja
komponenteille, saimme näin

hieman
neelle.

väljyyttä

kerhohuo-

Neljä vuotta on mennyt nyt
puheenjohtajana, itse asiassa
aika nopsaan. Mutta neljä vuotta
eteenpäin tuntuu piiiiitkältä kun
odottaa eläkeelle jäämistä ja
aikaa, kun voi vaan harrastaa.
Nyt on kerhon puheenjohtajan
pesti taas jaossa, olen enemmän kuin valmis luovuttamaan
vetovastuun uudelle henkilölle,
jolla on uusia ideoita toiminnan
kehittämiseksi ja aktivoimiseksi
edelleen. Kaikilla meillä on
kiireitä, töissä kotona, omissa
harrastuksissa. Aikaa tuntuu
olevan ns. kortilla, mutta kyllä se
on myös järjestelykysymys,
mihin aikansa käyttää.
Vesa OH7XI

KUVIA AURINGOSTA
Kerhomme jäsen Soini Soininen OH7QK on arvostettu kuvaaja,
jonka otoksia on ollut esillä erilaisissa esityksissä. Ohessa hänen
kuvia auringosta, jonka toiminta on niin tärkeää meille amatööreille.
Lisää hänen kuvia on mm. Itä-Suomen Yliopiston ja eri
tähtitieteellisten yhdistysten nettisivuilla.
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Venuksen historiallinen ylikulku nähtiin
6.6.2012. Pilvisen
aamun mittaan Venus vaelsi Auringon
kiekon yläosan
edestä. Soini oli
seuraamassa historiallista tapahtumaa kameransa kanssa. 500 mm
F:8 peilitele + 2x telejatke + 1:100.000 aurinkosuodin, filmi Agfa 400
ASA, valotukset 1/60 s.
Esimerkki auringonpilkusta, joka on
noin Maapallon kokoinen. Suuremmissa pilkuissa erottuu jo kiikareiden kokoisella havaintovälineellä
tumma umbra ja sitä ympäröivä
vaaleampi penumba.

OQRS - Online Qsl Requests
Tänä päivänä sähköiset QSL-palvelut, kuten LOTW ja eQSL
kasvattavat koko ajan suosiotaan. Mutta jos haluaa vasta-asemalta
perinteisen kortin, monen DX-pedition kohdalla sen voi tilata
sähköisen palvelun kautta lähettämättä omaa QSL-korttia. Koska
pedition QSL-manageri ei tee mitään tuhansilla paperikorteilla, on
tämä suositeltu ja nopeampi tapa. Tällaista palvelua tarjoaa moni
tunnettu manageri (esim. M0URX, M0OXO) sekä clublog.org.
Korttitoimituksen voi valita ilmaiseksi buroon kautta tai directinä,
jolloin maksu hoidetaan PayPalin kautta. Myös jos peditiolle haluaa
tehdä rahallisen lahjoituksen, hoidetaan se PayPalin kautta.
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Esimerkki ClubLogin OQRS-palvelusta
* Mene clublog.org sivulle, valitse oikeasta yläreunasta
Expeditions, jolloin näkyviin tulee viimeisimmät palveluun syötetyt
DX-peditioiden lokit. Aikaisemmat peditiot saa näkyviin sivun
alareunasta Complete expeditions available here. Klikkaa listalta
asema, jonka olet workkinut ja haluat kortin.

* Syötä kutsusi kenttään ja klikkaa Find QSOs. Jos olet workkinut
aseman, bandi/mode-taulukosta löytyy vihreä merkki QSOsta.
Klikkaa Request QSL.
* Täydennä puuttuvat QSO-tiedot ja valitse kortin toimitustapa
Bureau tai Direct. Jos QSO-tiedot ei täsmää vasta-aseman lokiin,
järjestelmä herjaa.

* Hyväksy oikeat tiedot Check Out – painikkeella.
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* Lopuksi voit lisätä mahdollisen QSL-managerin, tai lahjoituksen
peditiolle. Paina Finalise QSL Request.

* Onnistuneen QSL-pyynnön jälkeen tulee teksti:

Panu Vallius OH7CW

KESÄYÖN UNELMA
Tämä ei ole tarina kesäyöstä,
tämä ei saanut edes alkuaan
kesäyönä. Eikä tämä ole
lähtöisin William Shakespearelta. Kaikki alkoi itseasiassa
eräänä kuumana kesäpäivänä
Ilomantsissa, Itäisten radistien
kesäpäivillä. Päivä oli kuuma ja
uhkaavaa nestehukkaa lääkittiin
parhaamme
mukaan.
Vesi
vanhin voitehista… mutta ei ihan
raakana. Oliko se aurinko, oliko
veden vaikutus, mutta joku
joukosta sai porukan hetkeksi

hiljenemään
murjaisemalla…
Järjestetään Srallin kesäleiri.
Seuraa hetken hiljaisuus… joo.
Kyllä mulle käy. Ensimmäiset
ojensi kätensä… oon mukana.
Ylä-Karjalan miehet tiesivät jo
paikankin, Hyvärilä Nurmeksessa. Asiaa pyöriteltiin päissämme,
ja kun se ei ollut unohtunut
seuraavana aamunakaan, päätettiin pistää toimeksi. Tehtäväjako oli nopea; Vesa, tee hakemus, onhan tässä vielä viikko
aikaa. No ei kun toimeksi.
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Seuraavana
päivänä
soitin
Puheenjohtajalle, ihan Liiton
terävimpään kärkeen. Kun en
vieläkään saanut tyrmäystä
idealle, piti väkertää hakemus
kaikkine pilkku- ja yhdyssanavirheineen. Liitteeksi pika pikaa
Hyvärilästä saatu lupaus, että
tälläinenkin porukka otetaan
käymään. Ja sit oottamaan.

menee, kärsiköön kun teki sen
hakemuksenkin. Syksy saa... ja
minä en ole vielä saanut
valmisteluja vauhtiin. Pidettiin
innovointiseminaari, jossa pähkäiltiin mitä nyt. Välillä tuntui että
ei tämä etene. Uusi vuosi ja
hiljalleen alkoi kivireki luistamaan. Jotta järjetys säilyy
leirillä, tarvitaan järkkärit. Itse
kävin talvella kurssin ja pätevöidyin ihan oikeaksi järkkäriksi.
Meitä oli kaksi jämäkkää järkkäriä sitten leirillä, minä ja Lasse.
Kevättä kohti vauhti kiihtyi ja
uusia sekä huiman hyviä ideoita
pulpahteli. Nettimyynti lipuille,
pankkikortti käyttöön, uudet
nettisivut, sponsoreitakin löytyi.
Radio Hami tulee leirille, wau!
Sähköpostissa tipahteli ehdotuksia ohjelmaksi ja tarjouksia tulla
hommiin. Itsekin jouduin töihin,
keksin että tehdään qsl-seinä
leirille. No, kävin sahaamassa
vanhasta ladosta palan seinää.
Oli lupakin. Omasta mastosta
otettiin antenni alas, jotta saatiin
leirimastoon kalustoa.

Kesäleirille, ei kun Liiton Juhlaleirille Mustialaan oli ihan pakko
mennä, kuulemaan kuka leirin
saa. Saako suuri Lahden kerho
vai pienet Idän kerhot. No kyllä
oli helpottunut ja järkyttynyt olo
kun kuulin, että meille se nakki
kolahti. Kävin siinä sitten jotain
epämääräistä kiitosta esittämässä, hallituksen utelutunnin
päätteeksi. Taisi moni epäillä
että mitähän noi saa aikaan,
tuskin osaavat järjestää.

Alkoi pohdinta pähkäily, kuka
tekee mitäkin. Jouduin tietenkin
koko homman vetäjäksi, ilmeisesti aattelivat että kiville
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Leiriviikko oli yhtä huumaa.
Porukalla
rakennettiin
ja
nautittiin lämmöstä. Masto ja
antennit ylös, pöytiä kirpparille,
loputtomasti opasteita. Onneksi
oli sininen Fordson traktori
uupumattomana apuna. Kaikki
työryhmät toimivat mahtavasti,
apua eivät tarvineet minulta
muussa kuin kantamisessa.
Apua
saatiin
aina
myös
Hyvärilän
talonmieheltä, ”no
miepä tuun tuossa hetken
piästä, onnistuu”. Keskiviikkona
alkoi porukkaa tulla, jännitettiin
paljonko tulee. Lämmintä yhä,
hellettä. Onneksi saatiin saunoihin lisää käyttöaikaa. Pielinen
oli lämmin ja siellä viihdyttiin,
milloin aikaa töiltä jäi. Kaikki
pyöri hienosti, kirpparilla tavara
vaihtoi omistajaa, luennoilla ja
tapahtumissa oli väkeä. Jopa
Suuri Arvokeskustelu onnistuttiin
viemään läpi ilman, että pyörällä

liikkuvaa ensiapumiestä tarvittiin. Mahtavaa.
Mitä jäi leiristä käteen? No,
ainakin vajaa viisisataa ylijäänyttä, upeaa Leiri Hamsterixia,
väkeä kävi hieman vähemmän
kuin odotimme. Mutta ne jotka
tulivat, olivat tosi tyytyväisiä
meihin
ja
järjestelyihimme.
Kuulemma parhaita koskaan
järjestettyjä leirejä. Kun laskimme kassan, rahaa oli selvästi
enemmän kuin ennen leiriä.
Mutta tärkeimpänä… millainen
yhteishenki, millainen porukka!
Upea suoritus meiltä! Tämä oli
oikea kesäyön unelma.
Isot kiitokset kaikille mukana
olleille! Erityiset kiitokset kauempaa tulleille vapaaehtoisille,
työpanoksenne oli iso apu. Ja
erityinen kiitos Sannille Iisalmeen, lettukestit oli yksi leirin
huippujuttuja!
Vesa OH7XI

Kuva saunaillasta
OH7CQ
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KERHOLAINEN
Miten kiinnostuit radioamatööritoiminnasta?
LA- ja CB-radioiden myötä 80luvulla. Vanha tuttava Ossi
OH7LMR
esitti,
että
käy
kurssilla. Niittylahdessa pidettiin
kurssia vuonna 1992. Opettajana toimi Matti OH7AZC, ja siitä
valmistuin
tietoliikenneluokan
amatööriksi. Olin todella pettynyt
eka qso:a pidettäessä: sain
nippa nappa kaksisuuntaisen
yhteyden Kiteelle 50 km Pertin
OH7KHW kanssa. Matka ei
päätä huimannut, ja siitä suivaantuneena suoritin teknisen
luokan pätevyyden.

Kuka
Eino Ryynänen
OH7KNM OH7ER
Kiihtelysvaaran eli Joensuun
keskustasta. Kaksi lasta, joista
Helsingissä asuvalla vanhemmalla on 2 lasta, tyttö ja poika.
Nuoremmalla ei ole vielä lapsia,
ja hän asuu Onttolassa.

Toiminta P-K:n Radiokerhossa
Hallituksen jäsenenä useita
vuosia 90-luvun puolivälin paikkeilta aina 2000-luvulle.
Toimit kerhon Elmerinä. Millaisia asioita olet ohjannut?
Kaikenlaisia tekniikan kysymyksiä. Ei ole mitään ykköskysymystä, joka olisi jäänyt päähän.
Kaikkea laidasta laitaan, mutta
enimmäkseen kysymyksiä antenneista ja tietokoneongelmien
ratkomista ja niiden ohjausta.

Työ, työnkuva
Varastonhoitaja/varastopäällikkö
Kuljetusten vastaanotto/lähetys
ja kalusteiden kasaus. Nyt olen
eläkeläinen.
Muut harrastukset
Kymmenkunta vuotta puolivakinaisena palomiehenä Kiihtelysvaaran paloasemalla.
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RUKAJÄRVIKESKUS

Mieleenjäänyt musiikki, kirja
tai elokuva
Musiikki AC-DC (ac/dc -let there
be rock) on ykkönen ja vanhat
60-luvun lopun ja 70-luvun alun
musiikit. Kotimaiset ei käy, liian
hidasta, kerkee pitkästyy. Viimeisin kirja, jonka olen lukenut, on
Jääasema Zebra joskus 70luvulla, eipä juuri nyt kiinnosta.
Elokuvista kaikki scifi- ja actionelokuvat tulee syynättyä.

Keskus toimii Lieksassa ja
Iisalmessa. Molemmat paikkakunnat ovat tärkeitä Rukajärven
suunnan sotahistorian kannalta.
Rukajärven suunnan huolto,
miehistötäydennykset ja lomalaiset kulkivat Lieksan kautta.
Lieksan Rukajärvikeskus toimii
nykyisin Lieksan rautatieasemalla.
Kerholaiset ovat avustaneet
viemällä
näyttelyesineitä
ja
rakentamalla sekä pitämällä
yhteyksiä perinneradioasemalta.

Lempilausahdus/elämän
motto
Jos kysytään mitä kuuluu,
lääkärille ja muillekin vastaan:
”Ei kurjuutta kummempaa!”

Kuvan lotta hoitelee yhteyksiä
tottuneesti vasemmalla kädellä.
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ELEKTRONIIKKAKERHON
KUULUMISIA

Genelec Oy:ltä
varttuneempien
iloksi.

nuorten ja
kerholaisten

Kerhotilojen
koko
sanelee
tehokkaasti mukaan mahtuvien
nuorten
lukumäärän,
4-5
tinaajaa on vielä siedettävä
määrä, jos mukana on useampia
nuoria työskentely käy vaikeaksi.
Uusien
kerhotilojen
saaminen näyttää kaupungin
puolelta muuttuneen ”ikuisuuskysymykseksi”, toivotaan nyt
kuitenkin että ratkaisu tilaongelmiin löytyisi mahdollisimman
pian. Tällä hetkellä työn alla on
AM-radio perinteisellä diodiilmaisimella,
tosin
PT-aste
toteutetaan LM386 piirillä terästettynä yhdellä trankulla tai
fetillä. Kerholaisten kädentaidot
ovat
hyvällä
mallilla,
70
kierroksen kela feriittitangolle
syntyy helposti ja kelat täyttävät
kaikki laatukriteerit. Samoin
juottaminen vaikeallekin painokytkennälle onnistuu nuorilta
hyvin ja juotosjälki on vähintään
kelvollista. Tällä kokemuksella
täytyy ihmetellä niitä vanhempia,
jotka sanovat etteivät nykyajan
nuoret osaa tehdä mitään
käsillään. Kyllä osaavat ja
oppivat nopeasti!

Pohjois-Karjalan radiokerho on
aloittanut
elektroniikkakerhon
nuorille syksyllä 2017, joten nyt
on käynnissä toinen kerhovuosi.
Kerhon
tarkoituksena
on
perehdyttää nuoria sähkön ja
elektroniikan mielenkiintoiseen
maailmaan. Kerhossa lähdetään
ihan
harrastuksen
alkeista.
Hieman teoriaa ja paljon itse
tehtyä kokeilua ja rakentamista.
Rakennamme
yksinkertaisia,
paristokäyttöisiä ja turvallisia
laitteita. Erilaiset rakenneosat ja
rakentamisen työ- ja mittausmenetelmät tulevat tutuiksi.
Yksi elektroniikkakerhon tärkeimmistä toimintaperiaatteista
on ”pääsymaksuttomuus”. Annamme
kerholaisille
kaikki
komponentit ja rakennussarja,
sekä
tarjoamme
työtilat,
työvälineet ja tarvittavat mittalaitteet
maksutta
käyttöön.
Tämän on mahdollistanut kerhon omat komponenttivarastot
sekä kerhon jäsenten nuorille
lahjoittamat komponentit. Tämän
vuoden alusta kerho on saanut
merkittävän
lahjoituksen

Komponenttien arvojen tutkiminen värikoodeista ja mystisistä
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kirjainyhdistelmistä alkaa sujua
jo rutiinilla, samoin yleismittarin
käyttö. Oskillo-skooppiinkin on
tutustuttu Vesan johdolla. On
tutkittu
555
piirillä
tehtyä
kanttiaaltoa
ja
PT-taajuista
siniaaltoa. Joskus rakentaessa
tulee vastaan pieniä yllätyksiä,
kuten
se
ettei
halvoissa
kiinalaisissa rakennussarjoissa
ole välttämättä kaikkia osia
mukana, jotain puuttuu joskus
sarjoista. Tasapuolisuuden nimissä on myös joskus mukana
ylimääräisiä osia, tai sellaisia
osia, joille ei printillä löydy
paikkaa. Sarjojen toimivuus on
joskus myös hyvin kyseenalaista. Tämän vuoden puolella
rakennetuista ledi ”tiimalaseista”

ei ole vielä toiminut yksikään.
Vastavuoroisesti omat tuotokset,
naulojen tai kuparilangan varaan
tinatut laitteet toimivat aina.
Ohjaajille on hiukan luvassa
ylimääräistä hommaa ennen
jokaista kerhoiltaa, aina on
rakennettava
toimiva
proto.
Tämä siksi, ettei kerhoillassa
enää tarvitsisi miettiä miksi se ei
toimi.
Kerho on pyörinyt kahden
ohjaajan, Vesan OH7XI ja
kirjoittajan, voimin. Toivoisimme
mukaan myös muita kerhon
jäseniä
tekemään
tätä
harrastuksellemme merkittävää
nuorisotyötä. Tietysti ohjaajat
toivovat, että kerholaisille jäisi
tästä kipinä elinikäiseen Raharrastukseen. Sekä kerhomme
että koko Ra-harrastus kaikkialla
Suomessa tarvitsee kipeästi
nuoria tekijöitä ja aktiiviharrastajia.
Vellu OH7FQH

Kuvassa Antero ja Vesa OH7XI
kerhoillassa.
Kuva: Vellu OH7FQH
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VAPEPA

OHTO-ryhmiä on Savo-Karjalan
alueella jo yli 30. Vain järjestelmään kirjautuneita hälytetään
tehtäville. Kirjautuminen ei pakota mihinkään, mutta viestipuolen
henkilöistä on varmasti kysyntää!

Vapaehtoinen
pelastuspalvelu
perustettiin jo vuonna 1964.
Tarve sen luomiselle syntyi, kun
muoniolainen 5v tyttö katosi
kotipihaltaan 1963. Etsinnässä
oli noin tuhat vapaaehtoista ja
ne päättyivät surullisesti, kun
tyttö löydettiin kuolleena 13
päivän jälkeen. Toimiva johtaminen olisi voinut pelastaa lapsen
ajoissa. Silloin ei ollut radioita.

Koulutus Tärkeää on tietysti
käydä peruskurssi ja muita
Vapepan kursseja, joita on
tulossa jatkuvasti lisää. Viestikurssejakin järjestetään.
Radioliikenne
poikkeaa
amatööriyhteyksistä, siinä ei ole
turhia sanontoja, esim. ”täällä” ja
”kutsuu” sanat ovat turhia. Kun
yhteydet on alussa varmistettu,
ei kuuluvuusraporttejakaan enää
vaihdeta.

Tärkeintä Vapepa toiminnassa
on halu auttaa, muut seikat
sitten kyllä järjestyvät, koulutus
ja vermeet. Perustimme kerhon
oman OHTO hälytysryhmän
Vapepalle ja meitä on jo 5 hlöä
mukana. Kerholaiset voivat kirjautua OHTOon mukaan, ja
sitten ilmoittaa allekirjoittaneelle,
niin pääsee kerhon Ohtoryhmään. Ohto on nopea ja
varma, lue lisää:
https://vapepa.fi/ohto/.

Tehtävät ovat käytännössä
olleet autopartiointia. Olen ollut
mukana etsinnöissä jo yli 10
vuotta. Ilo on aina kun etsittävä
löytyy elossa, mutta viime
vuonnakin oli menehtyneitä.

Kuva: 165 MHz kelpoiset
radiot. 1. vasemmalta on
ilmailun Vertex Pilot.
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112-sovellus kannattaa ladata
puhelimeesi, se ilmoittaa sijaintisi viranomaisille, esim. lapsi tai
loukkaantunut ei välttämättä
osaa kertoa sijaintiaan.

radioiden akut voivat olla turhan
kalliita, siksi olen kennottanut
niihin itse uudet akut esim. ICF3S radioihin.
Toistinradio TYT 9800 toimii
myös
crossband-toistimena
välittäen puheen esim. 68 MHz
alueelta 165 MHz:lle molempiin
suuntiin. Kuuluvuusaluetta saadaan lisätyksi, kun toistinantenni
tai koko paketti sijoitetaan
korkealle paikalle. Yhteydet
johtopaikalta voi sitten hoitaa
165 MHz käsiradiolla. Käsiradioissa on vain pelkkä vertikaaliantenni, siksi ainakin 68 MHz
laitteissa
kannattaa
laittaa
”maajohto” (eli dipolin toinen
puoli). Käytännössä sen on
havaittu parantavan huomattavasti kuuluvuutta.

Kalustoa meillä jo alkaa ollakin
ja ne on syytä kirjata myös
ryhmän tietoihin. Minulla on
tukiasemakalustoa, esim. TYT
9800 (4 metrin versio), jossa
myös 2m, 165 MHz, 70cm ja
Pmr, sekä Vapepa kanavat
ohjelmoituna. Antennina
on
esim. GP6E (2x5/8 aaltoa) sekä
Slim-Jim 70 MHz:lle. Autossa on
varttiaalto 70 MHz:lle, sekä
Ericsson C62 radio ja VHF:lle
5/8 piiska sekä IC-2100H radio.
Tarvittaessa on käytössä myös
ilmailuradio Vertex Pilot III (jolle
oltava pätevyyslupa).
Kalustoa on huollettava, käsiradioiden akut pitää tarkistaa ja
ladata säännöllisesti. Vanhojen

73´t

Heikki OH7NE

Kuva: RHA eli
68MHz radiot.
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ANNABELLAN KAUPPA
Radiokerho hankkii jäseniensä käyttöön
komponentteja. Kerhon sivuilta löytyvät
jäsenistön käyttöön tarkoitetut komponentit.
Ne ovat jäsenille maksuttomia ja vapaasti
kerholta noudettavissa. Halutessasi voit laittaa
sopivaksi katsomasi summan kahvikassaan
tai tuoda kerhoiltaan kahvia/pullaa. Jos tiedät
ottaneesi viimeiset kappaleet, niin ilmoitathan siitä kalustonhoitajalle
tai nettisivujen vastaaville. https://oh7ab.fi/komponentit/
Kerholla on myös verkkokauppa, josta voi ostaa komponentteja.
Tulot käytetään 100% radiokerhon toiminnan kehittämiseen.
http://kauppa.oh7ab.fi/

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
Tervetuloa P-K:n Radiokerho ry:n vuosikokoukseen.
Paikka: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos,
Joensuun paloaseman koulutustila Kipinä,
Noljakantie 4 Joensuu.
Aika: 30.3.2019 klo. 12:00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
* Kahvitarjoilu!
* Opastus ulko-ovella.
Kerhon hallitus toivottaa jäsenet lämpimästi tervetulleiksi!
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