
OH6NZ/SA: 

 

Iltapäivänä lauantaina 3.6 perinneradioasema "ajettiin asemiin" eli raivattiin hamshakkia niin, että radiot mahtuivat 

pöydälle, ja saatiin järjestettyä aseman virransyöttö-, maadoitus- ja antenniasiat kuntoon. 

Pääasemana oli kevättalvella kunnostettu VRFK nro. 249, ja vara-asemana ruotsalainen Ra200. Antennina käytin 

80 m inverted-V dipolia. 

 

Kokeiltiin toiminta, ja VRFK #249:n avulla pidettiin noin viisi kusoa, pisin QRB noin 260 km (OH4RW 

Pieksämäellä). Tehoa lähti reilut 1 watti CW:llä. Ra200:lla ei pidetty yhteyksiä, todettiin vain että lähettää ja 

kuuntelee. 

 

Sunnuntai 4.6 nukuttiin pommiin, joten ääneen päästiin vasta kymmenen aikaan, jolloin paras keli oli jo mennyt, 

mutta siitä huolimatta syntyi VRFK:lla kuusi yhteyttä, pisin yhteys OH1EB Jarin kanssa. QSB kuitenkin haittasi, 

joten hänen QTH jäi epäselväksi, Puurijärvi? Yhteysväli tällöin n. 255 km. Myös ruotsiin Skellefteå:n syntyi kuso. 

Keli oli nihkeä ja kohinainen, myös QSB haittasi, ja välillä isompitehoiset asemat tukkivat VRFK:n vastaanottimen. 

 

Iltapäivä kului erinäisten yo-juhlien visiitteihin, ja kakuista ja kahvittelusta ähkynä palasin radioiden ääreen n. klo. 

18 SA, jolloin syntyi vielä kolme yhteyttä, kun kelit paranivat iltaa kohden. Alkoi kuulumaan saksalaisia ja 

venäläisiä asemia. 

 

Saldo siis 9 CW-yhteyttä VRFK:lla, joka toimi kiitettävästi koko tapahtuman ajan. Ra200:aa ei tarvittu. AM:ää en 

kokeillut, koska arvelin että 1 watti ei kanna, muutamia asemia kyllä kuulin, mutta päätin tällä kertaa jättää fonen 

väliin. 

 

Kiitos kaikille mukavasta tapahtumasta, toivon mukaan tavataan 6.12. 

 

Kuvassa vasemmalla Ra200, oikealla VRFK #249. 

 

 

 



OH6FA/SA     OH6FA/S 

Osallistuin Perinnetapahtumaan PRT 24 Pietarsaaresta  kutsuilla OH6FA/SA ja OH6FA/S.  

CW-modella workin kutsulla OH6FA/SA  USSR 6PK radiolla. Tehoa noin 1/2 wattia ja antennina ”slooper-

asennossa” oleva delta-loop.  Yllättävän hyvin tuntui QRP-signaalit kulkevan ja QSO:ja syntyi 12 kpl joista 

5kpl.  /SA asemaa. 

Kun keli heikkeni päivälla workin CW- modella kutsulla OH6FA/S  ruotsalaisella RA200 radiolla jonka teho on 

8W ns. ”Hög Effekt” asennossa. Pidin tällä rigillä ja samalla antennilla 13 QSO:a. Tällä myös muutama  /S ja  

/SA asemaa. 

Kotimaan asemien lisäksi sain lokiin myös 3 kpl SM-QSO:a 

 

Kiitos mukavista yhteyksistä kaikille vasta-asemille.  

Toivottavasti kuullaan taas itsenäisyyspäivänä näissä merkeissä.  

73 de Andreas OH6FA 

 

 
 
 
 



OH6EOG/SA, Raippaluoto 
 
 
Aamu valkeni melko koleana. Neljä astetta oli lämpömittarin lukema, kun suoritin lipunnostoa. VRFKcb 
asemani ja siihen kuuluva paristolaatikko olin jo edellisenä iltana vienyt takapihalle sopivan kannon päälle. 
80m cw-aluetta varten leikattu dipoli odotti myös pihapuihin heitettynä. Onneksi ehti aurinko sen verran 
nousta klo 7 mennessä, että se mukavasti lämmitti asemapaikkaani. Lämmin kahvi auttoi myös. 
 
Keli suosi kenties aamusta meitä pienillä tehoilla operoivia asemia. Tuntui että niitä ketä kuuli, sai myös 
kiinni, eikä kauempaakaan juurikaan tullut QRM. Jo 100+ W lähetteet kun ikävästi häiritsevät ajatusta jos ne 
yhtäkkiä kesken QSOn ilmenevät likimainkaan samalle jaksolle. Kello 8:30 SA paikkeilla tuntui, ettei uusia 
asemia enää löytynyt ja siirryin kutsumaan CQta. Mitään vastauksia ei kuitenkaan kuulunut. RX oli itse 
asiassa täysin mykkä, pohjakohinaa lukuun ottamatta! Siinä asiaa hetken ihmeteltyäni tulin siihen tulokseen 
ettei RX enää toiminut. Jouduin kantamaan asemani sisälle korjausta varten. 
 
Ensin epäilin Otto-Anto -kytkintä. Sen putsaaminen ei kuitenkaan auttanut joten piti ottaa oskilloskoopista 
apua. Paljastui ettei värähtelijä enää toiminut. Siihen kun kaivoin uuden putken sain kuitenkin taas eloa 
asemaan. Ei muuta kuin tavarat takaisin pihalle ja hetkeksi uutta yritystä kehiin kunnes päivän muuta 
askareet sitten kutsuivat. 
 
Puoli tusinaa kertyi päivän aikana yhteyksiä, kaikki CW:llä. Puolen päivän jälkeen yritin vastata pariin AM-
kutsuun, mutta kun ei edes luottoasema merenkurkun toisella puolella kuullut yksinäisen wattini annoin 
sen liikennemuodon olla. Asemat olivat joko /S tai /SA, paitsi SA2CLC. Hänelläkin oli kuitenkin käytössään 
40-luvun sotilasradio, Collinsin ART-13, joten lasken senkin perinneradioksi. 
 
 
Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille asemille ja sen järjestäjille! Oli jälleen kerran mukavan leppoisaa 
workkimistä. 
 
73 de Pontus 
 

  
 

 



OH1KW/SA 

 

 

Puolustusvoimien lippujuhlan ja Marskin syntymän 150 v muistopäiväna siniristilippujemme kilvoitellessa 

lukemattomissa tangoissa sinitaivaan värien kanssa, oli aika kaivaa vanhat FuG 10 SK ja FuG 10 EK 

kätköistään ja viritellä ne puolen vuoden tauon jälkeen taas tulille. 

Molempien laitteiden valmiit kaapeliniput liittimineen solahtivat sulavasti paikoilleen. Vielä kuulokkeet 

adapterilla paikoilleen ja pöydälle ’volumen’ osoittaessa kaakkoon ja kusonpito saattoi alkaa. 

Kelit kuulostivat hyvältä ja paljon asemia oli heti kuultavissa, tosin hieman turhankin ahtautuneena kapealle 

taajuuskaistalle. Signaalit elivät dynaamisesti, QSB:n ollessa tavallistakin voimakkaampaa. Myös iänikuinen 

QRM-pörinä, joka on muuttanut meille jäädäkseen, vaivalloitti hieman kuuntelua muttei estänyt kuitenkaan 

millään tavoin mukavaa kusoilua. Yhteyksiä syntyi tusinan verran parin tunnin työskentelyaikana. 

Kiitoksia taas kaikille osallistujille ja vetäjille. 

Antero OH1KW Naantali 

 

 

 



OI5PRM/SA OI5PRM/M 

Aivan ensimmäiseen CW-jaksoon klo 7.00SA en ehtinyt museolle ajelemaan, mutta jo klo. 9.00SA oli vanha 

rouva Bertta, VREHB viritetty kahdeksallekympille ja kusonpito saattoi alkaa. Antennina matalalla roikkuva 

5MHz:n dipoli, joka juuri ja juuri virittyi. Apuvastaanottimena VRLK, mutta lienee huonossa hapessa, kun 

Bertalla kuuli samat asemat? Ensimmäisen tunnin aikana workin puolisen tusinaa asemia. Paljon sieltä niitä 

kuului, mutta eivät kuulleet minun korisevaa ja huojuvaa lähetettä. Joukossa tuntui olevan isotehoisia 

asemia, jotka eivät pyynnöistä huolimatta vähentäneet automaattiavaimensa kierroksia, jätin semmoiset 

workkimatta. 

AM-tunnin aikana vaihdoin maisemaa ja virittelin mobileaseman käyttökuntoon. Radioautossa on 

ruotsalainen 50-luvun Ra200 ja 8m piiska kaartui somasti etupuskurista takapuskuriin. Meni se kuitenkin 

laitteen omalla tunerilla vireeseen ja huimalla 5W teholla workin toiset puoli tusinaa. Samaan aikaan oli 

Field Day kontesti ja jokunen kilpa-asemakin kutsui radioautoa, mutta QSB ja invertterin lievät häiriöt veivät 

aseman mennessään. 

Itsenäisyyspäivänä sitten hiihtojoukoissa? 

 

 

 

 

 

 

 



OF6QR/S: 

 

Tapahtuma meni odotetusti melko kehnojen kelien merkeissä. Parhaiten varmaan olisi kuso kulkenut heti 

aamulla, mutta pääsin mukaan kymmenen maissa SA.  

Kutsuin hetken kyyneleellä, ja joku vastasikin, mutta tuli kovin heikosti ja kun kuultavissa oli samaan aikaan 

taajuudella varmaankin puolen kymmentä muuta asemaa niin ei kusoa syntynyt! 

Niinpä jatkoin sitten VR-7/VRLK-asemalla ja yhteyksiä alkoi syntymään. Astatic-mikin sijasta juhlapäivän 

kunniaksi oli käytössä Akin oma hiilimikki, ja sotilaallinen karheus äänessä!  

Kova QSB haittasi, mutta siitä huolimatta tuli lokiin muutama VRFK-asemakin. Pieneksi koko kusomäärä 

tällä kertaa jäi, yritin plokata heikoimpia VRFK/Kyynel-asemia, eikä voinut ihan koko aikaa olla mukana.  

Koko yhteysmäärä oli 16 kpl. 

 

73't de Ville, OF6QR/s 

 

 



OF2BNX/SA: 

 

Osallistuin tapahtumaan yhdysvaltalaisilla toisen maailmansodan aikaisilla laitteilla. Lähettimenä oli 

laivaston ilmavoimien 3-4 MHz:n lentokonelähetin ARC-5/T-19 ja AM-modulaattori ARC-5/MD-7 sekä 

vastaanottimena ilmavoimien 3-6 MHz:n lentokonevastaanotin SCR-274-N/BC-454. Tehoa dipoliantenniin 

lähti n. 20 W. 

Kokeilin AM:llä heti aamusta ensimmäisen AM jakson aikana klo 8.00-9.00. Menestys oli huono. En saanut 

ainuttakaan vastausta yleiskutsuun, enkä myöskään kuullut ketään. Ehkä ajankohta oli liian aikainen.  

Klo 9.00 siirryin sitten CW:lle. Asemia tuntui olevan mukavasti äänessä, mutta koska on vaikeaa saada 

lähetin ja vastaanotin vasta-aseman taajuudelle tämän yhteyttä häiritsemättä, rupesin kutsumaan yleistä 

kutsua. Keli ei ollut mitenkään hyvä ja voimakas QSB häiritsi melkoisesti. Yhteyksiä kertyi kymmenkunta. 

Kaukaisin vasta-asema oli OF6QR/S, Ville, Ähtäristä. Tämänkin yhteyden QSB katkaisi välillä melkein 

kokonaan, vaikka Villellä oli AKI:ssa tehoa 50 W. Ainoa /SA-asema johon sain yhteyden oli OH3WR/SA, 

Veikko, Lahdessa. Hän oli äänessä Bertalla. 

 

Oli taas mukava tapahtuma. Parhaat kiitokset vasta-asemille. 

tnx es 73 de Harry / of2bnx/sa 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
PRT 24  4.6.2017, OH 2 NAS /SA RAPORTTI SEKÄ HAVAINTOJA ETENEMISOLOSUHTEISTA 1. – 6.6.2017  
 
 
 
OH 2 NAS/SA, QTH Lohja Ojamo toimi kolmella taajuusalueella, 3,5, 5,3 ja 7 MHz CW:lla. Toiminta 4.6. 
aloitettiin klo 0600 SA ja päättyi klo 12 SA. Tämän lisäksi tapahtui 1.6. kaluston testaus ja aikavälillä 1.6. – 
6.6. havainnoitiin etenemisolosuhteita eri aaltoalueilla. Kaikkiaan itse PRT 24-tapahtumassa pidettiin 
kahdeksan yhteyttä, kalustona 3,5 MHz:lla Kyynel M5/M7, 5,3 MHz:lla VREHB ja 7 MHz:lla lentokoneasema 
BC-458/BC-348, vm. teholtaan n.15 W. Pisimmät yhteydet olivat OH1BGG:n kanssa Suomussalmelle 
(Hossaan),  kaikilla kolmella alueella.Poikkeukselliset etenemisoloduhteet vallitsivat 1.6. (Yhteydet 
OH1BGG:n kanssa 3,5 MHz:sta aina 14 MHz alueelle saakka) ja 5.6. (Erittäin heikot olosuhteet). Tiistaina 
6.6. 3,5 ja 7 MHz yhteydet katkesivat äkillisesti n. klo 07 SA. 
 

1. Toiminta 4.6. klo 0600 – 0930 SA.(6 yhteyttä) Yhteys OH 1 BGG/SA:n ja myöhemmin OH 6 
GSR/S:n kanssa ensin 3556,250 kHz:lla Kyynelellä, Hossassa ”Agenttiradio”) ja Kitukankaalla SC-
130. Erikoinen yhteys oli OH 6 FA:n kanssa hänen toimiessaan 1930-luvun venäläisellä 0,5 W 
tehoisella 6PK-asemalla. Hossaan pidettiin yhteys myös 5,3 MHz:lla, molemmilla kalustona 
VREH. 
 

2.  Klo 0835 SA yhteys Hossaan 7 MHz:lla otsikossa mainitulla lentokoneasemalla. 
 

3. Kaluston testaus 1.6. (11 yhteyttä) aloitettiin OH 1 BGG:n kanssa 3,5 MHz:lla, myöhemmin 5,3 
MHz:lla. 7 MHz:lla oli meneillään CW-kontesti, joten siellä ei yhteyksiä ollut,  

 
4. Etenemisolosuhteet kaluston tarkistuksessa 1.6. olivat normaalin tuntuiset. 3.6. pidimme klo 07 

SA tienoilla OH 1 BGG: n kanssa QRO-yhteydet 3,5, 5,3, 10 ja 14 MHz alueilla. Jopa 18 MHz:lla 
oli toiseen suuntaan havaintoja heikoista merkeistä. 5.6. oli täysin erilainen tilanne. Millään 
aaltoalueella ei klo 07 SA syntynyt Lohja – Hossa yhteyttä, Lohja – Vaasa – yhteys syntyi 3,5 
MHz:lla. 6.6. ensin 3,5 ja sen perään 7 MHz yhteys katkesi muutamassa minuutissa klo 07 SA 
jälkeen. 

 
5. Työskennellyt asemat 1.6. OH 1 BGG, OI 5 PRM, OH 3 KRB, OH 3 EY, OH 7 QA/SA, OH 2 FBX, OH 

6 EFH, OH 6 GQE ja OH 3 MY. 
 

6. Asemat 4.6. OH 1 BGG/SA, OH 6 FA/SA, OH 3 KRB/S (Katkesi), OH 6 GSR/S, OH 2 BGD/SA ja OH 
3 UQ. Lisäksi kuulin, mutta ei yhteyttä, OH 2 MEE/SA ja OH 6 NPV/QRP. OI3SVM:n kanssa oli 
SSB-yhteys, op. OH3NVK. Aseman piti tulla ääneen VREH:lla, mutta CW:lla en sitä kuullut.  

 

 
 
Kuvassa 1 oikeanpuolisella hyllyllä ylinnä  RX Collins 75A-4, sen alla Sipi virtalähteineen. Alemmalla hyllyllä 
näkyy VRFKC virtalähteineen ja sen vieressä 1950-luvun Collins RX 392/URR. Sen alla näkyy ”Kukkopilli”. 
Seinällä ylinnä antennien maadoituspaneli ja sen alla tuneri, Keskellä hyllyn päällä YAESU  System 600 
virtalähteineen ja sen alla Kyynel M5/M7 virtalähteineen. Vain Kyynel osallistui PRT 24-tapahtumaan. VREH 
ja BC-458/BC-348 ovat näkymättömissä. 
 



 
 
Kuvassa 2 on Kyynelen RXn virittäminen meneillään. Kyynelen hehkujännite on muodostettu kahdella 1,5 V 
sauvaparistolla, anodijännite verkkolaitteella, jonka perässä on jännitestabilisaattori.     
 

 
 



 

OH6EFH/SA 
 
Osallistuin PRT-24 tapahtumaan VREH-bertalla. Aamulla klo. 06.30 kytkin berttaan virrat että 
vanha rouva ehtii lämmetä. 
Hieman ennen klo. 07:00  tarkistin että powerissa ja bertassa kaikki on ok, kuulokkeet 
korville ja aloin kutsumaan, 07:08 vastasi ensimmäinen asema, oh3ls Seppo ja heti perään 
oh3my/s Oiva sekä oh6eog/sa Pontus. 
 
Keli oli aamupäivästä aika hyvä ja bandilla tilaa, päivän edetessä QSB hieman haittasi joissakin 
yhteyksissä. Ensimmäisellä jaksolla 07:00-08:00 sain pidettyä 5 yhteyttä. 
 
VREH-bertta toimi moitteetta ja antoi ulos 12 wattia, antennina oli 10m-160m ocf-dipoli noin 15 
metrin korkeudessa. Vastaanottimena käytin bertan omaa vastaanotinta ja iltapäivällä bertan 
vastaanotin alkoi kuulostamaan aika ruuhkaiselta joten päätin 15 yhteyden jälkeen antaa tilaa 
muille joten klo. 14.00 suljin asemani.  
 
Am-osuuksiin en osallistunut. 
 
Mukava tapahtuma jälleen, kiitos kaikille osallistujille! 
 
 

 

 



OH2MEE/SA: 

Olin mukana PRT24:ssä koti-QTH.sta Vantaalta kutsulla OH2MEE/SA. Laitteena vanha kunnon VRFK QRP-

rigi, josta lähti tehoa ulos n. 1,5 w dipoliin. HF-keli oli varsinkin aamulla hyvä ja PRT-asemia runsaasti 

mukana. Osa workki ilmeisesti uudemmilla laitteilla ja käytti myös isoja tehoja signaaleista päätellen. 

Runsaan parin tunnin työskentelyn tuloksen syntyi parisenkymmentä qsoa lähinnä CW:llä. 

Mukava havaita, että kiinnostus vanhoihin sotilasradioihin ja PRT:hen yhä elää ja on voimissaan. 

 73 de Jukka/OH2MEE 

 



OH1FJ: 

Kiukaisten vanha Pappila, Pappilankuja 3 27400 Kiukainen 

Tilaisuus alkoi klo 12.00 ja päättyi 15.00 

Tervetulotoivotus, Kiukaisten Kilta ry  puheenjohtaja Eeva Mäkikalli 

Kiukaisten Kilta ry hallituksen jäsen Mauri Väänänen OH1NTI 

Kutsuttu Radioamatööri Leo Pajuvirta OH1FJ  

Tilaisuus aloitettiin Kyynel Radion esittelyllä, Kyynel radio oli nähtävänä toimintakunnossa. 

Siitä on pitkä aika kun Suomi kävi sotaa, ja oli suuri puute kaikista tarvikkeista. Tarvittiin radiokalustoa, 

radioita valmistettiin monta eri merkkiä. Yksi niistä oli Kyynel radio joka valmistettiin nimenomaan 

kaukopartio miehille, kevyt kaukopartio radio. 

Kaokopartiomatkoilla oli melkein aina koulutettu kyynelmies, joka piti huolen kyyneleestä ja sen  käytöstä. 

Tapahtumassa oli yleisön nähtävänä Sanoman salamis kiekko / sanoman avaus kiekko (sama kiekko ) 

Nähtävänä oli useita radilaitteita uusia ja vanhoja. 

Yleisölle näytettiin kirjallisuutta ja yleisö sai lukea, mieluisin lehti tuntuu olevan Kansa Taisteli. 

Naisia kiinnosti, kun he lukivat, että naisia ( lottia ) oli koulutettu sähköttäjiksi. Paikalla olevat naiset 

pyysivät keskustella kahvikupin ääressä vielä sähkötyskoulutuksesta sota aikana,ikävuosia vanhin oli 90 

vuotta. Keskusteltiin ja yleisöllä riitti runsaasti mielenkiintoisia kysymyksia. Tuntuu, että kun tälläisiä 

tilaisuuksia järjestetään kiinnostusta tuntuu olevan. Esimerkkinä on Askaisten Ritaripuiston, Nautelakoskes 

Museon, Kiukaisten Vanha Pappilan museon tilaisuudet. Kun tarkistin päiväkirjaa siinä oli kirjoitettu 32 

nimeä ja noin 10 pääsi lähtemään eikä ollut kirjoittanut nimeä päiväkirjaan. Yhteensä 42 nimeä on hyvä 

määrä, kun ajattelee, että tämä oli ensimmäinen tapahtuma. Kokemus on osoittanut että Veteraanit ja 

Veteraani radiot on kiinnostuksen kohde.   

Kiukainen 4.6.2017 Leo Pajuvirta OH1FJ 

 



OH2BXT/S: 

Tässä lyhyt yhteenveto PRT24 ”operaatiosta”, Harrin OH2BGR, QTHssa Lohjalla. 
Kaivettiin VREH/Bertta esiin ja hehkumaan. Antennina kahdeksankympin OCF. 
Kuulosteltiin lähinnä puheperiodien aikana, mutta Bertalla ei oikein tahtonut 
kuulla mitään. Kelit olivat kyllä aika kehnot. Allekirjoittanut otti käyttöön toisen 
rigin, eli RACAL Comcal30:n ja samaisella antennilla syntyi kaksi qsoa : 
  
SA14:43 OH2BXT/S > OF5AD/S 55/55 (TIMO) 
SA14:54 OH2BXT/S > OF1TX/S 58/58 (JASKA) 
  
Tällaista tänä vuonna ! 
  
73, 
Markku, OH2BXT 
es 
Harri, OH2BGR 
 
 
OH3FJQ/SA: 
 
Kuvassa eräs veltto viestimies päivystää valppaasti Teiskon takametsien VRFK-asemalla OH3FJQ/SA. 
Kova oli ruuhka radioaalloilla, eli hyvä kuuluvuus. 
 
 
    Tensu 
 

 



 

OH5AD/S: 

Haminan Radioamatöörit ry päätti järjestää perinneradiotapahtuman Miehikkälän Salpalinjamuseolla kuten 

aiempinakin kesinä, vaikka virallisesta perinneradiotapahtumasta ja sen järjestäjästä ei tänä vuonna tietoa 

ollutkaan.  

Olimme jo hilkulla jättää tapahtuman väliin kun tietoa siitä onko sitä vai ei, ei mistään saatu, mutta sitten 

Kari, OH5TS otti asiakseen kutsua vanhan porukan kasaan ja järjestimme tapahtuman pika-aikataululla. Se 

onnistui hyvin ja pian olimme kasaamassa kerhomme IOTA-operaattoreilta lainaksi saamaamme Etelä-

Afrikan armeijalle tehtyä telttaa museon ilmavalvontatornin juurelle, jossa olemme aiempinakin vuosina 

aina operoineet. Puoliaaltodipoli nousi nopeasti rutiinilla ilmavalvontatorniin ja kannatinköydet ympäristön 

puustoon.  

Radiolaitteiksi valitsimme VRFK (A1A), Drake 4C (A3E) ja vastaanottimeksi VRLK:n. Kutsuksi valitsimme 

juhlavuoden kunniaksi OF5AD/S 

VRFK:ta ei kuitenkaan ehditty koestaa ennen operointia ja jouduimmekin harmiksemme toteamaan sen 

vialliseksi. Radion lähetin vain vingahti avainta painettaessa. Päätimme sitten operoida sekä CW että AM 

Draken ja Veeran kanssa.  

Kelit olivat oikulliset vasta-asemien signaalien välillä kuuluessa hyvinkin voimakkaasti ja sitten taas painuen 

kuulumattomiin. Voimakas QSB vallitsi koko operaatiomme ajan. Yhteyksiä saatiin silti kymmeniä niin AM 

kuin CW modeillakin.  

Operaatioon osallistuivat vanhat tekijät Kari OH5TS, Pertti OH5MMO, Pertti OH5AZY, Samuli OH5FED ja 

uutena Simo OH5GIO.  

Hengessä mukana olivat kerhomme jäsenistä myös Tuija OH5MX ja Risto OH2IC + XYL. 

Asemaamme kävivät tutustumassa niin museon oma väki kuin museovieraitakin ja samalla saimme jälleen 

kerran mahdollisuuden mainostaa myös harrastustamme.  

Kiitos vielä kaikille vasta-asemille, pidetään kiinni tämän hienon tapahtuman järjestämisestä tulevinakin 

kesinä!  

 

73 de OH5FED 



 



 


