Kevät-syksy on ollut kerhotoiminnan kannalta melkoisen mielenkiintoista aikaa.
Olemme kerhon puitteissa puuhastelleet Tikkakoski-projektin kanssa melkoisen
määrän miestyötunteja mutta nyt on vihdoinkin välitavoite saavutettu. Mastot (5kpl)
on viimeinkin pystyssä vaikka ei sitä meinannut kesällä mitenkään uskoa, että
tavoitteeseen tulemme pääsemään.
Nyt olemme siinä vaiheessa, josta on keväällä 2003 hyvä jatkaa uusin suunnitelmin
ja uusin voimin. Tästä kiitokset aktiivisille kerholaisille, sekä projektimme tukijoille
kautta Suomen.
Nyt, kun Tikkakosken QTH:ssa on mastoja pystyssä ja viestikontti asennettu
paikoilleen, niin olisi erittäin suotavaa, että asemaa alettaisiin myöskin käyttämään
kotimaan esimerkiksi kilpailuissa. Pystyyhän sieltä vaikka dipoleilla jonkinlaista
tuntumaa hakemaan jo nyt, sekä kuulostella mahdollisia häiriöitä. Tätä kirjoittaessani
ei vielä ollut aivan selkeätä suunnitelmaa miten ja missä tulemme viestikontin
avainta säilyttämään ja miten käyttäjät tullaan kirjaamaan. Aivan selväähän on että
jonkinlainen kontrolli käyttöön on luotava, koska siellä tullaan jossakin määrin
säilyttämään kerhon kalustoa. Eiköhän kerhomme hallitus siihen ehdotuksensa
seuraavassa kokouksessa anna ja siitähän on sitten hyvä alkaa jalostamaan toimivaa
käytäntöä. Joten ehdotuksia kuunnellaan tässä ja muissakin kerhotoimintaan liittyvissä
asioissa. Tavoitteemme loppuvuodelle 2002 on OH6K ääneen saaminen. Jos ja kun
menette ripustelemaan antenneita, niin muistakaa turvallisuus niin mastotöissä kuin
kaikissa sähkökytkennöissä mitä siellä sitten teettekin, niin oman kuin muidenkin
qth:n käyttäjien turvallisuuden kannalta. Ja olkaa tekemättä sellaisia ”koplauksia”
joista olette vähänkin epävarmoja taikka materiaalit on soveltumattomia kyseiseen
käyttöön. AINA ON MUISTETTAVA SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄ-RÄYKSET
kaikissa asennuksissa/kytkennöissä mitä sitten kytketäänkin.
Jokainenhan on sitten huomioinut että siellä toimii omalla vastuullaan, eikä kerho
vakuuta kuin laitteet jotka on kerhon omaisuutta.
Nyt voi vaan todeta että varsinainen kerhoasema ja kerhoaseman kalusto on jäänyt
pakostakin hiukan huonommalle huollolle kuin muina vuosina. Ei varmaan kukaan
ole edes käynyt rasvaamassa kerhoaseman maston haruslaakeria, saatika
kääntömoottorin käyttöketjua sekä muita huoltotöitä unohtamatta. Joten talvella on
odotettavissa kiinteä antennikonstruktio kerhoasemalla. Mutta minkäs teet, resurssit
ovat olleet rajalliset, eikä yhtään joutilasta ole ilmoittautunut kysymään että mitä
hän voisi kerhon eteen tehdä. Tälläisetkin työtarjoukset olisi kyllä ollut erittäin
tervetulleita, jotta olisimme pystyneet hoitamaan molemmat asemakokonaisuudet
kunnialla ensivuodelle. Mutta ehkä ensikesänä tulee nämäkin huollot tehtyä
aikataulussa ja vapaaehtoisin voimin (vai tarviiko määrätä) hi,hi

Kuten varmaan olettekin huomanneet että perinteistä syysleiriä ei tänävuonna
järjestetty. Koska osanottajamäärä viimesyksyn leirillä oli melkoisen vähäinen, joten
hallitus päätti ettei leiriä järjestetä syksyllä vaan satsataan ensikevään leiriin sitäkin
enemmän.

73 de OH6HJE Pertti

Kuvassa talkooväkeä mastojen pystytyksessä Tikkakoskella, Sulkuniemessä.

Pikkujoulut!
OH6AD:n pikkujouluja vietetään kerholla
maanantaina 2.12.2002 klo 18.00 - 21.00
Tervetuloa!

Syysleiri
Syysleiriä ei kuluvana vuonna järjestetä, edellisten leirien vähäisen kävijämäärän
vuoksi. Ei tunnu kohtuulliselta, että hallitus järjestää leirin puolelle hallituksen
väestä…
Kerhotilat uudessa mallissa
Kävimme porukalla siivoamassa kerhotilasta ylimääräiset tavarat, sekä muuttamassa
hieman järjestystä. Nyt asia on aiheuttanut keskustelua siitä, että millaista tavaraa
kerholle tästä lähin vastaanotetaan. Olenkin kehittänyt pienen testin, jolla voit
varmentaa asian.
Tarvitsetko vielä itse sitä?
Luuletko, että kerho tarvitsee sitä?
Luuletko, että jollain kerholaisella on käyttöä sille noin vuoden sisällä?
Mikäli sait vastaukseksi jokaiseen kysymykseen - EI , PSE älä tuo sitä kerholle.
Ja myöskin, kerhotila ei ole kenenkään yksityisomaisuuden säilytyspaikka!
Länsirannikon IOTA-reissun jälkipyykki
IOTA-reissun QSL-kortit ovat tulleet painosta. Nyt alkaa niiden postittaminen.
QSL-korttien maksupolitiikka on hoidettu sillä tavalla, että OHDXF:n myöntämä
tuki käytetään lyhentämättömänä painatuskuluihin ja loput varat kerätään tulleista
taaloista, sekä reissulla matkassa olleiden selkänahkasta. Toisin sanoen, reissu ei
aiheuttanut kerholle penninkään menetystä.
3699 (3694) vs. 145700 ?
Monesti puhutaan siitä, että millaista liikennettä tällä kyseisellä ysiysin taajuudella
on. Itsekin olin taannoin allekirjoittamassa toimenpidepyyntöä Viestintävirastolle
ko. jakson liikennerikkomuksista.
Nyt valitettavasti näitä samoja oireita on tarttunut myös taajuudelle 145.700MHz.
Kutsumerkkejä ei anneta, kutsumerkit ovat puutteellisia (nii-in kutsumerkki sisältää
myös prefiksin) ja muutenkin kaikki malliesimerkit kursseilla opituista asioista
ovat jääneet käyttäjiltä unholaan. Näin sen täytyy olla, vai tekeekö väki tätä
kiusallaan? En tiedä, mutta muutama viidakon kuningas pyrkii ainakin omalla
kiljumisellaan/karjahtelullaan provosoimaan myös muita hölmöilemään
toistinasemalla.
Voitte pitää minua tässä suhteessa tiukkapipona, mutta haluan, että OH6RAD:lla
liikennöinti on asianmukaista. Ne kenelle tämä ei käy, ymmärtänevät vaihtaa
radionsa taajuutta. Tämä siksi, että OH6RAD on Keski-Suomen Radioamatöörit
ry:n ylläpitämä/maksama toistinasema, jonka politiikka luodaan kerhon puitteissa.

Nykypäivän liikennöinti ei valitettavasti mene "speksiin".
Jos verrataan, että ysiysiä pidetään radioamatöörien näyteikkunana, voidaan ajatella,
että OH6RAD on OH6AD:n näyteikkuna, joka kuuluu mielestäni jopa valitettavankin
kauas. Ysiysiä ei kukaan omista, mutta OH6RAD:n omistaa OH6AD.
Kukaan ei tietenkään voi keskustelun aiheisiin puuttua, mutta toivoisin, että tämä
herättää ajatuksia. Liikennerikkomuksiin voidaan sen sijaan puuttua ja meidän
tuleekin tehdä näin. Toivottavasti tästä asiasta ei tarvitse enää keskustella tai ottaa
sitä puheeksi, vaan peili (eli mirror in english) hoitaa asian.
Mikäli tilanne ei muutu, laitan automatiikan valvomaan/nauhoittamaan liikennettä
ja suorat liikennerikkomukset lähetetään suoraan Viestintävirastolle ja niitä käytetään
malliesimerkkeinä radioamatöörikursseilla siitä, miten ei tule käyttäytyä.
Naureskellaan parhaille paloille sitten vaikkapa pikkujouluissa
Älkää provosoituko muiden hölmöilyistä, teidän ei tarvitse apinoida perässä!
BTW, tiedättekö mitä QSY tarkoittaa toistinasemaympäristössä?
Vastaus: mahdoton tapahtuma.
QSL-kortit
Osa kerholaisten QSL-korttihyllyistä on räjähtämispisteessä paisumisen vuoksi.
Käykää nyt hyvät ihmiset joskus edes tyhjentämässä ne laatikot.
QSL-kortteja toimitetaan SRAL:n Syyspäiville. Tuo siis korttisi viimeistään
edellisenä maanantaina kerholle.
Radioamatöörikurssi käynnissä
Kerholla on meneillään tällä hetkellä tietoliikenneluokkaan valmentava kurssi.
Radioamatööritoiminnan esittelytilaisuudessa monitoimitalolla vieraili yli 10 henkeä
ja nyt kurssilla kävijöitä/ilmoittautuneita on 13. Kyseessä on varmaankin yksi
kaikkien aikojen parhaimmista saavutuksista. Näyttää siis siltä, että vuosien
määrätietoinen työ alkaa tuottamaan tulosta (messut yms.). Kurssin yhteydessä
julkisuutta saatiin paikallisradioissa, sekä muissa julkaisuissa ml. Keskisuomalainen.
Tällä hetkellä OH-maassa on tietääkseni 3-5 kurssia käynnissä, joten saavutus
siihen nähden on kiitettävän paremmalla puolella. Lyhyesti ja ytimekkäästi:
Jyväskylässä on koulutuksen ja näkyvyyden suhteen tilanne parempi kuin millään
muulla paikkakunnalla Suomessa. That´s a fact!
Kilpailuaseman ensimmäinen vaihe valmis
Tikkakoskella sijaitsevan kilpailuaseman ensimmäinen vaihe, eli mastojen pystyyn
laittaminen on saatu tänä syksynä valmiiksi. Yhteenvetona voidaan sanoa, että
tähän pisteeseen tilanteen saaminen otti kerholta kolme vuotta!
Varsinaiseen nosturipäivään saatiin värvättyä väkeä erittäin hyvin, vaikka kyseessä

olikin arkipäivä. Mastotyön johtajana toimi kaikkien tuntema T. Kapanen, OH6RM,
joka vaivautui tulemaan Konnevedeltä saakka jelppimään. Myös muita
kunniamaininnan arvoisia on OH6JAB:n saapuminen talkoisiin Viitasaarelta saakka.
Voisin ylistää tässä maailman tappiin kaikkia talkoissa olleita, mutta painokustannusten
kurissa pitäminen estää sen. Joka tapauksessa oli kiva havaita, että talkoisiin
osallistui paljon väkeä ja myös sellaisia, joita en ole nähnyt vuosiin.
Kiitos teille kaikille, jotka olitte auttamassa tässä suuressa tapahtumassa !!!! Jos
joskus voitamme Tikkakoskella jotain, tulkoon se voitto teidän kaikkien kunniaksenne.
Toivottavasti olette innokkaita tulemaan myös kisaporukkaan mukaan….? Tänä
syksynä paikalle viedään vielä workkimikontti ja ensimmäiset kilpailusignaalit
kuultaneen kuutosten cupissa tai joulukisassa. Tule mukaan!
PEPA-kalusto
Kerhon PEPA-kalusto on siirretty yhteen paikkaan kerhotilassa. Tällä tavoin pyritään
helpottamaan sen henkilön (se kuuluisa joku) kalustonhakureissua tosi paikan
tullessa. Toivon, että kalusto palautetaan hälytyksen päättyessä samaan paikkaan.
PEPA-valiokunta
Olemme perustaneet kerholle PEPA-valiokunnan, jonka tehtävänä on valmistella
ensi vuonna vastaan tulevaa Turva2003-harjoitusta. (Vaikkakin taitaa luisua koko
homma kaikkiviisaille oohookakkosille).
Valiokuntaan on nimetty PEPA-manageri Henri Möksyn lisäksi Keijo Veijanen,
OH6FT, sekä Matti Huhtala, OH6VB.
Valiokunnan avulla saadaan tasoitettua yhden PEPA-managerin työtaakkaa ja
saadaan useita eri näkökulmia asioihin ja mahdollisesti tästä järjestelystä tehdään
pysyvä.
Konditionaalimuoto kerhotoiminnassa
En tiedä johtuuko siitä, että olen ollut jo liian pitkään kerhon hallituksessa, mutta
jostain syystä tämä -ISI- muoto aina karahtaa korvaan. Esimerkiksi pitäisi tehdä,
pitäisi hoitaa jne.
Nyt valitettavasti täytyy teille hyvät ystävät kertoa, että voimavarat eivät vain riitä
kaikkien ideoiden toteuttamiseen. Siksi toivonkin, että ideariihen sijaan keskittyisimme
vain siihen toteuttamiseen.
‘
Kerhon 2m:n asema
Joskus taannoin kesäleirisaunassa allekirjoittanut haukuttiin pystyyn, kun kerholla
ei ole 2m/70cm asemia. Nyt kerhon mastossa on kiikkunut usean vuoden ajan 19
elementtinen yagi, mutta sen käyttöaste on käytännössä liian pieni. Tästä johtuen
olemme unohtaneet 70cm:n antennien laittamisen kokonaan.
Sama periaate tulee väistämättä eteen, kun kysytään, että mitä antenneja Tikkakosken
mastoihin tullaan nostamaan. Nyt vastaan siihen, että sinne asennetaan sellaisia
antenneja joita siellä käytetään. Jos "joku" haluaa, että sinne nostetaan perus-HF-

kilpailubandien lisäksi jotain, hän ottanee asian hoitaakseen eli organisoi antennien
rakennuksen ja niiden nostamisen. Mitään tuulesta temmattuja toteutuksia hallitus
ei lähde enää vahingosta viisastuneena toteuttamaan. Sorry life is too short….
En tiedä tuosta kerhon 2m:n antennista, mutta tällä käytöllä sitä uhkaa purkaminen.
Luulisi, että ko. antennilla ja kerholla olevalla multimode-radiolla "joku" haluaisi
osallistua mm. VHF-testeihin, mutta ei. Nähtävästi kapulan rassaus on
mielenkiintoisempaa?
Lahjakortti
Kerhomme sai viime vuoden kerhotoimintakilpailun voitosta lahjakortit Suomen
Radiomatööritarvikkeeseen. Nyt kysynkin teiltä hyvät kerholaiset, että mihin tämä
käytetään? Onko hyviä käyttökohteita mielessä? Tavara täytyy hankkia SRAT:sta,
joten sellainen rajoitus on olemassa. Ideoita voi heittää allekirjoittaneelle.
Pakettiradio
Tällä kertaa en kirjoita omaa palstaa pakettiradiosta, koska siellä ei ole juurikaan
mullistavia tapahtunut. Tietokantoja on päivitetty ja uusia clusteriyhteyksiä on
viritelty. Allekirjoittanut tyri tuossa taas lahjakkaasti, joten mikäli OH6RCK ei
vastaa, niin kannattaa kokeilla OH6RCK-15 tunnusta.
Eli jokaiselle mennään konnektoitumalla ensin OH6RBW-4 ja sitten C 6 clusteri
eli
Esimerkiksi C 6 OH6RCK, C 6 OH6RCK-15 tai C 6 OH6RBW-6.
Joka clusteri on erillään toisistaan, eli toiseen saattaa olla reitti poikki, kun toisessa
taas spotteja tulee ikkunoista ja ovista.
SRAL:n kesäleiri oli ja meni - Jämsässä
Niinhän se oli ja niinhän se meni. Itsekin tein harvinaisen liikkeen ja lähdin leiriltä
pois jo lauantaina kun alkoi tympäisemään koko leiri….eikun miten se meni, leiri
oli onnistunut ja siellä oli paljon kävijöitä. Minua vain alkoi väsyttämään pitkäaikainen
valvominen.
Jälkiviisautta: Oli onni, että emme olleet järjestämässä kyseistä leiriä!
Vierailut
Kerholla on ollut puhetta mahdollisisista vierailuista Tietotekniikkamuseoon
Jyväskylässä. Aikoja ei olla vielä lyöty lukkoon, joten pysy kuulolla!

Hyviä ideoita vuosikokouksen paikaksi?
Löytyisikö sinulta hyvää ehdotusta tulevan vuoden vuosikokouksen pitopaikaksi? Olisi
kiva pitää vuosikokous jossain muualla kuin kerhotiloissa, mikä taas saattaisi houkutella
paikalle enemmän väkeä kuin normaalisti.
Myös ajankohdasta otetaan esityksiä vastaan, eli milloin vuosikokous kannattaisi pitää.
Kommentit allekirjoittaneelle.
Postimerkkikeräilijät huomio
Kerholle on kertynyt direktien QSL-korttien myötä paljon kirjekuoria merkkeineen. Oletko
keräilijä? Haluatko kuoret itsellesi? Ota yhteyttä tai tule käymään kerholla. Ei kannata
kuitenkaan odottaa liian pitkään.
Pikkujoulut
OH6AD:n pikkujouluja vietetään kerholla maanantaina 2.12.2002 klo 18.00 - 21.00
Tervetuloa!
Johan siinä olikin jo tavaraa tällä erää. Ja pääsin taas vaahtoamaan ainakin muutamasta
asiasta.
Jarno Savonen, OH6NJ
Puh: 050-3768873
Email: oh6nj@sral.fi

Kuvassa talkooväkeä Sulkuniemestä ja makkara maistui.

Länsirannikon IOTA-reissun jälkeen olen ollut hieman väsynyt koko
radioamatööritoimintaan, mutta eiköhän tässä pimenevien syysiltojen myötä lähdetä
taas DX-jahtiin.
Uusi antennisysteemikin tuli laitettua tuossa Tikkakoski-projektin ohessa, joten
katsotaan miten äijälle käy.
Mitään suuria ja mullistavia DX-operaatioita ei käsittääkseni tälle syksylle ole
luvassa. KH8 on tulossa ääneen lokakuun lopulla eurooppalaisten toimesta, joten
workkiminen onnistunee varsin vaivattomasti täältä Suomestakin.
Macquarien (VK0M) pitäisi olla äänessä, mutta ainakin allekirjoittaneen tekemät
havainnot ovat olleet melko vähäisiä.
Mielenkiintoista on myös seurata OH9MM:n vetämää reissua Gambiaan. Poppoo
tulee ääneen C56R ja C53M.
Lähteet: OH9MM, DX-Kalender SM3CVM, 425 DX NEWS
20/10 - 5/11 XY1M MYANMAR
29/10 - 8/11 KH8 AMERICAN SAMOA
1/11- 13/11 SOUTH COOK ISL;ZK1VVV, ZK1TSQ, ZK1APM ja ZK1AXF
2/11 - 24/11 EQUATORIAL GUINEA; 3C2A
5/11 - 19/11 MADAGASCAR; 5R8HA AF-013 ja AF-057
6/11 - 10/11 AUSTRALIA; VK4WWI OC-??
7/11 - 11/11 MADEIRA; CT9DLH
8/11 - 11/11 OGASAWARA; 8N1OGA
10/11 - 2/12 NETHERLANDS ANTILLES; PJ2/PA0VDV SA-006
11/11 - 12/11 AUSTRALIA; VK4WWI OC-187
13/11- 18/11 VK9LI, LORD HOWE
14/11 - 23/11 OGASAWARA; 8N1OGA
15/11 - 26/11 SABLE ISL; CY0MM
18/11 - 25/11 EAST MALAYSIA; 9M6JU
18/11 - 9/12 SAMOA; 5W0VF OC-097
20/11 - 1/12 GAMBIA; C56R
23/11 - 24/11 CQ WW DX CW Contest
27/11 - 30/11 OGASAWARA; 8N1OGA
2/12 - 8/12 U.S. VIRGIN ISL; K9V NA-106
4/12 - 11/12 ST. MARTIN; FS/hc
4/12 - 24/12 OGASAWARA; 8N1OGA
10/12 - 17/12 BARBADOS; 8P9HT
27/12 - 31/1 OGASAWARA; 8N1OGA

Ilmailun radioliikennekurssin jälkeen nähtiin luonnolliseksi tehdä tutustumisretki
Tikkakosken lennonjohtoon. Matti, OH6VB, hoiti käytännön järjestelyt lentoaseman
suuntaan ja isäntänä meillä oli paikan päällä Risto, OH8MTM.
Retki osoittautui kävijämäärän suhteen menestykseksi. Pikaisella hälytyksellä
saatiin kerholaisia kasaan suhteellisen suuri joukko.
Lähtö kerholta tapahtui 18.00 ja kun viimeinen (=OH6JTV) saapui paikalle, taisi
kello näyttää noin 18.45. Siispä kaikki oli koossa ja kiertokävely lennonjohdon
rakennuksessa oli valmis alkamaan.
Aluksi suuntasimme katseemme kohti lennon tiedotusta, jossa saimme selvitystä
mm. sään havainnoinnista ja tiedottamisesta lentokentillä. Aina oppii jotain uutta,
nyt aika paljonkin.
Huumoripuolella naurunhörähdyksiä aiheutti Tarun, OH6RU vastaus esitettyyn
kysymykseen: "Tiedättekö te mitään pilvistä?", johon Taru vastasi tyyliin: "Ainahan
tässä vähän pilvessä ollaan…".
Tiedotuksesta siirryimme lentopelastuksen lohkokeskuksessa, jossa tutkailtiin mm.
karttoihin. On kuulemma totta, mutta Pauli, OH6JAB väitti löytäneensä kartalta
Viitasaaren…?
Tästä tilasta johdetaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa pelastustoimintaa.
Näin ihan meidän välisenä tietona, tilassa on puiset ikkunankarmit….
Seuraava etappi oli lähestymislennonjohdon tila hieman ylempänä. Siellä kävimme
läpi yleisiä käytäntöjä, joita lähestymislennonjohtaja tekee, kun kone on heidän
alueellaan. Olihan siellä tutkanputkea ja värkkiä joka lähtöön. Tässä tilassa täytyy
luottaa tekniikkaan, suoraa visuaalista näkyvyyttä kentälle ei ole.
Lähilennonjohto istuu tornissa ylhäällä.
Näky tornista on mahtava. Tässä vaiheessa pimeys oli saapunut, joten kiitotien ja
rullausteiden valot olivat melko vaikuttava näky. Tässä vaiheessa lentotoiminnan
suhteen oli suhteellisen hiljaista, mutta olimme tornissa todistamassa yhden Finnairin
laskeutumista. Itse kiinnitin huomiota lennonjohdossa olleen kaverin
workkimisnopeuteen ilmailubandilla. Selkeää kontesteriainesta!
Lähtiessämme kävimme tutustumassa vielä teknisiin tiloihin alakerrassa. Siinä oli
myllyä joka lähtöön ja taisi meidän poppoo löytää myös itselleenkin hieman tutumpia
kapineita.

Teksti saattaa sisältää virheitä ja puutteita, johtuen
tietämättömyydestä/muistamattomuudesta. Painakaa ne villaisella (etenkin -8MTM,
-6UW, -8VQ). Tiedotus kerhomme puitteissa oli puutteellista, sekä vierailun, että
ilmailuradiokurssin kohdalla. Pahoittelen asiaa.
Kiitos Ilmailulaitokselle kun jaksoitte kuunnella ja katsella meitä tämänkin verran.
PSE, te siellä työskentelevät, viekää tämä luettavaksi muillekin! En myöskään
halua vihjailla, mutta niitä taitettavia sääkooditulkkeja (oliko ne tämän nimisiä?)
olisi kiva vastaanottaa….
Tässä täydellinen osallistujaluettelo kirjaamisjärjestyksessä henkilökunta mukaan
lukien:
Risto, OH8MTM
Jarno, OH6NJ
Taru, OH6RU
Juha, OH6GAZ
Pauli "Viitasaaren paroni", OH6JAB
Mauri, OH6MTB
Paavo, OH6LWX
Esko, OH6JMT
Jyrki, OH6VV
Pertti, OH6HJE
Matti, OH6VB
Seppo Suuronen, OH6??? (kutsu tulossa)
Henri, OH6MHZ
Keijo, OH6FT
Jussi, OH6JTV
Jari, OH6SJ
Janne Jalkanen
Markku Peltonen
Liisa Lehtinen
Jos joku nimi jäi puuttumaan niin pahoittelen, mutta tässä listassa on kaikki ne
jotka kirjasivat itsensä listaan lähtiessä.
Tällaisia retkillä on kiva olla matkassa, ei muuta kuin järjestetään lisää vaan mikäli
ideoita riittää!
73 de Jarno, OH6NJ
"se kaveri joka oli koko ajan Paulin kameran edessä"

Me kaikki varmaan olemme kuulleet/nähneet sanan VAPEPA,mutta onko kaikille
selvää, mitä tuon sana pitää sisällään ?
Mikä on VAPEPA?
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu eli VAPEPA on organisoitua, johdettua ja viranomaisia
tukevaa kansalaistoimintaa.
Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa on mukana yli 40 kansalaisjärjestöä ja nämä
yhdessä muodostavat maahamme 1 500 itsensä omin varoin kouluttautunutta ja
kalustettua hälytysryhmää. Tähän turvallisuusverkostoon kuuluu yli 30 000 ihmistä.
JÄSENJÄRJESTÖT
Autoliitto
Finlands svenska Marthaförbund
Folkhälsan
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
Maanpuolustuskoulutus ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marttaliitto
Reserviläisliitto
Suomen Ilmailuliitto
Suomen Latu
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU
Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto
Suomen Meripelastusseura
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Moottoriliitto
Suomen Palveluskoiraliitto
Suomen Partiolaiset
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Suomen Pelastuskoiraliitto
Suomen Punainen Risti
Suomen Radioamatööriliitto
Suomen Reserviupseeriliitto
Suomen Taksiliitto
Suomen Tiepalvelumiehet STM
Suomen Tiepalvelumiesliitto
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto
Suomen Urheilusukeltajain liitto
Suomen Veneilyliitto
VAPEPA:n koordinaatiojärjestönä toimii Suomen Punainen Risti

Jyväskylän paikallistoimikuntaan kuuluvat seuraavat järjestöt:
Autoliitto Tikkakoski / Tiepalvelu
Jyväskylän Järvipelastajat Ry
Keski-Suomen Ilmailijat Ry
Keski-Suomen Pelastuskoirat
Keski-Suomen Radioamatöörit Ry
Lumikiitäjät Ry
Marttaliitto
Sammakot Ry
Suomen Punainen Risti, Jyväskylän osasto, valmiustoiminta
Suomen Punainen Risti, Jyvässeutu, ensihuolto
Suomen Punainen Risti, Vaajakosken osasto, valmiustoiminta
Suunta 101 Jyväskylä Ry
Jokainen järjestö tuo mukanaan omaa erityisosaamistaan, kalustoa ja muita
voimavaroja. Luonnolisesti meillä radioamatööreille tuo erityisosaaminen on
viestitys, samoin meiltä löytyy tarvittavaa viestikalustoa, radiota, antenneja jne.
Tyypillinen tilanne,missä viranomaiset tarvitsevat VAPEPA:n apua, on
henkilöetsintä.Joku ihminen on kadonnut esim. marjareissulla ja omaiset ovat
tehneet katoamisilmoituksen poliisille. Ensin poliisi suorittaa omat tiedustelunsa
ja suorittaa lähietsintää. Jos se ei tuo tulosta, voi poliisin kenttäjohtaja
(K3) hälyttää VAPEPA:n auttamaan etsinnöissä. Sitten hälytys etenee sovitun
kaavion mukaan kaikille hälytyslistalla mukana oleville. Koska kyseessä on
vapaaehtoista toimintaa, jokainen itse päättää, voiko osallistua etsintää. Hälytys
voi tulla millon tahansa
päivään tai vuorokauden aikaan katsomatta. Tosin etsintä esim. metsässä painottuu
valoiseen aikaan.
Meillä hamsseilla on tehtävänä tarvittavien viestiyhteyksien rakentaminen. Etsinnässä
on aina etsinnän johtopaikkan (EJOPA), josta etsintää johdetaan.
Sinne rakennetaan radioasema varustettuna tehokkailla tukiasema-antenneilla.
Käytettäviä taajuusalueita (antenneja) saattaa olla useitakin, 68 MHz harrasteradiot,
ilmailuradiot,145 MHz:n radioamatööriradiot, muu VHF(esim.164.100MHz),
meriVHF, 433MHz radioamatööriradiot. Ehkä tulevaisuudessa myös VIRVE:n
antennit löytyvät EJOPA:sta. Siis johtopaikalla on parhaimmillaan varsin
monipuolinen radiovarustus. Johtopaikan radioaseman on tarkoitus välittää etsinnän
johdon käskyt ja kyselyt maastossa oleville etsintäryhmille, samoin maastosta
tulevat sanomat välitetään
edelleen johdolle. Meitä radioamatöörejä tarvitaan myös maastossa. On usein
takoituksenmukaista laittaa hamssi viestimieheksi etsintäryhmän mukaan,sillä
hänellä on usein oma, tuttu käsiradio ja taito käyttää sitä.Siis varsin monipuolista
toimintaa tiedossa.

Mitä VAPEPA-toiminta sitten antaa?
Hyvä mielen, voit olla avuksi, parhaimmillaan pelastaa ihmishenkiä!
Liikuntaa maastossa.
Puuhastelua radioiden kanssa
Etsintäharjoituksia.
Uusia ystäviä.
Meillä, OH6AD, on hälytyslistalla noin 15 nimeä, mutta lisää kaivataan. Ainahan
kaikki eivät pääse osallistumaan.Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan,voit ottaa
yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin.
Henri Möksy, OH6MHZ, puh. 040 -742 1570, oh6mhz@sral.fi
Matti Huhtala, OH6VB, puh. 0400-859845, oh6vb@sral.fi
Keijo Veijanen, OH6FT, puh. 0400-640547, oh6ft@sral.fi
Lisää tietoa VAPEPA:sta:
www.vapepa.fi
http://www.sral.fi/vapepa.html
VAPEPA-syysterveisin: Keijo, OH6FT

Alla hieman ohjeita siitä, miten kerhon tunnuksia ja kalustoa tulisi käyttää. Olkoon
nämä nyt pelisäännöt ainakin toistaiseksi. Näiden suhteen ei tähänkään asti ole
ollut juurikaan ongelmia, mutta toivottavasti nämä antavat viitettä ja alentavat
kynnystä käyttää, sekä kerhon tunnuksia, että kerhon kalustoa.
Tunnukset
- OH6AD-tunnusta tulisi käyttää pääosin Monitoimitalolta.
- OH6AW-tunnus on tarkoitettu siirtyvään liikennöintiin, kuten peditiot,
mahd. PEPA, leirit yms. Eli tällöin asema on jossain muualla kuin kerholla.
- OH6K-tunnus on tarkoitettu käytettäväksi kilpailuissa, sekä erikoistapahtumissa
kuten messut, juhlat yms. Tulevaisuudessa OH6K-tunnus tullaan todennäköisesti
siirtämään Tikkakoskelle eli ilmoitus "osoitteenmuutoksesta" lähtee ennen pitkää
myös Ficoran suuntaan.

Näillä toimenpiteillä pyritään estämään saman tunnuksen käyttö useammasta eri
paikasta samaan aikaan. Tietenkään täysin sataprosenttiseksi tätä menetelmää ei
saada. Nytkin on periaatteessa mahdollisuus, että OH6AW-tunnus olisi
käytössä kahdessa eri paikassa (eli tietämättömyys toisten kuvioista). Joka
tapauksessa nämä asiat ovat periaatteessa ilmoitus-/kysymysluontoisia, eli kysykää
asiasta ensin hallituksen jäseniltä, jotta saadaan varmuus kutsujen vapaanaolosta
(pl. esimerkiksi PEPA-tilanteet ja oh6ad-tunnuksen käyttö monitoimitalolta). Luvan
saatuanne toivomme, että laitatte siitä lyhyen postin kerhon postituslistalle, jotta
mahdollisimman moni tietää asiasta. Tällainen menettely on kaikkien edun mukaista.
Eikös niin? Toinen tapauskohtaisesti käsiteltävä asia on QSL-kortit, joista kannattaa
keskustella kerhon QSL-managerin (OH6MSZ) kanssa.
Kerhon kalusto
Kerhon kalusto on kaikkien kerhon jäsenten vapaasti käytettävissä. Ainoa rajoite
tai etu (kuinka halutaan tulkita) on se, että joudutaan käyttämään kerhon tunnusta.
Tämä menettely ainakin vapauttaa vastuusta sellaisessa tilanteessa, että jotain sattuu
vahingossa särkymään. Mikäli omaa tunnusta käytetään, tilanne ei ole enää
samankaltainen.
Kerhon kalustoa kannattaa käyttää, eikä kannata pelätä sitä, että entäs jos jotain
särkyy. Kaikki särkyy aikanaan ja niitä sattuu meille kaikille. Esimerkkinä vaikkapa
kerhon SB-220 lineaarinen. On lähestulkoon käsittämätöntä, että se pelaa edelleenkin.
Muun muassa 80-luvulla kerhon tunnuksilla kisoja workkinut Olli, OH6CT on
kysäissyt muutamalla kesäleirillä, että vieläkö teillä on se SB-220 käytössä. Tokihan
se ja vielä samat putketkin sisällä…
Näillä eväin tulevaan talveen!
73 de Jarno, OH6NJ
P.S. Joskus taisi joku kysyä mahdollisesta erikoisprefiksistä kerhon 40-vuotisjuhlan
kunniaksi. Syy miksi emme ottaneet on seuraava: Erikoisprefiksi kolmen kuukauden
ajalle 184,2 euroa.

Keski-Suomen Radioamatöörit ry
PL 109, 40101 Jyväskylä
Kuntoportti 3, Jyväskylän Monitoimitalo
http://www.qsl.net/oh6ad
E-mail: oh6ad@sral.fi

