OI6SP/S
Olin hereellä jo ennen klo 07 ja keitin kahviaa. Ku aika oli niin paljon että aktiviteetii alkoi
olin radion ääreellä Ja vorkin niitä mikä mä kuulin Pohjarutina on kyllä täälä kotona liian
korkeaa 80m:in bandilla. 40m:illa Ruotsalaiset vorkis Field day ku oli heidän National day
Siinä oli paljon asemia. No sain kuitenkin kokoon päivän mittaan 17 QSO josta 4 oli AM
modeella
Asema oli pystytetty lasiverannassa attelin sielä tulee lämmin ja mukavaa päivän mittaa
Sää muuttui sateeks ja lämpötila laski oli vain 8 astetta sielä
Ulkona tuuli oli mitattu täälä 20m/s Lasiverannan ei oo tiivistetty
Hyvä ellei flunssa tarttuu
Pitäiskö harkita itsenäisyyspäivään mennä rantamökkiin.
Sielä ei oo yhtään kylmemppi jos pistää lämpö päälle vaikka ulkona olis miinus puolella
Ja luulen että sielä on vähemmän rutinaa
Minulla on 200 m Sairaalaan/Terveyskeskukseen ja kaupungin taloon.
Niis on monta taajuus muuttaajat ilmastointia varteen, joka häiritsee
S-mittari näyttää koko ajan S7- S9 kohina
Yhteyksiää sain kokoon 13 CW ja 4 AM QSO:aa Ainakin yksi Kyynel SM2BYW tuli lokiin
Käytin koko ajan Ruotsin armeijan hylkäämä RA200 vuodesta 1957 - 60 8 Watti CW ja
AM, antenni dipoli
Hyvää Kesää kaikille 73 de Ben OI6SP/s operaattori

OI3V
Lylyn Viestivarikon Radiokerho OI3V osallistui Perinneradiotapahtumaan
Lylystä kerhoasemaltaan kutsulla OI3V/S. Radiona meillä oli VRFK-C (2 W)
ja antennina 80 m:n dipoli. Mukana tapahtumassa olivat Keijo OH3HPV,
Heikki OH3JKV, Matti OH1MKV, Timo OH3LMG ja Kari OH3BJL.
Saavuimme Lylyyn klo 11 maissa, joten ehdimme ääneen meneillään olevalle
CW-periodille. Operaattorina oli Matti OH1MKV. Kovasta kutsumisesta
huolimatta tällä periodilla tuli vain yksi CW-qso Sepon OH5LP/S:n
kanssa. Seuraavan AM-periodin aikana Timo OH3LMG sai myös yhden
fone-qson Pontuksen OH6EOG/SA kanssa. Ei ollut radiokeli 80 m:llä
kohdillaan, sillä jatkossa ei enää yhteyksiä tullut. Kyyneltä emme tällä
kertaa ottaneet käyttöön, vaan koitimme Raililla saada lisää yhteyksiä.
Kari OH3BJL yritti vielä saada CW:llä yhteyksiä, mutta keli ei
parantunut tapahtuman loppuakaan kohden eikä vasta-asemia enää kuulunut.
Huonosta radiokelistä huolimatta 20. PRT oli kuitenkin jälleen mukava
kerhotapahtuma. Päivä kului mukavasti kerholla, ja jäihän aikaa
rupatteluun ja makkaranpaistoon. Saamamme kaksi yhteyttä kuitenkin
kruunasivat päivän, joten kiitokset Sepolle ja Pontukselle. Kuvassa Timo
OH3LMG (Railin operaattorina) ja Matti OH1MKV taustalla.
Kiitokset tapahtumasta.
73, Kari OH3BJL
Lylyn Viestivarikon Radiokerho OI3V

OH3KRB/s
Otin osaa tapahtumaan Pälkäneen mökiltä Sipi sissiradiollani kutsulla oh3krb/s. Nyt oli
perioodit jaettu useaan jaksoon ja kun heräsin aikaisin aamulla, niin työskentelin vain klo
7-8 suomen aikaa 8 asemaa kohtalaisen hyvin raportein cw:llä tolppataajuudellani. Keli 80
metrillä on aamulla yleensä hyvä. Sipin vastaanotin on melko leveä kaistainen, joten
viereisten taajuuksien liikenne hieman häiritsi. Pisin yhteys oli oh1bgg/sa Hossaan.
Unohdin kotoa lähtiessä ottaa mukaan erillisen sähkötysavaimen, jolla yleensä liikennöin
Sipillä. Laitteessa on kyllä onneksi sisään rakennettu avain, mutta silloin radio on
hankalasti kylki asennossa ja koneen käsittely siksi qso:n aikana hankalaa. Kaikkeen
tottuu kyllä kun on pakko! Kiitokset järjestäjille mukavasta tapahtumasta.
Kuvissa on sipin lähetinosa, jota olen ajoittain joutunut korjailemaan. Ulos lähtevä teho on
noin 2 wattia ja mökillä oli antennina diopoli.
73 de oh3krb/s Heiikki

OH1KW/sa
Raskaat kelit! Kovaa kohinaa koko bandin mitalta. Simo, OH1BS, naapuri toki heti tuosta
naapurista 400 m päästä kuului ja hyväntahtoisesti varmisti, että jotain ylipäätään lähti
tältäkin.
Sitten kovan tahkoamisen jälkeen Vilho OH6QR/SA armollisesti vastasi ja antoi 559
raportin, kuten minäkin hänelle. Sieltä täältä bandia selaten kuului vain todella heikkoja
asemia.
Ei jäänyt kuitenkaan FuG E10K pekkaa pahemmaksi, kun välillä muilla laitteilla kuunnellen
vanha lippulaiva Icom-765:kin toisti samaa kohinaa.
Hiukan hankalaa on FuGeilla työskentely, kun kuulokkeet pitää ottaa aina lähetyksen
aikana korvilta, koska avainklikki ja antenninvaihtorele räsähtelee niin kovin korville.
Lähettimestä sain noin 10 W ulos trappidipoliin, joka keskimäärin on vain 3 m korkeudella.
Normaaliolosuhteissa olen todennut antennin hyväksi.
Tuli siinä mieleen, että huonoissa keleissä vorkkiminen on vaikeaa, mutta nyt meinasi tulla
jo oikein hiki. Myöhemmin iltapäivällä keli alkoi kuitenkin hieman parantua.

Terv Antero -1KW

OH6QR
Tapahtuma meni odotetusti perinteisten kehnojen kesäkelien merkeissä.
Niihin varautuen otinkin käyttöön Bertan kun siinä on hiukan enempi tehoa kuin
Kyyneleessä tai VRFK:ssa. Eli VREHB/VSDPD + dipoli oli käytössä. Kusoja syntyi 10
CW:llä ja 5 AM:llä. Kohinataso oli Yaesun S-mittarin mukaan S5 ennen tapahtuman alkua.
Näin jälkeenpäin lokia katsellessa ihmetyttää kun kuitenkin sai workittua useita VRFK-,
Sipi- ja Anritsuasemiakin. Varmaankin sen selittää mahtava QSB, kun sattui kohdalle niin
pikku hetken kuso kulki vaikka suuri osa ajasta tuli kuunneltua kohinaa tai 100 Hz:n
pörinöitä.
Berttaan olen tehnyt pikku lisäyksen helpottamaan blokkaamalla workkimista: Lähettimen
taajuudelle virittämiseksi voi käynnistää pelkästään ohjaimen niin ei häiritse niin pahasti
käynnissä olevaa kusoa. Käytin tarkoitukseen radiossa olevaa valaisimen liitintä, ei tarvitse
rikkoa vanhaa radiota. Toimii niin että kytkimellä oikosuljetaan BK-releen ohjaimen
käynnistävä kontakti. Tuleehan radiosta vielä sittenkin tehoa ulos kun pääteasteella on
jännitteet, mutta melu on pienempi! Yhden releen lisäämällä siitäkin pääsisi, mutta kun
mielestäni kaikki muutokset, lisäykset ja ennen kaikkea parannukset vanhaan radioon ovat
aina arveluttavia.
Ville, OH6QR
Ajoilta yli 50 vuotta sitten, kun putkiradioita opiskelin, on jäänyt mieleen seuraava
radiohuoltoa koskeva periaate: "Viallinen osa korvataan uudella sähköisesti
samanarvoisella, vähintään yhtä hyvälaatuisella osalla. Laitteen kunto korjauksen jälkeen
tulee olla sama kuin sen kunto uutena miinus luonnollinen kuluminen. Ei yhtään parempi
eikä huonompi!" (Olavi Vihmanen)

OH2NAS/sa
OH 2 NAS/SA, QTH Lohja Ojamo toimi kahdella taajuusalueella, 3,5 ja 7 MHz CW:lla.
Pääosa hyvin vähäiseksi jääneestä aktiviteetista tapahtui ensimmäisellä CW – jaksolla.
Seuraavassa kuvaus
toiminnasta.
1. Toiminta klo 0645 – 0710 SA. Yhteys OH 1 BGG:n ja OH 6 GSR:n kanssa ensin
3556,250
kHz:lla ja sitten kahdella 7 MHz taajuudella, 7032 ja 7023 kHz. Molemmilla
vasta – asemilla oli käytössään QRP – asema, allekirjoittaneella 100 W normaali
rigi.
Etenemisolosuhteet molemmilla alueilla olivat hyvät. Päätarkoitus oli todeta OH 1
BGG:n
agenttiradion toiminta. Lisäksi 7 MHz:lla em. yhteyskokeiluissa oli riginä BC-458/BC348,
vanha lentokoneasema, teho n. 20 W muutaman yhteysjakson aikana.
2.
Toiminta ensimmäisellä CW – jaksolla, riginä Kyynel M5/M7.
Etenemisolosuhteet tuntuivat
heikkenevän. Kuultu OH 8 FGI, OH 7 VL/S, OH7 AX/S. Onnistunut QSO OH 2
XMP/S:n
kanssa Helsinkiin. Osittaisia QSOja muutama, mm, OI 7 AX/S:n kanssa, mutta
Kyynelen teho osoittautui riittämättömäksi.
3.
Toimintajakson ulkopuolella QSO OH3 HB/S:n kanssa Padasjoelle klo 0920
SA, mutta
QRO – teholla.
Eli kaiken kaikkiaan hyvin vaatimaton saavutuksiltaan. Mutta eihän homma mikään
kilpailu ollutkaan ja tärkeintä oli mukanaolo. Mainittakoon, että seuraavana aamuna
yhteyskokeiluissa
OH 1 BGG:n ja OH 6 GSR:n kanssa sekä 3,5 MHz että varsinkin 7 MHz
etenemisolosuhteet olivat erinomaiset. 7 MHz tuntuu menevän erittäin mukavasti myös
n. 1 W QRP – tehotasolla.

OH6FA/SA ja OH6FA/S
Tornskär on pieni saari Uudenkarlepyyn ulkosaaristossa. Sieltä workin tällä kertaa
suunnitelmien mukaan USSR 6PK rigillä taajuudella 3527 kHz 0,5W teholla. Tällä
taajuudella oli aluksi kova QRM ja workin VFO:lla minulle varatulla taajuudella 3524 kHz.
Saaressa meillä ei ole verkkosähköä ja kokeilin ensin akusto+invertteri (12/230V)
yhdistelmää mutta kuuntelussa oli liikaa häiriöitä. Käytin sitten pientä generaattoria ja sen
tuottama häiriötaso oli kohtuullinen.
CW-osuudella pidin 6PK:lla kymmenkunta QSO:a joista pisimmät oli asemille OH1CM,
SM3LQI, OH3UQ.
Am osuus workin RA200 rigillä jonka teho "Hög effekt" asennossa on 8 Wattia. AM
QSOt olivat ensimmäiset tällä rigillä, enkä tiennyt kuinka vanha "luuri" toimii.
Yhteyksiä syntyi 13 kpl. Pisimmät QSO:t asemille: OH2FDQ, OH2BHY/7 ja SM3XRA.
Tällä kertaa en saanut yhtään "kyyneltä" lokiin, mutta seuraavassa PRT:ssa yritetään
uudestaan.
Käytetty antenni koko ajan oli vaaka-luuppi jonka korkeus noin 6m.
Kaikin puolin mukava tapahtuma ja kiitokset järjestäjille ja kaikille vastaasemille!
73 de Andreas OH6FA

OH6EOG/SA
Perinneradiotapahtuma oli jälleen kerran varsin mieluisa kokemus. Lokiin tuli kaiken
kaikkiaan 32 yhteyttä. Niistä seitsemän oli /s tai /sa-asemia. Tällä kertaa päivystin
käytännössä AM-osuudet kokonaisuudessaan omalla tolppataajuudellani +/-QRM kun
vasta-asemia tuntui riittävän. Toisen jakson alussa siirryin hetkeksi 40 metrille. 80 metrin
bandi kun kuulosti niin hiljaiselta. Kun sieltä ei kuitenkaan kuulunutkaan vastauksia siirryin
takaisin 80:lle jossa yhteydet taas rupesivatkin syntymään.
Asemani on pysynyt melko muuttumattomana edellisestä PRT-tapahtumasta. Lähetin on
Collinsin valmistama T-47/ART-13. Vastaanotin Belmont Radio Corporationin BC-348-H.
Isojen amerikkalaisten lentokoneiden kalustoa siis. Uutena lisäyksenä ei ole tullut kuin
Vibroplexin valmistama J-36 bugi. Siitä eivät kuitenkaan päässeet “nauttimaan” kuin

OH6FA/SA ja OI6SP/S. Kun Stella Polariksen operaattori Ben sitten rehellisesti ilmoittikin
että luettavuus parani kun siirryin bugista Kentin pumppuun, päätin pysyä siinä, HI.
Keli nyt oli sellainen kuin se oli, nopeita ja syviä QSB-kuoppia. Siinä mielessä se oli
kuitenkin minulle suotuisa koko päivän että QRN:ää ei oikeastaan ollut yhtään. En joutunut
lukemaan vasta-asemien signaalia kohinan seasta kun sitä ei ollut. Ainoastaan kerran oli
sellainen tilanne että huomasin kantoaallon pääsevän perille mutta lukemisesta ei tullut
mitään. Missään vaiheessa ei tullut suoranaista pipe-uppia mutta juttukavereita riitti kyllä
läpi päivän. Tästä haluankin kiittää kaikkia, uudemmillakin radioilla, tapahtumana
osallistuneita asemia. Ei tästä tulisi yhtä hieno tapahtuma jos me vaan keskenämme
pitäisimme yhteyksiä “vanhuksien välillä”.
Parhaat kiitokset myös järjestäjille! Useampaan jaksoon jaettu tilaisuus toimi ainakin minun
osaltani hyvin kun olin päässyt pyhittämään koko päivän harrastukseen. XYL ja muksut
olivat lähteneet mummin luokse karkuun. Toisaalta olisi myös voinut valita itselleen sopivat
jaksot jos oma aikataulu ei olisi antanut tilaa enempään. Tietenkin oisi joskus hauskaa
päästä workkimään AM:ää myös iltakeleissä mutta eipäs sinne QRM:n sekaan silloin
oikein taida mahtua järkevästi näillä vanhoilla vehkeillä.
Tavataan taas PRT:n merkeissä itsenäisyyspäivänä!
73 de OH6EOG/SA, Pontus

OH3MY
Olin mukana PRT tapahtuman kaikissa osioissa ja molemmilla modeilla. Riginä cw:llä
Anritsu LV663 1 W ja am:llä FuG S10 K ja E 10 aK n.10 W. Antennina oli 80 m dipoli.
Radiokeli tuntui kesästä huolimatta kohtuulliselta ja QSO:ja tuli Kangasalta
toistakymmentä kummallakin modella ykköspiiristä seiskoihin asti. Pohjoisen asemia ei
kuulunut.
Toivomuksen mukaiset tolppataajuudet toimivat hyvin ja ovat tarpeen ainakin
pienitehoisissa kidekohjatuissa rigeissä.Tapahtuman aikaistaminen ja pidentäminen
kolmeen osaan oli mielestäni onnistunut ratkaisu kesän keliolosuhteet huomioiden.
Kiitokset järjestäjille ja vasta-asemille.
73 de Oiva OH3MY

