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Hyvät Oikaraisen kylälehden lukijat!
Vuosi alkaa olla lopuillaan. Jäljellä on kuitenkin vielä joulukuu ja vuodenvaihde, jolloin voimme vielä
tämän vuoden puolella kokoontua kyläläisinä yhdessä.
12.12 klo 18 Juhlasalissa järjestetään tilaisuus jossa käsitellään koulun ostoon liittyviä rahoitusmahdollisuuksia. Kaupunkihan on tarjonnut entisen koulun kiinteistöjä kyläyhdistykselle varsin edullisesti, ylläpitokulut ovat huomattavan suuret. Kuluihin on saatavilla erilaisia avustuksia, mutta täytyisi
tiloihin saada myös tuottavaa toimintaa. Koulusta saataisiin kyläläisille ja kerhoille hyvät kokoontumistilat. Kyläyhdistys pyrkii tulevissa kokouksissa (joihin kaikki ovat tervetulleita) ideoimaan tiloihin
käyttöä. Tämän jälkeen vuosikokouksessa olisi tarkoitus päättää ostetaanko kiinteistö vai ei. Tulkaahan
kaikki kertomaan mielipiteenne asiaan liittyen. Asiasta voi olla yhteydessä myös allekirjoittaneeseen puh
0445151911.
15.12 järjestetään kyläyhdistyksen toimesta joulumyyjäiset. Tänä vuonna ne ovat hieman erilaiset,
myyntipöydistä ei peritä maksuja ja kauneimmat joululaulutkin on sinne saatu yhtä aikaa. Ohjelmaa
löytyy koko perheelle vauvasta vaariin. Kävijöiden kesken arvotaan joulukinkku jonka lahjoittaa Meän
liha Oy. Joulupuuroa toivottavasti riittää monelle ja kaikille hyvää mieltä!
Uutena vuotena on ollut perinteenä käydä sillalla ampumassa raketteja. Siellä on ollut mukavasti
kyläläisiä, mutta enemmänkin mahtuu. Toivotaan runsasta osanottoa tälle vuodelle!
Ensi vuodelle pyrimme kyläyhdistyksen ja talkoolaisten kanssa järjestämään myös ohjelmaa. Kaikki ovat
tervetulleita mukaan toimintaan!
Mukavaa joulunalusaikaa kaikille ja onnea tulevalle uudelle vuodelle, terveisin
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Juho Koivula

************************
TULEVIA TAPAHTUMIA
Yleinen kuulemistilaisuus koskien koulurakennusten mahdollista hankintaa kyläyhdistykselle ke 12.12.
klo:18 Oikaraisen entisen koulun liikuntasali. Paikanpäällä on Peräpohjolan Leader ry:n asiantuntija
kertomassa hankerahoituksesta.
Joulumyyjäiset Jokkapirtillä la 15.12.klo:11-15 , mainos takakannessa
31.12.klo:21 kokoonnutaan vastaanottamaan uutta vuotta Oikaraisen sillalle , omat ilotulitteet mukaan
Seuraava kyläyhdistyksen kokous 16.1.klo:18
Yleinen vuosikokous su 10.2.klo:13 , molemmat Oikaraisen entisellä koululla
Teksti: Marjo Puhakka
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S OMOS EN METS ÄKIRKKO 22. 7 . 201 8
"Soi kunniaksi Luojan taas virsi kiitoksen. Hän säät ja ilmat säätää..."

Somosen metsäkirkossa vietettiin Marjetanpäivän palvelusta sunnuntaina 22. heinäkuuta.
Tilaisuus alkoi virrellä 462, olihan juuri ennen kirkonmenoja satanut niin rankasti, että kanttori Timo
Perkkiö oli suosiolla jättänyt soittimen kotiin. Puheen piti pastori Elina Rask-Litendahl. Vietimme kirkkohetkeä laulaen virsiä ja suvilauluja. Kiitimme Taivaan Isää myös hyvin onnistuneesta Marjetanpäivän
tapahtumasta.
Vaikka päivä oli sateinen, kirkossa aurinkokin pilkahti ja linnut lauloivat kauniisti. Paljon on aihetta
lapsella kiittää!
Teksti Elina RaskLitendahl,
kuva Timo Perkkiö

Kauneimmat j oululaulut S omosen kirkolla Permantokoskentiellä 20. 1 2. klo: 1 8
Teksti: Marjo Puhakka
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E
kuvia koulun seudulta sekä tietoa dronesta j a sillä kuvaamisesta

Drone, eli multikopteri on ilma-alus (lennokki), jossa on kaksi tai useampia roottoria. Itse käyttäisin kuitenkin nimitystä
kuvauskopteri, sillä pääasiallinen käyttötarkoitus on ilmakuvaus.
Kuvauskopterit ovat yleistyneet voimakkaasti ja niissä käytetty tekniikka on
myös kehittynyt huimaa vauhtia. Nykyään tavalliselle harrastajalle tarkoitetuissa koptereissa on todella hienoa tekniikkaa, kuten GPS- ja GLONAS paikannusjärjestelmä, autopilotti ja törmäyksen
estävät sensorit.
Myös kameran laatu ja ominaisuudet
mahdollistavat todella hyvä laatuisten
kuvien ottamisen. Videokuvaus onnistuu
Full HD ja jopa 4K tarkkuudella.
Kameran vakautus on toteutettu gimbaalilla. Se eliminoi kuvauskopterin liikkeen pois kuvasta, eli kamera pysyy aina
suorassa, riippumatta kopterin liikkeestä.
Gimbaali pitää sisällään sensoreita, jotka
puolestaan lähettävät suurella nopeudella
informaatiota sähkömoottoreille, jotka
pitävät kameran vakaana. Luonnollisesti
kameran kuvakulmaa voidaan myös ohjata näiden sähkömoottorien ansiosta.
Kopteria lennättäessä tulee ottaa huomioon ilmailumääräykset, jotka koskettavat kuvauskoptereita. Kuvauskopterit
luokitellaan joko miehittämättömiksi ilma-aluksiksi tai lennokeiksi. Käyttötarkoitus määrittelee. Jos kuvauskopteria
käytetään ansiotoiminnassa, se on miehittämätön ilma-alus. Sama kopteri
luokitellaan lennokiksi, jos sitä käytetään
harrastuskäytössä, ilman ansiotoimintaa.
Trafin ylläpitämältä Droneinfo.fi
sivustolta löytyy selkeät ohjeet, missä ja
kuinka kopteria saa lennättää. Trafi on
myös julkaissut Droneinfo-sovelluksen,
josta selviää sallitut lennätyspaikat.
Nykyiset määräykset ovat hyvin sallivia,
verrattuna muihin Euroopan maihin
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Tärkeimmät säännöt lennätykseen:

- Droneen on oltava suora näköyhteys ja sen on oltava
koko ajan ohjattavissa.
- Lähempänä kuin 5 km lentoasemasta lennättäminen ei
ole sallittua ilman lennonjohdon lupaa.
- Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 m. Lentoaseman
lähialueella (yli 5 km etäisyydellä kiitoteistä) lennätyskorkeus enintään 50 m, suurempi korkeus vain lennonjohdon luvalla.
- Dronejen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua.
- Lennätykset eivät saa vaarantaa, haitata eikä estää pelastushelikopterin toimintaa.
- Lennättäminen asutuskeskuksen yllä ei ole sallittua lentoonlähtömassaltaan yli 3 kg dronella. Lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kg dronen lennättäminen asutuskeskuksen yllä on sallittua vain silloin, kun lennättäjä
on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä
kunnosta ja arvioinut, että lennättäminen voidaan
suorittaa turvallisesti.
- Lennätykset eivät saa aiheutuva vaaraa tai meluhaittaa
ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen.
- Lennokin on aina väistettävä kaikkia ilma-aluksia.
- Dronesta on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot
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DJI Mavic Pro
Jutun kuvat on otettu DJI Mavic Pro kopterilla.
DJI on maailman suurin kuvauskoptereiden
valmistaja.
Hieman tarkemmin mavicin tekniikasta ja
ominaisuuksista seuraavaksi.
Mavicin runko on kokoon taittuva, jolloin se on
helppo kuljettaa matkoilla mukana. Kokoon
taitettuna se on ainoastaan 9 cm korkea, 9 cm cm
leveä ja 20 cm pitkä. Mavic on nelimoottorinen,
radio-ohjattu lentävä kamera. Kopteria ohjataan
kauko-ohjaimella, jolla hallitaan myös kameran
toimintoja ja asetuksia.

- Paino 740 g
- Max nousunopeus 5 m/s, max nopeus 65 km/h,
max lentoaika n. 25 minuuttia
- Kameran ISO 100-1600, kameran kenno 1/2.3”
(CMOS), kuvaformaatit JPEG, RAW
- Hinta n. 800-900 euroa
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Maksimi kantama (lennätys etäisyys) on n. 4 km,
mutta käytännössä kopteriin oltava aina näköyhteys. Kauko-ohjaimeen kytketään älypuhelin tai
tabletti, joka toimii näyttönä. Kopteri lähettää lennon aikana reaaliaikaista videokuvaa kamerasta,
näytöllä näkyvä videokuva on Full HD laatuista.
Näytöllä esitetään myös kaikki tärkeimmät lentoarvot, kuten nopeus, korkeus, etäisyys lähtöpaikasta, jäljellä oleva lentoaika. Lisäksi näytölle
voi vaihtaa karttanäkymän, jolloin kopterin sijainti näkyy kartalla.
Mavicin lentäminen on helppoa. Sen ohjausjärjestelmä ja GPS pitävät kopterin paikoillaan
vaikka ohjaimen ohjaussauvoihin ei koske, jopa
tuulisessa säässä. Tämä on tärkeä ominaisus kuvauskopterille, jotta kuvaaminen ja kameran
käyttö on mahdollista lennon aikana.
Kopterissa on myös muutama lennätykseen
liittyvä turvatoiminto. Jos ohjaimen ja kopterin
välinen radioyhteys (ohjaussignaali) katkeaa yli
kolmen sekunnin ajaksi, palaa kopteri lähtöpisteeseen ja laskeutuu automaattisesti. Kotiinpaluutoiminnon voi myös käynnistää ohjaimen kytkimestä. Kopteri ei koskaan putoa hallitsemattomasti taivaalta ja siinä on myös törmäyksen
estojärjestelmä.
Teksti ja kuvat, Jarmo Alaraudanjoki
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OIKARAIS EN HAKAN KKI-RYHMÄ
Oikaraisen Hakan kunnossa kaiken ikää (KKI)
-liikuntaryhmä päätti juhlistaa 20 vuoden ajan jatkunutta toimintaansa tekemällä yhteisen retken
Kuusamon suuntaan.
Retkeilykohteiden lisäksi nautittiin kakkukahvit.
Samalla pohdittiin myös edessä olevia uhkia. Kaupunki on jo lopettanut ikääntyneiden liikunnan
koululla ja tiettävästi vuoden päätteeksi myös
KKI-ryhmän kokoontumiset koululla päättyvät.
Jos näin käy, ryhmä jatkanee toimintaansa ulkotiloissa, satoi tai paistoi.
Aukeaman kuvissa nautitaan ulkonaolosta:
- Ylhäällä oikealla lähdetään 15.9. keskipäivällä
kahdella kumiveneellä laskemaan 1-3. luokan
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koskia Käylästä Juumaan. "Välipätkät" ajettiin
moottorilla, kosket melottiin. Kuvassa toisen veneen kippari antaa melojille ohjeistusta. Toinen
kippari kuuntelee taempana sininen kypärä päässään.
- Keskellä ylhäällä ollaan myöhemmin samana
päivänä jo Karhunkierroksella, Valtavaaran
yhdellä laella, Konttainen näkyy taustalla oikealla
ja Rukatunturi jää kuvan ulkopuolelle vasemmalla.
Taisi olla parhaat näköalat tältä laelta.
- Ylhäällä vasemmalla ollaan seuraavana aamuna,
16.9. lähtemässä Pienelle Karhunkierrokselle.
Aukeaman alemmat kuvat ovat kaikki Pienen
Karhunkierroksen varrelta.

6

JUHLIS TI 20. TOIMINTAVUOTTAAN
- Vasemmalla alhaalla ollaan lähtemässä kohti
Myllykoskea. Osa vaeltajista jäikin tälle kohteelle,
koska koko Pienen Karhunkierroksen kiertäminen
olisi ollut ikääntyneimmille KKI-ryhmälaisille
liian raskas vaellus. Myös aimemmilla retkillä on
ollut sama tapa: mukaan pääsevät kaiken ikäiset,
ja tarjolla on jokaiselle sopiva reittivaihtoehto.
- Alhaalla keskellä ollaan taas riippusillalla ja
reitin puolivälin paikkeilla.
- Alhaalla oikealla kuvassa Jyrävän koski. Siitä
tiedettiin sen verran, että koski ei ole koskimelontaan soveltuva. Loppumatkasta nähtiin vielä
niitä koskia, jotka olisivat "sopivia" - ja myös
yläkuvassa sinikypäräisen kipparin suosittelemia.
Osalle vaeltajista taisi jäädä niiden suhteen vielä
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suunnitelmia tuleville vuosille.
Retkellä oli mukana
- melonnassa 10 henkilöä, toisessa veneessä 6 ja
toisessa 4 melojaa
- 2 henkilöä ei osallistunut koskimelontaan.
Mukaan olisi varmaan tullut suurempikin joukko
osallistujia, mutta majoitustilat eivät sitä
mahdollistaneet. Myös nyt osallistujista osa majoittui toisaalla. Ryhmä rahoitti matkan omalla
kustannuksella.
Teksti ja kuvat, Eero Sirkka
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