
PRT30 kootut selitykset 

Tällä kertaa ei kovin montaa selitystä sähköpostiini saapunut. Kuitenkin enemmän kuin edellisestä, josta en 

saanut yhtään. Liekö kadonneet sinne kuuluisaan bittiavaruuteen? 

 

OI5PRM 

Edellisenä iltana hyvissä ajoin matkasin museolle laittamaan kaikki kuntoon. Tarkoituksena oli workkia 

tämänkertainen PRT Kriegsmarinen käytössä olleella Lorenz Lo5K39 laivaradiolla. Olin sen muutama vuosi 

takaperin laittanut käyntikuntoon ja pitänyt muutaman kusonkin, piti siis pelata OK. No powerin ja radion 

välikaapeli oli tietysti hukassa.  Irtojohdoilla tein sitten kytkennät ja rohkeasti vain virrat päälle. 

Kun palovaroitin oli lakannat huutamasta ja sinininen savu hälvennyt totesin powerin tulleen taas kerran 

tiensä päähän ja workkiminen jäi tällä kertaa puhelinsoittoon pelastuslaitokselle, etteivät turhaan tule, palo 

oli jo sammutettu… 

 

 

 

OH3IH/S 

Sain aseman perustetuksi jo muutamaa päivää ennen perinneradiotapahtumaa. Koeyhteydet Kangasalle ja 

Ouluun onnistuivat hyvin 3 watin teholla. Riginä LV404 eli neuvostoliitossa valmistettu R-104M, joka 

varmaan on monelle 60- ja 70-luvun viestimiehelle tuttu peli. Lokiin tuli hieman yli toistakymmentä cw-qsoa 

tapahtumassa, josta jäi hyvä mieli. 

 

73, Reino OH3IH/S 



 

 

PRT n:o 30 6.6.2020, raportti toiminnasta OH 2 NAS/SA 

Allekirjoittanut osallistui PRT 30 CW-osuuksiin klo 0800 – 1000 SA ja 1330 – 1400 SA. Oheisena havaintoja ja 

kommentteja sekä joitakin suosituksia. Mukana on myös tänään 7.6. ”Perinnerinkulassa” klo 0900 SA 3747 

kHz:lla esiintulleista seikoista. Mieleeni tulleet suositukset saatan järjestäjien harkintaan. Ne on tarkoitettu 

sekä lokakuussa tapahtuvaa ”Octobertest”ia että PRT 31 varten. 

Todettakoon, että varsinaisena juhlapäivänä, 4.6. aamulla oli minulla QSO OH 2 ZL/SA:n kanssa. Silloin oli 

minulla tosin riginä moderni asema. 

1. Etenemisolosuhteet tuntuivat keskimääräistä paremmilta klo 09 SA saakka. Sen jälkeen 

tapahtui melkoista heikkenemistä. Kaukaisimmat yhteyteni olivat Kuopioon ja keskeytynyt 

yhteys Närpiöön. Pohjoisia asemia en kuullut. OH-asemia oli arviolta 20 – 30. Ruotsalaisia 

asemia oli mukana ainakin kaksi, Venäjältä ainakin yksi, RA 1 KA Viipurin lähistöltä. 

2. Omat laitteeni olivat jakson alussa Kyynel M5/M7, lopuilla VREH, teho n. 6 W. Kyynelen 

antenni oli normaali 3,5 Mhz dipoli, VREH:n LK 99. 

3. Kaikkiaan pidin 11 yhteyttä, kaikki ensimmäisen jakson aikana. Näistä kaksi keskeytyi 

Kyynelen lähetystaajuuden vaihtelun takia. Syynä oli ilmeisesti erittäin kova tuuli, joka 

muutteli kahden pihamännyn väliin rakennetun dipolin korkeutta ja siten kapasitanssia 



maata vastaan. Lisäksi TX:n säätökondensaattorin kontaktipinnoissa tuntui olevan 

ylimenovastusta. Seurauksena vasta-asemat kadottivat joko hetkeksi tahi kokonaan 

signaalini. Onneksi Kyynelen RX sentään toimi hyvin. 

4. Suosituksia: Käsitykseni mukaan kannattaa harkita PRT-työskentelyalueen laajentamista 

ottamalla mukaan kaikki RA-alueet 1,8 Mhz – 7 Mhz. Voitaisiin määrittää kullakin alueella 

pistetaajuus, joka toimisi kuuntelutaajuutena. 3,5 Mhz:llahan nuo pistetaajuudet ovat vanhat 

tutut, 3556,250; 3560,00 (”2”) ja 3565,00 (”1”). 1,8 Mhz:lla pistetaajuus voisi olla 1830,00 

kHz, 5,3 Mhz:lla 5356,00 kHz ja 7 Mhz:lla 7032,00 kHz. Octobertestissä voisivat suomalaiset 

asemat käyttää samoja pistetaajuuksia. Tosin 5,3 Mhz alueella ei ilmeisesti tule järjestää 

minkäänlaisia kilpailuja. No. eihän tuo Octobertest mikään contesti luonteeltaan taida olla. 

Mietitään asiaa lähempänä sen ajankohtaa. Toinen suositukseni on, että pyrittäisiin saamaan 

mukaan virolaisia perinneradisteja sekä PRT- että Octobertest-tapahtumiin. 

Kuvassa on Lohjan Ojamolla sijaitsevan QTH:n näkymiä. Oikeassa alalaidassa on Kyynel virtalähteineen 

(Hehkuparistona 2 kpl 1,5 V sauvaparistoa, anodijännitteessä verkkojännitteen stabilisaattori ja itse 

virtalähde. Oikeassa reunassa pilkottaa Sipi ja loppu on modernia kalustoa, Yaesu FT-77 ja Yaesu System 

600. 

 

 

 



OH3FJQ/SA 

OH3FJQ/SA Teiskon asemalla, takapiruna ja myös äänessäkin välillä OH3LMG. 

 

Kalustona VRFK (vm. 1943) dipoliantennilla. Puolentoista watin huipputehoilla liikennöintiä CW:llä ja 

AM:llä. 

 

 

OI6SP/S 

Liitte kuvan joka naapuri otti Loppuosa on SM5DSB lähettämä viesti minulle tapahtuman jälkeen 

 

Lähdin perjantai illalla klo 18 aikana rantamökkiin Olin jo kantanut autoon Ra200 ja verkkolaite + 

varustelaatikko.  Myös 6PK + verkkolaite pistin mukana. Hinas ylös dipoli 80m;in varteen kun tulin paikan 

päälle. Oli sielä köydet valmis paikalla. Perjantai iltana huomas että 6PKn varteen jäi korvakuulokkeet 

kotona- Luulin että ne oli laatikossa 

No tupa piti lämmittää puuhellalla siinä oli iltapuuhaa 

Lauantai aamuna heräs hyin ajois klo 06:10. Pistin hellaan tulta ja keitin kahviaa Nostin Ruotsin Armejasta 

poistettu Ra200 pöytään. Kutsun käytin OI6SP/S Koska RA200 oli aloitettu käyttää 1950 luvun lopussa 



Ja klo 08 olin valmis ja olin jo virittänyt radioon Se antoi normaali 8W ulos. Eka asema joka vastas OI6SP/S 

oli OH3SS. Hyvin tuli asemia sisälle koko eteläsuomesta. Myös Tukkholmasta sain vastaus se oli SM5DSB 

Kåre. Eka CW perioodilla sain kokoon 8 QSoaa. Viimeinen puolitunti meni hukkaan ku rantanaapuri tuli 

käymäs. No hän otti minusta kuvan 

Koska olen tullut kovin kuuro  en pystyy kopittaa AM jätin sen väliin. Join kahviaa ja sitten menin pihalle ja 

otin esille moottorisaha ku tuuli oli kaatanut yksi kuusi tontilla. Siitä pätkitettiin polttopuu klapiks 

Klo 13 jälkeen aloitin taas CW tahkomaan. Mutta kyllä vanha käsi vain jäykistynyt.Koska aina käytän 

kotona automaattiavain. klo 14 hain laukusta vanhan Golden Key. Ja nytt taas pelas sormet. Viimeinen 

vasta asema tuli vastaamaan OH5YU 

Sitten kutsuin 10 minuuttia ei tullut vasta asemia aloitin etsiää, Lokissa oli nytt kaikkiaan 16 QSOaa.  

Haarvat oli asemiaa ja heikko signaali. Ulkona oli alkanut sataa vettä Muuttuiko kelit ? 

Näitä vorkittiin  

OH3SS     OH6QR/P     SM5DSB      OH3IS/S     OH1MAH/QRP 

OH1BS/SA  OH2NAS Häipyi   OH3UQ   OH3KRB/SA 

 OH2G    OH2BAH   OH6EOG/SA   OH1SJ/S  SM3LQI   OH1MLZ 

OH3BN   OH5YU 

QSL tulee liiton kautta 

Klo 14:30 sammutin asema ja aloitin purkaa asema. Ja lähdin kotiin. Kiitos kaiki osanottaajiaa Pysykää 

terveenä 

73 de Ben OH6PA 

OI6SP operaattorina 



 

 

 



Kåre  SM5DSB 

Jomen - det var ju kul att få vara med och lyssna på veteranradiodagen, även ha QSO med några stycken, 

nämligen: 

OI6SP/S Ben med Ra 200 och dipol och cirka 8 W - hörde Ben 559 (sorry att jag slog OH1SP ibland) 

OH3KRB/SA Heikki med en VRGK cirka 1 W (eller VLGK?) och hörde honom 539 

OH2BNX/SA med en VRFK + loopantenn, också den 1 W - 539 och sist 

OH7QA/SA med en VREH + loopantenn, cirka 5 W  - 559 

Jag lyssnade via den KIWI-mottagare som finns vid Kvarnberget - SK0MT, och med den antennen och 

placeringen på en störningsfri plats en halv km från själva Berget kan vi lyssna på svaga signaler. Brusnivån 

vid den RXn ligger på S1! 

Det var QSB på signalerna men även med cirka 1 W hördes de små portabla stationerna förvånansvärt bra 

häröver.  

73 de Kåre SM5DSB 

 


