
 

 

 

 

 

 

 

PRT 21:n 6.12.2015 kooste 

By: OH2AY/OH6MDX/OH2BVB 

 

 

 

 

 

 

 



 

OH6QR 

 

Tällä kertaa lähdettiin workkimaan kyyneleellä niinkuin partiomiehet aikoinaan, männyn juurelta. 

Mukana oli myös Pekka, OH6UO. Valmistautuminen tehtiin huolella. Ensimmäinen oli 

paristojen hankinta, hehkupariston 2 D-kennoa olivat käytössä jo vuosi sitten, ja virtaa näytti 

olevan edelleen, sivat kelvata. Anodipariston 120V syntyi kun juotti sarjaan 80 kpl AA-kennoja. 

Homma alkoi heti hirvittämään kun meni tinaroiske miinuspäässä napojen väliin ja kenno 

oikosulkuun. Siinähän on napojen väliä vain paperin paksuus, ja alkaaliparitoissahan + napa on 

päällikuoressa. Viisi sekunttia ja kenno oli tulikuuma! Antenniksi valittiin kyyneleen 

alkuperäisen antennin mukainen, killulangasta tehty. Ja kynäksi tavallinen lyijykynä, kirjoittaa 

pakkasessakin eikä sormet palellu. Kirjoitusalustaksi kovalevyn palanen, siihen kisko avainta 

varten ja klemmarit lokilehdelle, remmillä reiteen kiinni. 

Antennin asensin ja testasin päivää ennen, onneksi. Kun sunnuntaina paikalle mentiin vallitsi 

kohtalainen vesisade. Ensimmäinen tehtävä oli vetää naru puiden välille ja heittää pressu sen yli 

niin pääsi varusteita purkamaan repusta suojassa sateelta. Sitten vaan asema kasaan ja 

odottelemaan koska Kuutosten Cup loppuu ja alkaa mahtumaan bandille. 

Taajuudella 3516 kHz olikin heti kyttäämässä OH8FGI, Mauno  ja OI5PRM, Kari, joista 

ensimmäinen kuso pidettiin Maunon kanssa. Oli tosi hauska kuunnella bandia ilman S3 - S8-

pohjia, kun vielä kyyneleessä herkkyyttä riittää! Paikka oli jonkun kilometrin päässä lähimmästä 

sähkölinjasta. Kusoja tuli 16 kpl cw:llä ja myöhemmin vielä kotoa VRFKA:lla AM:llä.  

Aika meni aivan huomaamatta, Pekkaa  vaan ei saanut tarttumaan avaimeen, esitti kaikenlaisia 

tekosyitä, vanha sissiradisti! Mutta kun kahden tunnin jälkeen, minä aikana ei ollut liikuttanut 

juuri muuta kuin käsiään, nousi pystyyn niin huomasi kaksi asiaa: kylmä oli, horkka suorastaan, 

ja hitonmoinen se pienempi hätä, mikä ei tosin siellä korvessa suuri ongelma ole. Asema 

purettiin ja kahville kylän huoltamolle. Yksi pelko ei toteutunut, kangaspäälliset kuuloke- ja 

avainjohdot pysyivät kuivina eiväkä alkaneet räpsiä kynsille tai korville. 120V tuntuu kostealla 

iholla pahalta. 

Mielenkiintoinen tapahtuma, kunnioitus sissiradisteja kohtaan kasvoi taas, mutta toisaalta alkaa 

ymmärtämään sen että näillä laitteilla pystyy varmasti ne kusot pitämään mitä silloin tarvittiin. 

On vaan koulutuksesta kiinni. 

Muutama kyynelmiehen toivomus vasta-asemille: Kyyneleessä ei ole täysbreikkiä, ja sillä kuulee 

kuuntelutaajuuden kummaltaki puolelta lähes ihmisen kuuloalueen verran bandia, eli monta 

asemaa samaan aikaan (radistin ikääntyminen tosin parantaa selektiivisyyttä kun korvan 

herkkyys korkeille äänille heikkenee, hi!). Siksi olisi hyvä kun vasta-asema antaisi aikaa noiden 

kytkimien kääntelyyn ja käyttäisi kutsuja vuoron vaihdossa. Asema ei välttämättä löydy samasta 

paikkaa mihin jäi, ja toisaalta pitää selvittää mikä niistä kolmesta kuuluvasta asemasta oli minun 

vasta-asema! Toinen asia on tehot, voimakas asema jopa muutaman kymmenen kHz:n päässä 

aiheuttaa sellaisen ristimodulaation suorassa vastaanottimessa ettei sillä mitään asemia kuule. 

Ehkä maksimissaan Bertan teho, 15-20W olisi paikallaan. Ja se taajuusvakavuus, ilman kidettä 

kyynel vaeltelee sellaisen 10 kHz, puoleen tai toiseen, ja sen taajuuden paikalleen asetus on 

tarkkaa työtä. Yhden kusonkin aikana vaeltelu saattaa olla 2-3 kHz. Kovin lähekkäin 

tolppataajuuksia ei kannata antaa, ongelmana tässä on tietysti bandin leveys. Suurin piirtein yhtä 

voimakkaista, hiukankin eri taajuudella olevista vasta-asemista tosin aivot pystyvät lukittumaan 

kuuntelemaan yhtä asemaa. Taito paranee harjoittelemalla!  



Kiitokset tapahtuman järjestäjille sekä kaikille mukana olleille, kuullaan seuraavalla kerralla! 

 

 



 

73't 

Ville, OH6QR/SA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OH3KRB 

Sunnuntai oli sateinen ja tuulinen päivä Kangasalla. Antennit heiluivat ja räystäskourut rämisi. 

Ulkoilma ei silti sisällä häirinnyt, mutta naapurini oh3hho antennien etäisyys noin 10 metriä 

omistani aiheutti tilanteen, että lopulta jaoimme ajan kahteen tunnin perioodiin, joista 

ensimmäisellä workin minä Sipillä ja dipolilla. Yhteyksiä tuli omalla tolpallani 3528 khz  11 kpl 

tunnin aikana.  Pidin lisäksi toisen tunnin aikana 80 metrille muunnetulla vanhalla kerhomme 

VRGK:lla yhteydet paikkakunnalla olevien oh3hho:n ja oh3my:n kanssa.  Noin puolet 

työskentelemistäni asemista käytti /sa tai /s tunnusta. Sipistä lähtee tehoa noin 1 watti dipoliin ja 

yllättävän hyviä raportteja (559–599) sain vasta asemilta. Laite toimii 18 voltin 

verkkovirtalähteellä. Liitteenä 2 valokuvaa Sipin koneistosta. Kiitokset vasta asemille ja 

järjestäjille. 

 



 

 

73 de oh3krb Heikki  

 

 



 

OH1FJ 

Aamu alkoi sateisena Turussa. Radiokelit oli hyvät. Klo 12.00 alkoi cw osa ja kesti 14.00 saakka. 

OH1FJ/S:lle oli varattu taajuus 3591 khz. Kukaan ei ollut häiritsemässä taajuudelle. Sain pitää yhteyksiä 

jatkuvasti. Vastaasemia oli ja riitti tuon kahden tunnin ajan. Radiona oli  RF 301, PWR 40 Wattia, antenni 

puoliaalto dipoli, antenni 8 metrin korkeudessa. Kiitokset tilaisuuden järjestäjille Finnair Radiokerholle 

OH2AY:lle, ja kiitokset vastaasemille. Ensi vuonna ehkä tavataan taas cw:llä perinneradio tapahtumassa.  

Yhteistyö terveisin Leo Pajuvirta OH1FJ  

 

 
Leo Pajuvirta OH1FJ 

 

 

 

 



 

OH3FJQ 

Pirkanmaan Viestikiltalaisen ja OI3V jäsenten OH3FJQ/SA  Perinneradiotapahtuma 21  / 2015 
asemapaikka vaihtui  Itsenäisyyspäivän kiireiden takia  Teiskon takametsistä Lempäälän Lempoisten 
kylään. Kalustona nettiostoksena saatu todennäköisesti sodassa siipeensä saanut VRFK vm 1943. 
Radiossa oli ostaessa kaikki putket rikki, se oli ilman huoltomerkintöjä ja sitä ei siis oltu sodan jälkeen 
kunnostettu. VRFK olikin sitten ollut talven 2014/2015  korjattavana Villelllä OH6QR:lla Ähtärissä ja tämä 
oli laitteen ensimmäinen käyttökerta. Varalla oli uudempi vuoden 1945 VRFKA radio, jota olemme 
käyttäneet aiemmin perinneradiopäivillä.   

Antennina toimi windom- antenni joka oli vinosti 5-12m korkeudessa. Laitteen lähetysteho on 1,5W. Laite 
tuntui pelaavan hyvin ja mainittakoon, että asemamme ei käyttänyt minkäänlaisia nykyaikaisia 
apuvastaanottomia. Pyrittiin toimimaan niissä puitteissa kuin aiemminkin sota- aikana, virtalähdettä 
lukuunottamatta. Oikeanlaisen työskentelyfiiliksen täydensivät, sotilasradio perinnepäivää kun juhlistimme, 
SA- puvut malli M36 sekä rekvisiittaa.  

Näillä eväillä siis läksimme työskentelypäivään. Kokeilimme laitetta ensi kerran, luettuamme ensin 
käyttöohjeet,  heti yhdeksän jälkeen. Norjalaisilla oli CW:llä kymmenen jälkeen jonkinmoinen kontesti 
menossa ja vasta- asemia tai suomalaisia vastauksia emme tuolloin kuulleet. Olimme siis hieman 
epävarmoja radiokeleistä ja jäimme odottamaan klo 12 tapahtuman alkua. Tässä välissä Vexi osallistui 
jumalanpalvelukseen Pyhän Birgitan kirkossa sekä sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuuteen. Tässä 
mielessä tapahtuman alkuajankohta vasta klo 12, oli mitä mainioin.  

Bandilla alkoihin kuhina heti 12 jälkeen. Taajuusalueemme sähkötykselle oli  3531 vain 3kHz päähän 
läheisestä Kangasalan asemasta. Harmittavan läheinen sijainti Kangasalta sijaitsevasta Sipi asemasta 
aiheutti jonkin verran häiriötä ja haittasi liikennöintiämme- sinänsä hyvin kuulimme vastaanotossa kaikki 
viereisten asemien liikennöinnit.  Sota- ajan laitteen kanssa täytyy korva toimia suotimena, koska 
kuullaan liikennöinti sekä ylhäältä että alhaalta viereisiltä asemilta. Pitää osata erottaa soundin 
korkeudesta oma vasta asema.... 

Voisikohan jatkossa ottaa sähkötyksellä koko kaistan käyttöön 3500-3800kHz näin saataisiin VFO- 
varustetut asemat kauemmaksi toisistaan. Sähkötyshän on sallittua koko 3,5-3,8MHz jaksolla vapaasti. 

Mekkala oli siis alussa kova ja heti puolen päivän jälkeen radiokelikään ei ollut kohdallaan. Ekat yhteydet 
kuitenkin sinnikkäällä yrittämisellä saatiin ja toisella tunnilla keli parani siten että yhteyksiä tuli mm. 
Kuopioon, Tikkakoskelle,Kouvolaan, Ilmajoelle, Espooseen, ja Sipooseen.  Yhteensä saimme 8 
radioyhteyttä sähkötyksellä ja erityisesti on mainittava puheella AM modella hieno yhteys  yhteys Ilmajoen 
asemalle. Kaikinpuolin meillä oli mukava onnistunut radiotapahtuma jälleen kerran. Kaikki yhteydet 
tullaan kuittaamaan QSL- kortilla perinteen mukaan. 

  

Terveisin 

Vexi OH3LB ja Tensu OH3FJQ/SA 



 

 

Kuva Tero Ahtee. Vexi OH3LB sähköttämässä vm. 1943 VRFK:lla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OH3MY 

 

Osallistuin Kangasalta OH3MY/S kutsulla  tapahtuman CW-osaan riginä 

Anritsu/LV 663, tehoa n. 1W ja antennina dipoli.  Radiokeli oli hyvä ja 

QSO:ja tuli mukavasti toista kymmentä Etelä-Suomesta Pohjanmaalle ja 

pisimmillään Lassen OH1BGG asemalle Suomussalmen Hossaan.  

 

AM-osassa olin kutsulla OH3MY/SA riginä FuG 10, tehoa n. 10 W ja antennina 

dipoli. Kelit suosivat myös AM osaa ja QSO:ja kertyi kolmattakymmentä 

pienestä tehosta huolimatta. 

 

Tapahtuman tolppataajuudet oli hyvin jaettu eivätkä viereiset asemat 

häirinneet yhteydenpitoa. Vasta-asemia oli mukavasti ja myös muita kuin /S 

asemia oli aikaisempaa enemmän. Tapahtuman ajoitus iltapäivään tuntui 

sopivalta muut juhlapäivän menot huomioiden. 

 

Kiitos mukavasta tapahtumasta järjestäjille ja vasta-asemille. 

 



 
 

73 de Oiva OH3MY 

 

 

 

 

 

 

 



 

OI5PRM 

 

Olin siinä uskossa, että PRT21 sujuisi jo vanhasta rutiinista. Menin museolle vähän ennen CW-

osan alkua ja raahasin Harris RF-301 radion radioamatöörihuoneeseen. Joku oli kuitenkin 

tarvinnut kaikki välikaapelit muuhun käyttöön ja windomin syöttöjohdon pää ylti vain juuri ja 

juuri pöydän kulmalle. 

No onneksi sain radion antenniin yhdistettyä ja toisella kädellä pidin kiinni radiosta, toisella 

hoitelin pumppua ja loppusaldo oli 16 CW-qsoa. Kurkku oli sen verran karhea etten AM-osaan 

sitten ottanut osaa. 

 

 
 

Kari OH5YW 
 

 

 

 

 

 



OH6FSQ/S 

 

PRT21 käynnistyi laittamalla Collinsin A-linja lämpenemään jo hyvissä 

ajoin ennen AM osuuden alkua. Ainoa myönnytys "modernille tekniikalle" 

oli 80-luvun taajuuslaskuri. Muuten asema kokonaisuus on 50-luvun 

alkupuolen tekniikkaa, ja vaati lämmittelyä ennen työskentelyä. 

Strategia oli ensin kiertää muita tolppajaksoja ja sitten alkaa 

pyörittämään omaa tolppaa. Ehkä lievällä varaslähdöllä sainkin 

työskenneltyä pari perinneasemaa heti aluksi. Mutta nopeasti kävi 

ilmi, että muutamat muutkin olivat samalla asialla, ja koko alueen 

alempi pääty meni täysin tukkoon. Joka tolpalla työskenteli huima 

määrä asemia, tai siltä se ainakin vaikutti leveän filtterin läpi 

kuunneltuna. 

Omalla tolpallani olikin käynnissä rinki sivukaistalähetteellä, siksi 

väistin ylemmäs 3765kc:lle, antamaan yleiskutsua. Olin onnellisessa 

asemassa, koska jaksolukuni oli alueen reunalla, ja saatoin väistää 

ilman, että osun toiselle tolpalle. Pileup tolppajaksollani kestikin 

ihan PRT ajan loppuun saakka, vain kahdessa kohdassa saatoin hetkeksi 

livahtaa työskentelemään muita tolppia. Sain työskenneltyä 11 

perinneasemaa ja ison joukon muita. Oli mukavaa kuulla useampaankin 

kertaan, että menossa oli vasta-aseman ensimmäinen AM yhteys. Vielä 

lopuksi pidimme pientä rinkiä muutaman perinneaseman kesken. 

Pohdinnoissa nousi esille seuraavaa. 5kc tolppajaksojen väli on liian 

lyhyt vanhoille ja leveille vastaanottajille ja AM lähetteille. 10kc 

olisi paljon parempi. Asemat voisi jakaa vaikka kahteen ryhmään jotka 

työskentelisivät eri aikaan. Näin tolpat riittäisivät, suuremmista 

väleistä huolimatta. 

Mukavaa oli, toivottavasti muillakin oli yhtä mukavaa. 73 ja kiitos, 

Matti OH6FSQ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SM6AAL/S 

 

Unfortunately the condition on 80 and 40 was totally down during PRT21 

time, and i only heard one station om 80 meter, OH1FJ/S, 

i call him several times, but no success. 

Later i heard several AM-station on 80, but very weak signals. So no QSO 

at all this year. 

Anyway i send two pictures on my old equipment homebuild Paraset MK 

VII, and R1155A receiver. 

My antenna is dipole 2 X 19,4 meter. 

Propose that PRT activity is on 80 on time 16.00 or 17.00 GMT next year, 

in order to get better signalstrength. 

  

Best 73 from SM6AAL/S 

Bertil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OI6SP/S 

 

Terve kaikki kiinostuneita Perinneradistit 

  

Oli läheellä että en olisi osallistunut tähän tapauksessa 

Sain 21/11 sydänkohtauksen. Ja makasin 6 vuorokata sairaalassa 

  

No pääsin kotiin mutta en saanut nostaa painavampaa laiteita 

Oli tarkoituksen että olisin lähtenyt rantamökkiin ja vorkis sieltä 

Nämnääsin kylästä josta Stella Polaris laivat lähtivät 

Sielä ei oo niin kova pohjarutina kuin täälä Närpiön keskustassa 

Olin suunnitellut että käyttäisin ensisijaisestti Ruotsin armeijan hylkäämä 

Ra200 = 8Watti ulos 

Ja jos olisi huonot kelit Harris RF301 

  

No sitten ku sairaus iski päätin olla mukana täältä kotipaikalta 

ja Ra200 pystyy osina nostaa pöytään 

  

Iloisena todettiin että oli hyvät kelit ku tapahtuma alkoi CW:llä 

Mutta kova pohjarutina S5 ku tarkistin FT 847 asemalla 

  

Sain eka aseman OH5LP/S lokiin 

Senjälkeen sain 12 asemaa lisäkssi lokiin CW:llä  

Yksi Kyynel vorkin OH6QR/SA 

Sitten AM osasto sain 10 QSO:a mutta OH6KTL juniori tuli a hänellä oli 

kiire jatkaa muu paikoihiin piti keskeyttää 15 minuuttia. 

6KTL otti kuviaa 

Täälä vorkittu 

  

CW                       AM 

OH5LP/S               OH2ZY/S 

OH6FA/SA             OH6FSQ/s 

OH5JJL                  OH2MEE 

OH3HB/S               OH1AYQ 

OI5PRM/S              OH2HAN 



OH6QR/SA             OH6FTR 

OH6EFH                 OH2BYH 

OH2BRY                OH2FDT 

OH3LS/S                OH2S 

OH1HE                   OH3MY/S 

OH1TH 

OH3SS 

  

Kiitos QSO:osta 

Hauskaa Joulun odotukset Kaikille 

  

 

 
 

 

 

 



 
 

CU in PRT22  OH6PA Ben op OI6SP/S asemalla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perinneradioasema OH2BNX/SA Sipoo 

 

Osallistuin tapahtumaan VRFKCB radiolla, josta lähti n. 1 W tehoa 

dipoliantenniin. Tolppataajuuteni CW:llä oli 3,521 MHz. Kuulostelin 

taajuuksia ennen tapahtuman alkua ja kelit tuntuivat kohtalaisen hyviltä. 

 

Klo 12.00 aloin sitten kutsua CQ:ta, mutta ensimmäisen yhteyden sain 

vasta klo 12.17. Tästä eteenpäin QSO:ja syntyi tasaiseen tahtiin niin, että 

niitä kertyi CW:llä kaikkiaan 12 kpl. Vasta-asemista kolme oli /SA-asemia: 

Kyynelasemat OH3CT/SA ja OH6QR/SA (aidoissa tunnelmissa metsässä 

puun alla) sekä Fug asema OH7QA/SA. Pisimmät yhteydet olivat Ähtäriin 

ja Kuopioon. 

 

AM:llä pidin vain kaksi QSO:a. Ensimmäisen yhteyden sain vaivoin 

pidettyä OH2LZC:n kanssa n. viiden kilometrin päähän raportilla 34. 

VRFKCB radiollani on näiden laitteiden tavallinen vika, eli 

hiilimikrofonikapselin hiilirakeet ovat kuoleentuneet niin, että kapselin 

kolistelu ja ravistelukaan ei auttanut. Toisen AM-quson pidinkin RF-301 

radiolla Taivassaloon Jaskan OH1TX/SA kanssa aivan eri raportein 59. 

 

Tapahtuman aikana radiokeli oli kohtalaisen hyvä, vaikka QSB vaivasi 

jonkin verran. 

 

Oli taas mukava perinneradiotapahtuma, josta parhaimmat kiitokset 

vasta-asemille ja järjestäjille. 

 



 
 

tu es 73 de Harry oh2bnx 

 

 




