
                                                                                                                         

VIESTILIIKENNEHARJOITUS 26. – 27.3.2021

1.TILANNE

Harjoituksessa on tarkoitus harjoitella tilannetta, jossa internetyhteydet ovat suuressa osin 
maata poikki. Osittain suorat radioyhteydet johtoasemaan eivät ole mahdollisia.

Valtakunnan sähkönjakeluverkossa on häiriöitä ja osia valtakunnasta on joko kokonaan tai
osittain ilman kiinteää sähköverkkoa.

2. HARJOITUKSEN TAVOITE

Harjoituksen tavoitteena on harjoitella postilaatikkoasemien käyttöä sekä suoria kahden 
aseman välisiä yhteyksiä (P2P). Lisäksi harjoituksessa pyritään toimimaan ilman 
valtakunnallista sähköverkkoa.

Harjoituksen jälkeen osallistujien tulee hallita viestiaseman rakentaminen, ohjelmistojen 
asennus sekä liikennöinti Winlink-express / Vara-ohjelmistolla sekä kyetä toimimaan ilman 
yleistä sähkö- ja tietoliikenneverkkoa.

Harjoituksen johtoasema OI7AX toimii Liperin Ylämyllyllä. Johtoaseman puhelinnumero on
0500 714291.

Harjoituspuhuttelu, viestiliikenneohjeet sekä käytettävien ohjelmistojen opetus järjestetään 
etänä Jitsin välityksellä. Tässä linkki: https://meet.jit.si/annabella2020 (käytä mielellään 
Crome-selainta).

3. OHJELMAT JA MODET

Harjoitukseen osallistuvat etäasemat (client) toimivat WinlinkExpress ohjelmalla VARA-
digimodella. VHF- yhteydet toimivat pääasiassa WinlinkExpress packet-modella. 

Harjoituksen viestiliikennekaavio on esitetty liitteessä 1.

Digimodella taajuudet ovat aina dial USB.

Harjoitukseen sisältyy myös puheliikenneosuus.

Teoriaosuus ja ohjelmistojen käyttö opetetaan etänä Jitsin välityksellä Ylämyllyltä.

4. POSTILAATIKKOTYÖSKENTELY

On tärkeää, että tarkastat oman postilaatikkosi viestiliikenneperusteista.

https://meet.jit.si/annabella2020


                                                                                                                         
Postilaatikkotyöskentelyssä WLE ohjelmassa ”session type” on oltava ”VARA Radio only ” 
ja viestin tyyppi ”Radio only message”.

MPS-asetukset WLE-ohjelmassa tehtävä viimeistään 24 h ennen toiminnan aloitusta. 
Katso Ykän OH6IJ:n tekemä on ohje asetuksista liitteestä 2.

Jos oma postilaatikkoasema ei jostain syystä vastaa, silloin kannattaa odottaa hetki, koska
postilaatikot siirtävät välillä viestejä keskenään ja palaavat sitten takaisin omalle 
postilaatikkotaajuudelle.

5. ASEMIEN VÄLINEN SANOMIEN VIESTITYS (P2P)

Asemien välisessä työskentelyssä ”open session” on ”VARA HF P2P” ja viestin tyyppi 
(send as) on ”PEER-TO-PEER MESSAGE”.

Asemien välisessä liikennöinnissä käytetään 3.600 Mhz taajuutta.

6. VIESTILIIKENNE

Lähetettävien viestien on oltava lyhyitä (max. 2 kt), txt-muotoisia, ei kuvia eikä isoja liitteitä.

Viestien sisällön saat valita itse esim. asematietoja, QTH, mitä kautta viesti kulkee, uutisia 
yms., kuitenkin radiamatöörimääräykset huomioiden.

Viestin otsikko tehdään WinlinkExpress ohjelman templaten avulla tai manuaalisesti 
kirjoittamalla: sanoma nro/sanoman tyyppi/kutsu/sijainti/klo aika/pvm.

(017/HS/OH7JJT/KP52CL/08.44.39/2020-10-31). Malli liitteessä 3.

Vastaanotetut viestit kuitataan lyhyesti.

Ennen oman liikennöinnin aloittamista kuuntele, onko taajuus vapaa muusta liikenteestä!

7. INTERNET

Tässä harjoitustilanteessa internetin käyttö Suomessa ei ole mahdollista.

8. HARJOITUKSEN KULKU

PERJANTAI 26.3.2021

Kello 14.00 – 17.00: Vapaata viestien lähetystä ja vastaanottoa. OI7AX taajuudella 3.600 
Mhz (VARA P2P) ja 144.850 Mhz (packet 1200). Samaten HF- ja VHF-
postilaatikkoasemat ovat viestiliikennekaavion mukaisilla taajuuksilla. 



                                                                                                                         
Kello 17.00 – 24.00: Vapaata viestien lähetystä ja vastaanottoa. OI7AX asema on 160m 
taajuudella 1.850 Mhz (VARA P2P) ja Kiihtelysvaarassa oleva OH7BBF-6 asema 
taajuudella 1.850 Mhz (VARA WL2K)

Klo 18.00 – 21.00: MPK kurssipuhuttelu, viestiliikenneasiakirjat ja -ohjeet, Winlink- ja 
VARA-opetus/-kertaus Ylämyllyltä etänä Jitsillä (https://meet.jit.si/annabella2020).

LAUANTAI 27.3.2021

Kello 00.00 – 07.00: Vapaata viestien lähetystä ja vastaanottoa. OI7AX asema on 160m 
taajuudella 1.850 Mhz (VARA P2P) ja OH7BBF-6 asema taajuudella 1.850 Mhz (VARA 
WL2K).

Kello 07.00 – 09.00:  Harjoittelua, yhteyskokeiluja ja sanomien viestitystä Vara P2P 
viestejä harjoitukseen osallistuville asemille (3.600 Mhz). Asemat ottavat yhteyden 
johtoasemaan OI7AX, (Vara P2P), taajuus 3.600 Mhz lähettäen lyhyen viestin. 

Kello 09.00 – 15.00: Harjoitukseen osallistuvat asemat (client) ottavat yhteyksiä kaavion 
mukaisesti omaan määrättyyn postilaatikkoon ja lähettävät sen kautta viestejä harjoituksen
johtoasema OI7AX:lle sekä muille kaavioon merkityille asemille.

Kello 09.00 -10.00: Yhteyskokeilut puheella johtoasemaan OI7AX taajuudella 3.660 Mhz 
(LSB). Taajuutta tarvittaessa muutetaan +- QRM, jos määrätyllä pistetaajuudella on häiriö. 

12.00 - 12.30: Yhteys puheella johtoasemaan OI7AX 3.660 Mhz (LSB), harjoitukseen 
liittyvät mahdolliset kysymykset, kommentit. 

15.00-15.30: Yhteys puheella johtoasemaan OI7AX 3.660 Mhz (LSB), harjoituksen 
lopetus, kommentit.

8. ESIMERKKEJÄ

OH1KIO lähettää viestin OI7AX:lle

OH1KIO luo viestin valmiiksi (Vara radio only, Radio Only message) OI7AX:lle ja ottaa 
yhteyden OH6IJ postilaatikkoon, jolloin viesti siirtyy eteenpäin lähetettäväksi. OI7AX:n 
vastaus saapuu myös OH6IJ postilaatikkoon, josta OH1KIO voi sen noutaa.

OH1BC lähettää viestin OH2NT:lle

OH1BC luo viestin valmiiksi (Vara radio only, Radio Only message) OH2NT:lle  ja ottaa 
yhteyden OH5ZN postilaatikkoon, josta viesti välittyy OH2RBB - OH2RBV postilaatikkoon, 
josta ON2NT sen noutaa.



                                                                                                                         

9. HARJOITTELU

Voit harjoitella postilaatikkotyöskentelyä ennen harjoitusta sinulle sopivana aikana, sillä 
kaaviossa olevat postilaatikkoasemat ovat jatkuvasti toiminnassa (24/7/365) harjoituksen 
ulkopuolellakin.

20.3.- 21.3.2021 kello 08 – 20 voit testailla kahden aseman välisiä yhteyksiä (P2P) 
OI7AX:n kanssa taajuudella 3.600 Mhz

9. LISÄTIETOA

OH8STN Ham Radion nettisivuilla on hyviä opetusvideoita Winlinkistä, jotka löytyvät myös 
Youtubesta:

- Winlink email Peer to Peer (https://www.youtube.com/watch?v=VQNKy_ltY8o)
- Vara HF modem settings  (https://www.youtube.com/watch?v=Wdw-DyhoRrI)
- Winlink email to gmail (https://www.youtube.com/watch?v=0T2c7d-lP3w)

Lisäksi tietoa ja ohjeita saat tarvittaessa harjoituksen johdolta sekä postilaatikkoasemien 
ylläpitäjiltä.

Harjoituksen johtaja Tommi Holopainen

LIITTEET

LIITE 1: Viestiliikennekaavio

LIITE 2: Ohje RMS Relay/Trimode – asemien asiakkaille.

LIITE 3: Sanoman malli ja templates-ohje

LIITE 4: Some-ohje

                       


