OH3HB:
OH3ACA:n jäsenet OH3HB, OH3UQ ja OH3WE viettivät itsenäisyyspäivän perinneradiotapahtumaa Padasjoella,
Päijänteen rannassa.
Varusteina Karin, OH3HB, B-asema (Bertta) lähettimenä ja VRLK (Veera) vastaanottimena.
Antennina toimi puoliaaltodipoli.
Kelit olivat erinomaiset, yhteyksiä syntyi QRP-perinneasemainen kanssa lukuisia. Koska oltiin Päijänteen äärellä
kaukana häiriölähteista oli workkiminen miellyttävää kaupunkiolosuhteisiin verrattuna.
Terveisin Kaitsu OH3WE

OH3LB/SA:
Tervehdys!
PRT23 järjestettiin ti 6.12.2016 ja kokosimme Pirkanmaan Viestikillan VRFK perinneaseman ääneen Lempäälän
Lempoisten kylään. Operaattoreina äänessä Vexi oh3lb ja Tensu oh3fjq.
Paljon asemia kuultiin (kaukaakin). VRFK:n huipputeholla 1,5 wattia jäätiin usein muiden jalkoihin, no Lempäälästä
saatiin ainakin neljä kusoa (3 CW, 1 AM). Elikkä kyllä osa radisteista pystyi meidänkin kutsun erottamaan. CQ:hun ei
kyllä kait sinnikkäästä yrittämistä huolimatta vastannut meidän kuullen menestykkäästi kukaan.
Jatkossa vois tehdä niin että CW:llä QRP <5W saisi koko jakson 3510..3600 ja teholtaan yli 5W perinneasemat jakson
3600...3800kHz työskentelyn helpottamiseksi. Nythän oli yli 10W jopa monien satojen wattien perinneasemia
samoilla jaksoilla peittäen pikkusoundit.
Valokuvat aseman VRFK kalusto radiot vm. 1943 ja 1945
Tavataan taas näissä merkeissä.

Vexi / oh3lb

OH3KRB/S:

Osallistuin perinneradio tapahtumaan 6.12.2016 omalla SIPI radiollani CW osuuteen klo 08.00-09.00 sekä 12.00–
13.00 saaden yhteensä 11 yhteyttä, joista vain osa oli /s ja /sa asemia.
Tällä kertaa ei ollut mahdollista etukäteen saada tolppataajuutta, mikä olisi kylläkin helpottanut kide taajuuksien
valinnassa. Sipiin voi asettaa kotelon sisään etukäteen vain 3 tx-kidettä eri taajuuksille, mutta tapahtuman aikana
kiteiden vaihto on liian hankalaa.
Itse valitsin tx-taajuudet 3516, 3520 ja 3535 khz. Seurasin liikennettä myös IC-735:llä toisella antennilla. Liikenne
tuntui vilkkaimmalta 3535 khz:n yläpuolella. Pisimmät yhteydet olivat Turkuun ja Kuopioon. Keli oli kohtalaisen hyvä
ja skippi sopiva. Paikallisia yhteyksiäkin tuli mm. kahteen ANRITSUA käyttävään asemaan oh3ls/s ja oh3my/s. Kun
Anritsu radio toimii vain kidetaajuuksilla myös rx:n osalta, oli oma kidevalinta 3516 khz yhteensopivuuden takia
otettava etukäteen huomioon.
Venytin myös kolmen aseman kanssa pidetyn yhteyden keston 10 minuuttiin SOCWA standardin vuoksi.
Hyvää Joulua ja Suomi 100-vuoden odotusta kaikille!
73 de oh3krb Heikki

OH6QR/S:
Tällä kertaa oli hyvä radiokeli ja asemia paljon äänessä. Sain syksykesällä omistukseeni VR-7/ Aki- lähettimen, ja kun
vielä sain kaveriksi sille VRLK-vastaanottimen niin päätin osallistua tapahtumaan niillä. Kerrankin kunnon tehoilla,
noilla paristovehkeillä on kyllä jo tullut ajeltua!
Näiden laitteiden myötä tuli palattua juurilleen: ensimmäiset näkemäni ja käyttämäni tehdastekoinen radiolähetin ja
liikennevastaanotin olivat juuri Aki/ VRLK, kun astuin armeijan palvelukseen Viestirykmentin 2.komppaniaan
helmikuussa 1962, suhteellisen nuorena amatöörinä. Aikaisemmin olin workkinut vain kotitekoisilla laitteilla.
Isolla teholla yhteyksiä syntyi kivasti, oli vain vaikea päättää miten toimia: jos pitää taajuutta niin on muiden
löydettävissä, mutta saa lokiin vain suuritehoisia asemia, heikommat jää aina toisten jalkoihin. Jos taas plokkailee,
niin saa kyllä niitä heikompiakin asemia, mutta aikaa kuluu niin että ei ole tavattavissa, ja moni uudemmilla laitteilla
ajava ei saa PRT-asemaa lokiinsa.
Tulihan noita kyynelasemia lokiin kolme kappaletta, yksi niistä Ruotsin puolelta, ja muutama Celsius, ym. Yksi
Kyynelistä olikin tuttu, sen kerhomme lahjoitti OH6NL:lle hänen täyttäessä 75 vuotta. Hetken harhailun jälkeen se on
löytänyt arvoisensa kodin, kiitokset kaikille jotka ovat asiaan vaikuttaneet! Minulle sen suhteen annettu tehtävä on
nyt päättynyt.
Kusoja syntyi 45 kpl, eihän niiden lukumäärä ollut itse tarkoitus, vaan rauhallisesti tapailla tuttuja ja tuntemattomia.

Ville, OH6QR/S

OH3LS/S:
No niin-hi- Tulihan taas todettua että ei se teho vaan keli ja antenni.
Oli nimittäin hyvä keli 80:llä. Tuskin 40:llä jolla en ollut.Qsoja tuli
Anritsun yhdellä watilla ja parilla kiteellä parisenkymmentä. Ehkä
erikoisimmat RD1AO Esko ja Oi8AY Jaakko Mikkelistä. Liekö ollut
tekemistä paraatin kanssa?
73! Seppo OH3LS/S.

OI6SP/S:
Itsennäisyys päivänä vietiin radion ääreessä OI6SP/S kutsulla
Aloitin kutsuaa CW:llä jo klo 08 aamupäivällä
Silloin oli vähän asemiaa bandilla Mutta paikallinen rutina häiritsee S7
Vähitellen lisääntyi asemiaa päivän mittaan
Yritin etsiää niitä mikä en oo ennen vorkinut tällä kutsulla
Lokiin tuli 11 kple CW QSOaa, ja 4 kple AM modeella
Riginä käytin Ruotsin armeijasta poistettu Ra 200 8 Watti ulos
On täälä isotehoiset mutta olen huomannut että esim RF301
Aiheuttaa isoteholla että heikot asemat ei tuu läpi jos sellainen on läheellä
Sentakia en käyttää isotehoaa ettei häiritsee muita
Ja kaikki nää vanhat laitteet kuin VRFK on niin leveää vastaanotin että isotehot tukkii laajastti sen ymperi
Paljon oli asemia ääneessä ei oo ennen ollut näin monta ääneessä ennen
Se on hyvää että kiinostus riittää
Toivon kaikille Hauskaa perinne Jouluaa
Ja Hyvää Uusi vuosi 2017
CU AGN 73 de Ben OH6PA op on OI6SP

OH2NAS/SA:
OH2NAS/SA toimi 6.12.2016 alkaen 0445 UTC n. 0930 UTC asti kaikilla kolmella aaltoalueella (1,8; 3,5; ja 7 MHz)
Kaikkiaan 12 QSOa, joista yksi CW:lla 1,8 ja 7 MHz:lla, yksi AM:lla 3,5 MHz AM:lla ja lloput CW:lla 3,5 MHz:lla.
Kalustona oli 1,8 ja 3,5 MHz:lla Kyynel M5/M7 sekä VREH (Omistaja OI3SVM, kunnostettavana ja nyt OK) sekä 7
MHz:lla BC-458 (TX) ja BC-454 (RX). kaikki yhteydet pidettiin kotimaisten asemien kanssa, pisin OI 3 BGG:n kanssa.
(N. 800 km, kaikilla kolmella bandilla). Antennit olivat LK 99, resistiivinen looppi, paiksi Kyynelellä dipoli.
Etenemisolosuhteet olivat klo 0645 SA tienoilla sekä 1,8 että 3,5 MHz:lla heikot. Tilanne parani nopeasti ja 3,5 MHz
avautui n. klo 08 SA. 1,8 MHz oli auki jo puolisen tuntia aikaisemmin. 7 MHz oli auki ainakin klo 12 SA alkaen.

OH6FSQ/S:
Tällä kertaa varasin aikaa ja merkkasin PRT:n kalenteriin jo ajoissa.
Collinssit oli koeponnistettu lähestulkoon joka Sunnuntai kuukausien
ajan ja kaikki toimi. Tuntia ennen hehkut päälle ja antennin tarkastaminen. Klo 10 ja AM asemia alkoi kuulumaan, keli
tuntui mainiolta, voimakkaita signaaleita pitkin 80m bandia. Työskentelin muutaman aseman jotka sattuivat
ensimmäisenä kuulumaan, sitten aloin tolpan pystytykseen taajuudelle 3770khz. Pileup pyörähti kohta käyntiin ja
asemia riitti hienosti.
Sitten se tapahtui, yritin vastata Martille OH3ZZ kun hilavirta-mittari pyrki väärään suuntaan! myös modulaatio
mittaus näytti kaiken aikaa täyttä taulua. Tällä kertaa näin, sammutin 32V-1:sen ja jatkoin kuuntelua 51J-3:lla.
Loppusaldoksi jäi vajaa tunti työskentelyä ja yhteensä 10 yhteyttä, joista 2kpl /SA asemiin ja 2kpl /S asemiin.
Myöhemmin, vanhemman radioasentajan opastuksella, alkoi selvitä miksi lähettimen hilavirta mittari yrittää
näyttää nollan alapuolisia lukuja. Pääteputken 4D32 hilalta alkoi kondensaattori vuotaa maihin. Tätä kirjoitettaessa
vanha mica konkka on jo vaihdettu ehjään ja hila saa oikeaa jännitettä.
Kiitoksia kaikille ja paremmalla onnella ensikerralla.

Matti, OH6FSQ/S

OH1FJ:
RADIOAMATÖÖRI TAPAHTUMA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ TURUSSA
06.12.2016 OH1FJ RADIOASEMALLA.
RADIO LAITE RF 301 HARRIS - ANTENNI PUOLIAALTO DIPOLI.
ASEMAPAIKKA TURUN KAUPUNKI KP 10 DK MÄKIPELLONKUJA 3.
Radioyhteydet aloitettiin klo 10.00 3.5 megaherzin taajuudella
Radiokelit tuntuivat olevan kohtalaisen hyvät olosuhteisiin nähden
Yhteyksiä pidettiin, Padasjoki, Kangasala 3 yhteyttä, Lahti,Jokirinne,
Ähtäri, Eurajoki, Naantali,Närpiö Pyhäranta, Pieksämäki.
Tapahtuma oli erittäin hyvin järjestetty ja kaikki mitä kuulin, pidin
yhteyden. Taas oli cw asemia, tulivat ääneen perinneradiopäivänä.
Toivomukseni lausun sen, että vastaavanlaisia tapahtumia voisi olla
useamman kerran vuodessa. Kiitoksin ja terveisin Leo Pajuvirta OH1FJ

OH1KW/SA:
Vanhat Fugit asentelin paikoilleen vasta hieman ennen puoltapäivää, kun aamupäivällä oli ohjelmassa muuta.
Asennuksissa ei sen isompia ongelmia esiintynyt ja kaikki liittimet ja banaanit asettuivat oitis oikeille paikoilleen.
Vilkaisu tehomittariin kertoi tehoa lähtevän, joskin Virosta ostetun pikku mittarin tarkkuus ainakin pienemmillä
tehoilla on varsin kyseenalainen. No arvelin sen olleen saman kuin aikaisemminkin eli noin 8 W. FuG S10K antaisi
kyllä enemmänkin, jos minulla olisi sille syöttää noin 600VDC anodijännitettä nyt käyttämäni 450 VDC sijaan.
Antennina minulla on inverted-V trappi dipoli 40/80 m keskikorkeuden ollessa alle 3 m.
Tarkistin lähettimen ja vastaanottimen asteikon kuuntelemalla sitä asemani ICOM IC-765 tranceiverillä ja varsin
hyvin pitivät kutinsa. Lähettimen tone oli myös varsin mukiin menevä. Vastaanotin sen sijaan särähteli ja räsähteli
niin pahasti, että minun oli taas pidettävä kuulokkeita pöydällä kuuloluitteni suojelemiseksi. Tästä tietysti seurasi,
että todella heikkojen signaalien kuuleminen vaikeutui ja todella heikkoja ne kohtalaisen huonosta kelistä johtuen
olivatkin. Vain joitain kuului hieman voimakkaampina.
Sopivan ”reiän” löydettyäni, tahkosin jonkin aikaa CW:tä ja kuinka ollakaan, vanha kumppani Leo OH1FJ vastasi
antaen heti täydet 599, minun kuullessani häntä vain juuri ja juuri. Hieman myöhemmin kuulin myös OH1XW/S:n
kutsuvan minua ja yhteys vietiin läpi signaalini ollessani hänellä 599 ja hänen minulla vain 559. On täysin
mahdollista, että FuG E10K on näin ollen hieman kuuro ja vaatii tarkastamista. Vika voi olla myös antennireleessä,
joka pariin otteeseen hieman takelteli. Jonkin aikaa vielä kuuntelin mutta QRM-tason ollessa voimakas, päätin
laittaa pillit pussiin.
Jossain määrin kaipaisin vanhaa tolppajako-systeemiä, koska liikkuminen bandilla näillä vanhoilla veteraaniradioilla
on aika työlästä ja kutsun kuuluessa lähetin vaatii taas uudet kommervenkit, että oltaisiin samalla reiällä. Listasta
voisi myös bongata mielenkiintoisia laitteita, joita sitten paremmin kytätä.
Kiitoksia kovasti järjestäjille ja kaikille mukana olleille. Kyllä tässäkin tapahtumassa aina oma hommansa on. Mutta
on se elähdyttävää ja mieluista kuitenkin joka kerta, kunhan vaan saa piiskottua itsensä mukaan ja saadakseen
huomata miten vanhakin ”vaneeri, nahka ja rauta taipuu” kommunikaation jalolla rintamalla.
Antero OH1KW/SA , Naantali ”Armonlaakso”

OH6FA/SA; OH6FA/S
Osallistuin perinneradio tapahtumaan PRT23 talvisodan sotasaalis-radiolla 6PK vm. 1936
kutsulla OH6FA/SA ja ruotsalaisella RA200 radiolla kutsulla OH6FA/S
Lähetystehot: 6PK 500mW ja RA200 8W. Antenni oli koko ajan Delta Loop. QTH Pietarsaari.
Ensimmäinen jakso:
Ensimmäinen yhteys CW:llä klo 06.43 UTC. CW yhteyksiä ensimmäisen jakson
aikana RA200:lla 7 kpl. AM modella 12 yhteyttä.
Toinen jakso:
Viisi yhteyttä 6PK rigillä 500mW teholla. AM modella 12 yhteyttä RA200 radiolla.
Yhteyksiä yhteensä 36 kpl. joista 7kpl. /SA ja 11kpl. /S asemaa.
Minulle oli yllätys kuinka hyvin tällä kertaa yhteyksiä syntyi RA200 rigillä 8W teholla AM-modella.
Oli erittäin mukava itsenäisyyspäivän perinneradio tapahtuma.

OH6EFH/SA:
Osallistuin perinneradiotapahtumaan ensimmäisen kerran vanhalla sotaradiolla, aikaisempina vuosina olen
ollut pelkästään vasta-asemana.
Omistan VREH ja VRFK radiot ja päätin osallistua VRFK:lla CW:lle koska se on hieman helpompi workkia kun
lähetys-ja vastaanotto pysyy paremmin jaksolla kuin VREH-Bertassa jossa lähetin ja vastaanotin vaeltelee
kumpikin omia polkujaan.
Heti aamusta klo. 08:00SA oli bandi täynnä vielä Eurooppalaisia asemia joten siinä odotellessa ehti
juomaan kupin kahvia, auringon noustessa alkoi hiljenemään Eurooppalaiset asemat ja ensimmäisen
yhteyden pidin OH3LS Sepon kanssa 08:50SA ja perään heti OH6JTW Kari, 6 yhteyttä pidin ensimmäisen
jakson aikana, enimmäkseen kyllä kuuntelin ja harvakseen kutsuin ja välillä siirryin taajuudella alemmas
kun alkoi bandi hieman ruuhkautua.
Toinen jakso klo. 12:00SA alkoi ja asettelin kameran jalustoineen kuvausta varten valmiiksi ja workkimisten
välillä kuvasin asemani, toisella jaksolla pidin 5 yhteyttä VRFK:n 1 watilla, yhteensä 11 yhteyttä. Antennina
oli 10m-160m OCF-dipoli.
Mukava tapahtuma vanhojen radioiden parissa ja itsenäisyyspäivän tunnelmissa.
OH6EFH/SA Kai

OG5A/S:

Haminan Radioamatöörit ry. OH5AD piti muutaman vuoden tauon osallistumisissa
perinneradiotapahtumiin, mutta tänä vuonna päätimme ryhdistäytyä ja jatkaa jo aiempina vuosina
perinteeksi muodostunutta toimintaa.
Joulukuun 6. päivän perinneradiotapahtuma toteutettiin kerhotiloissamme Kokkokallion korsussa
kuten olemme aiempinakin vuosina tehneet.
Sovimme tapahtumaan osallistumisajoiksemme CW klo: 12-14 SA ja AM klo 14-16 SA.
Asemanhoitajamme Pertti, OH5AZY ja mastomiehemme Vesa, OH5MWL olivat korjanneet kerhon
80m ja 160m lanka-antennin viikkoa aiemmin ja radioina käyttämämme VRFK-C ja Drake Line
olivat tarkistetut, korjatut ja viritetyt perinneradioteknikkomme Pertin, OH5MMO toimesta.
Operaattoreina toimivat Kari, OH5TS (A1A) ja Samuli, OH5FED (A3E).
Saavuimme kerhoasemalle tuntia ennen järjestelläksemme laitteet ja itsemme toimintavalmiiksi.
Varsinaisen operoinnin alettua saatoimme muistella jo aiemmista itsenäisyyspäivän tapahtumista
että CW yhteyksiä olemme VRFK:n kanssa saaneet verraten vähäisesti, eikä tilanne ollut tälläkään
kerralla erilainen, ei vaikka perinneradioteknikkomme oli onnistunut puristamaan sotien aikaisesta
radiovanhuksesta tehoa enemmän kuin koskaan aiemmin.
Kelikin vaikutti olevan sen verran oikullinen että välillä jo luulimme radiovanhuksen vastaanottimen
luovuttaneen.
Vasta-asemat jäivät Karin, OH5TS sitkeästä yrittämisestä huolimatta kolmeen, joista yksi oli veli
venäläinen.
AM yhteyksiä saimme hyvin sillä alun hiljaisuuden ja yleiskutsumisen jälkeen onnistuimme
luomaan pienoisen pile-upin ja taisimme olla ainakin jonkin aikaa 80m fonekaistan halutuin asema,
tai ainakin siltä se allekirjoittaneesta tuntui.
AM yhteyksiä saimme loopulta noin kolmisenkymmentä ja varmasti olisi niitä enemmänkin kirjattu
ellei operaattori olisi niin puheliasta sorttia pitkine kaneetteineen. Toisaalta on aina hyvä muistuttaa
itseäkin ettei PRT ole mikään kilpailu, vaan ajatuksena on rauhallinen ja kiireetön yhteyksien
pitäminen radiohistoriallisia arvoja vaalien.
Kiitos kaikille vasta-asemille ja perästä kuuluu eli OG5A kortin saatte vahvistuksena yhteydestä!
Mukavia ovat olleet niin kesäiset kuin nämä itsepäisyyspäivän tapahtumatkin aina, joten pidetään
hienosta perinteestä kiinni jatkossakin!

73 de Samuli, OH5FED

OH2NLT:
Tapahtuma oli hyvä motivaattori saattaa kolme vuotta sitten kesken jäänyt Telefunken Ae.1047 vastaanottimen
kunnostus loppuun. Valmistui ajoissa ja toimi tapahtuman ajan moitteetta. Oli tässä vähän sissitoimintaakin. Eilen
illalla myrskyn ollessa kovimmillaan katolta kuului kunnon paukahdus. Ei muuta kuin pimeässä tutkimaan mitä
tapahtunut. OCF dipolin syöttöpistettä (muuntajat ja baluni) kannatellut masto oli nurin. Toinen dipolin viiksi oli
katkennut jostain. Räntäsateessa pimeään metsään etsimään ohutta mustaa teräslankaa. Lanka löytyi ja onneksi
naru eikä itse antenni oli katkennut. Korjaus onnistui ja tänään aamulla käytössä oli toimintakuntoinen asema.
Osallistuin 80m AM osioon strategialla ensin tunti omalla taajuudella kutsuen ja lopun ajan vasta-asemia etsien.
Yhteensä 15 yhteyttä tuli logiin. Kiitoksia vasta-asemille.
Aseman kalusto oli epäsymmetrinen. Vastaanottimena tuo 76 vuotias Telefunken Ae.1047. Vastaavan ikäistä
lähetintä ei tähän hätään löytynyt niin piti säveltää. Excaitterina SDR Cube mistä AM modella lähtee 0.1W
tehoa. Vahvistin perään niin AM carrier tehoa oli käytettävissä noin 10-15W.
Telefunkenin remontista enemmän tarinaa SRHS:n sivuilla osiossa ulkomaiset radiot.
http://www.radiohistoria.fi/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1375810101
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OH1AF:

6.12.2016 siirtyi Teljän radioamatöörit ry iskuryhmä Korsulle. Korsu on rekonstruktio sota-aikaisesta piilopirtistä
jossa sotaa pakoilevat käpykaartilaiset majailivat useita vuosia.
Todella piilossa. Nyt sinne meni 2 intin kunnialla suorittanutta sissiä,,, ehkä toinen vain sissihkö, mutta kumminkin.
Pääsimme paikalle vasta 1300SA aikaan ja hetimmiten kun saimme antennit ylös workimme AM kusoja: OH3EEL,
OH9LA, OH1E ja OH1OR
CW:llä: OH2JIN, OH1KH
Sitten 9Ah Li ion akut sanoivat sopimuksensa irti! Kiinan tavaraa. Laskin kapasiteetiksi 0,5Ah, kummallekin. Ja minä
pöllö kun en ottanut Pb akkua varoiksi mukaan. Testasin vielä kotona ko. akut, sama tulos, ja niitä ei ole purettu alle
alimman purkujännitteen. Ladattaessa kennojännitteet olivat tasaiset ja älylaturi joka on niille suunniteltu, ilmoitti
akut täyteen ladatuiksi.
Halvat kiinalaiset akut on syytä testata ennen millekään peditiolle lähtöä. Nyt käytimme vain 5W tehoa FT817 rigissä.
Tosin lopussa CW osiossa jouduin pudottamaan pienemmälle teholle, abt 1W, että olisin saanut QSO:n loppuun.
Kannoimme siis kaiken rinkoissa paikalle, siksi houkutus käyttää kevyitä Li ion akkuja oli suuri. Semminkin, kun meillä
oli polttopuutkin mukana, ja vesi.
Matkaa ei tosin ollut kuin 1km, aika kamalassa maastossa. Siksi kai käpykaartilaiset korsun sinne ovat aikanaan
rakentaneet, valtavien siirtolohkareiden sekaan.
Loppu iltaa meni paikalle tupsahtaneen nuoren parin kanssa jutellessa ja ra toimintaa esitellessä. Myös Jarkon,
OH1LLN rakentama psk31 transceiveri sai tulikasteensa. Sillä syntyi yhteyksiä Eurooppaan ja Venäjälle.

Meillä oli oikein mukava juttutuokio nuoren kaverin kanssa, hän auttoi antennin purkamisessa ja kerroimme mistä
antennin toiminnassa on kysymys.

http://matsoni47.kuvat.fi/kuvat/Korsulla+6.12.2016/
73 de oh1fu Matti

