
PRT 31 sattui ja tapahtui 

Eipä tullut montaa raporttia, vaikka uusia(kin) asemia tuntui olevan äänessä normaalia enemmän 

 

OH6HGW/S 

Aloitin tapahtumaan valmistumisen jo keväällä, eli silloin huomasin jossain myynnissä Yaesun FT-707 rigin. 

Vielä kun sarjanumerosta varmistin että valmistusajankohta on toukokuussa 1980, niin ostin rigin pois 

kuleksimasta. Ulkopuolinen kunto oli jotain kammottavan ja ruman välillä. Rankan pesun jälkeen irrotin 

peltikuoret (helppoa kun ei montaa ruuvia ollut tallella), ja aloin hitsaamaan reikiä umpeen. Joku säätäjä 

velho oli kyllästynyt kuorien irrottamiseen ja tärkeimpien trimmereiden kohtaa oli porattu kuoriin riittävän 

isot reiät. Hitsauksen jälkeen vasaroitiin suurrimat lommot pellistä ja sitten loppujen maalien hionta. Nyt 

kun pellit olivat kohtuulliset, niin suoritettiin niiden maalus.  Väriksi valikoitui hillitty tumma sävy joka 

etäisesti muistutti Yaesun väriä. Vielä piti reunalistat laittaa eli eloksoidut alumiinilistat maalattiin mustaksi 

ja asennettiin kylkiin. nyt alkoi ulkopuolinen kunto olla sellainen että radiota kehtaa sisällä pitää. 

Naamataulussa nuppeja piti hiukan suoristella mutta muuten se oli kunnossa. Seuraavaksi alkoi säätöjen 

tarkistelu ja suorittaminen. Pienellä hienosäädöllä radio oli kunnossa ja taajuudet samaa mitä laskuri näytti. 

Testiyhteyksiä tuli pidettyä myös ja Am puolella piti geinit pienentää todella pieneksi, ettei ääni 

rikkoutunut. Toki osaksi asiaan vaikuttaa se että operaattorin oma modulaatiotaso on riittävä. Näin siis oli 

radio valmiina ja laitettiin kaappiin odottamaan H-hetkeä.  

Viikonlopun alkaessa otettiin radio kaapista ja laitettiin kiinni virtalähteeseen ja antenniin. Kunnollisen 

lämpiämisen jälkeen pidettiin muutama testiyhteys 80m ssb alueella. Kokeilin vielä am puolta toisella 

radiolla monitoroiden ja totesin äänen hyväksi.  

Itsenäisyyspäivän aamuna klo 7.30 laitoin radio päälle, tarkistin kellon olevan lämpenemään. Jossain 

vaiheessa alkoi ssb puolella olla elämää, jolloin totesin häiriötason olevan taas korkea. Selasin bandia 

edestakaisin ja useita epämääräisiä signaaleja ja puhinoita esiintyi. Kahvin juonnin ja lehden lukemisen 

jälkeen alkoi kello olla merkissä. Pyörittelin vfo:a ja muutamia voimakkaita asemia oli äänessä. Niitä sitten 

yritin huudella kun voimakkaammat asemat olivat yhteydet saaneet pidettyä. yritin myös valita vapaan 

taajuuden ja vain kutsua, mutta heikkoon signaaliini ei kukaan pysähtynyt joten jatkoin vain kuiden 

etsimistä. Ensimmäisen tunnin aikana sain lokiin seuraavat asemat: OI1SWM/S, OH1TX/S, OH2S, OI7AX/S. 

Tunnin jälkeen suljin aseman ja kävin muilla asioilla päivällä. Kotiin ehdin taas takaisin viimeiselle tunnille. 

Eli klo 15.00 avasin taas radion ja heti törmäsin vahvaan signaaliin naapurista, eli OH6FSQ/S tuli todellisten 

plussien kera. Jossain kohtaa sain kuitattua vielä OH4LA ja OH2BIA asemat. Kellon tullessa 16.00 ei enää 

asemia ollut hetkeen kuulunut eli suljin omankin aseman. Totesin että kyllä seiska sarjan Yaesulla seitsemän 

yhteyttä on hyvä saavutus, se kun on seitsemän yhteyttä enemmän, kuin aiempina vuosina yhteensä.  

 

Kiitos kaikille vasta asemille ja hyvää itsenäisyyspäivää  

OH6HalpaGigaWatti/ S 



 

 

OI6SP/s 
 
operaattori OH6PA 
 
Saisko ehdottaa ainakin Itsenäisyspäivän tapahtuma muutos 
Kesä aktiviteetti voi olla kuin ennen 
Aamun CW osa alkais klo 09 kokemuksen on osoittanut että aamulla ei oo hyvä OH-keli se alkaa vasta klo 
09 
Nytt oli bandi täynnä PCC testin osallistuviaa Puolalaisia ja Saksalaisiaa 
Jos aloitettais ensikssi 1 tunti CW klo 09 - 10 Suomen aikaa Koska Kuutosten kuudennen päivän CW kupp 
alkaa klo 10 
Ettei kolaroi senkans 
Sen ensinmäinen tunnin (08 - 09) CW siirrettäisiin iltapäivällä AM perioodin jälkeen klo 16 -17 
Sitten myös pohjois OH8 ja OH9 asemat voittais olla mukana 
  
Oli tarkoitus että olisin käyttänyt hiljattain ostettu LV407 
Mutta se meni rikki jo keskiviikkona että lähetti sen korjattavaa 
Nytt jo perjantai iltana nostin pöytään RA200 Ruotsin armeijasta poistettu kentä radio 
Heräs jo ennen klo 07 aikana ja kahvin juonnin jälkeen aloitin kuunnella 80m 
Bandi oli täynnä RA200 jossa on herkkä vastaanotin meni melkein tukkoon 
Ensinmäinen OH asema joka vastas minun CQ ja vorkin oli OH2DA 
Eka perioodin CW alkoi ja sain 9 QSOaa 



Koska olen tullut erittäin kuuro on hankala kuulla AM en siihen osallistunut 
Klo 12 aloitin taas CW eka asema silloin oli OH6BKO Raumasta 
senjälkeen sain 9 QSO 
Eli yhteenssä 19 CW QSOaa 
Hyvää jatkoaa kaikille Stay Safe 
  
73 de Ben OH6PA 
 

 

OI3V/SA 

Kiitos onnistuneesta Itsenäisyyspäivästä 6.12.2020 ja jo perinteeksi muodostuneesta 
Perinneradiotapahtuman (PRT31) aktivoinnista. 
 
Lylyn Viestivarikon radiokerho, OI3V, oli tällä kertaa äänessä Lylyn Viestimuseon sijaan 
Lempäälästä käsin lokaattoriruudussa KP11UH. 
 
Yhteyksien pitäminen aloitettiin kello 11.00 alkaen, ja vuorotellen kahta eri radioasemaa. 
Varsinaisten perinneradioyhteyksien pidosta vastasi Veikko OH3LB, joka operoi 
tapahtuman ajan sota-ajan Kyynel-radiolla ja käyttäen kutsua OI3V/SA. Yhteyksiä pidettiin 
päivän aikana jaksottamalla. Aina, kun Kyynel-asema oli tauolla, yhteydenpitoa jatkoi Timo 
OH3LMG, ja käyttäen uudempaa, suunnittelultaan 80-luvun loppupuolen kenttäradiota 
PRC2000. Tämä asema operoi normaalilla kerhon kutsulla OI3V ja antaen samalla vasta-
asemille mahdollisuuden kerätä yhteyksiä OI-awardia varten. 
 
Kyynel-asemalla saatiin yhteyksiä viitisen kappaletta. Alussa aseman operoinnin kanssa 
oli teknisiä ongelmia, jotka viittasivat käytetyn kiteen rikkoutumiseen. Asema saatiin 
kuitekin toimimaan. PRC2000 asema operoi tapahtuman aikana kolmisenkymmentä 
yhteyttä, ja samalla testaten laitteistoa pitkän käytttötauon jälkeen. 
 
Kiitokset kaikille tapahtumaan osallistuneille. 
 
Terveisin, 
Timo OH3LMG 
 



 

 



OH6QR/SA 

En ollut koko aikaa äänessä, kusoja syntyi 25 kpl, suurin osa AM:llä. Radiona oli VREHB, 
ja CW:llä Kyynel M11X. 
Aamulla oli turhankin hyvä keli, Keski-Euroopan linukkamiehet tekivät cw- bandista 
ahtaan! Kun apuna oli vielä paikallinen S8:n kohina, Kyynel plokkaantui joissakin kohdin 
bandia. 3516 kHz:llä pidin muutaman kuson, ylemmäksi ei ollut asiaa, ja tässäkin 
kilpailuasemat tulivat välillä voimalla. 
AM:llä olikin jo enemmän tilaa, totesin siellä että PRT- asemat olivat pakkaantuneet 3720 
kHz:n paikkeille, joten katselin tyhjän paikan 3650 kHz paikkeilta. Siinä kusoja syntyikin 
kivasti, oli vanhoja tuttuja, kuin myös aivan uusia kutsuja, joista useampikin kertoi 
olevansa ensi kertaa AM-modella, ja ihmettelivät miten vanhat laitteet edelleen 
toimivat.  Olen aina yrittänyt nuorisolle kertoa että nykyiset hienot keksinnöt ovat 
useimmiten vain sovellutuksia vanhemmista, aikoja sitten keksityistä asioista! Jos ei tunne 
historiaa, ei voi ymmärtää oikein nykyaikaa. 
 
Kiitokset kaikille osallistujille! 
 
Ville, OH6QR/SA 
 

 

 



OH1FU 
 
Eräs PRT tapahtuma. 
 
Lähdin korsulle jo 5.12 hyvissä ajoin lämmittämään sitä. Ja heittämään antenni lähes 
mahdottomassa ympäristössä 
Joutsijärven pohjoispuolella on kiviä!!! Ja isoja, ja paljon! 
 
Olen sitä kyllä jo aiempina itsenäisyyspäivinä harjoitellut, joskus on ollut jopa kerhomme 
OH1AF porukkaa mukana. Nyt ei ollut. Ehkä syynä oli synkkääkin synkempi sää sillä 
hetkellä. 
 
Paikka on Joutsijärven pohjoispuolella oleva korsu, tai piilopirtti joksi sitä myös kutsutaan. 
Siinä on nimittäin majaillut sotien aikana käpykaarilaisia, miehiä jotka pelon tai aatteen 
takia eivät voineet mennä rintamalle. (Nykyinen on rekonstruoitu samaan paikkaan). 
 
korsussa on tilaa  6 hengelle ja se on kaminalämmitteinen. Nyt puutilanne oli huono mutta 
aavistin sen ja otin aika lastin kuivia laudanpätkiä mukaani. ja matkalla potkin yhdestä 
tervaskannosta sytykepuita. Paikalla oli koivupölkkyjä joiden vesipitoisuus oli 400%, 
vähintään. 
 
Sainkin kaminan vauhtiin ja korsu alkoi lämpenemään vauhdilla. Ilta oli siinä mallissa, että 
kotimaan kusot eivät onnistuneet mutta joitakin eurooppaan sain. Tämä olikin tiedossa, ja 
suunnitelma oli olla valmiudessa aamun aktiviteettiin. Sitten tupsahti OH1LLN 
sysipimeästä umpikorvesta sisään! keitimme kahvi, ja nokesimme muutamat makkarat 
sekä turinoimme pitkään. 
 
Jarkko lähti siitä yön selkään otsalamppu päässä, ja minua alkoi jo ramasemaan 
 
Rupesin siis nukkumaan,,, tai yritin, puolen yön jälkeen alkoi välikatossa hemmetinmoinen 
melske, jotain isompia eläimiä siellä oli. Justiin kun meinasin nukahtaa niin se alkoi taas. 
 
No, 0300 SA purin installaatiot ja siirryin kotiin. 
 
Seuraavana päivänä aloitin päivystyksen ja ajoin muutaman kusonkin Tervasmäen 
laavulla: OI4JM, OI6SP/s, OH6FA/sa. ja paljon kuulin mutta jäin hopealle. 
 
Sitten tuli vilu kun en ehtinyt laittamaan tulia ja kylmä sumu pyöri laavussa sisällä asti. 
 
Mikään ei voita kylmässä sumuisessa metsässä helvetillisten kivien 
seassa rypemistä ja kusoilua. Luulisin, että itsenäisyytemme puolesta 
taistelleet joutuivat vielä monin verroin pahempiin paikkoihin. 
 
Rigi Elecraft KX2 ja antenni sissitrappidioli 
http://teljanradioamatoorit.dy.fi/?Tarinoita___OH1FU 

 

 

73 de oh1fu Matti 

http://teljanradioamatoorit.dy.fi/?Tarinoita___OH1FU


 

 

 

 



OH3LS: n prt31 

Aloitin vasta yhdeksän jälkeen arvellen että tuskin qsoja paljon tulee. Ja siltä se tuntuikin kun naapurien 
jouluvalojen hakkuripowerit nostivat pohjat "taivaisiin". SM0BRF kuului hyvin ja lienee ollut tietoinen 
prt:stä. En kuitenkaan häntä workkinut siitä syystä että Anritsun kidevalikoimasta ei löytynyt sopivaa 
taajuutta. Aloin kutsua ja ihmeekseni OH2BNB/SA vastasi. Sitten Pirkkalasta vanha tuttu OH3IH/S. Ja 
nyt tulikin asemia putkena". 
Tässä luettelo OH8FGI,OH2DA,OH1OR/qrp,OH3WW,Oi4JM,OH2RM,OH3WE,OH3SS,OH2BFG 
OH8WR,OH1IM,OH3BN,OH8MNM,OH1TH,OH2EUZ,OI6S,jaOH5R. 
Kummasti Anritsun Watti kuului ,mutta taisi radiokelikin olla poikkeuksellisen hyvä. 
Nyt menivät Anritsun ainakin 10 vuotta vanhat parit (10 kpl) uusiksi. 
 
Seppo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OH 2 NAS/SA oli toiminnassa 6.12.2020 molemmilla CW-osuudella. 
 
Laitteet 
 
 - Kyynel M5/M7, antennina 3,5 MHz dipoli, 
 - VRFKC, antennina vertikaalilanka n. 8 m, 
 - VREH, antennina LK 99 (Beverage-tyyppinen,n. 30 m), 
 - TX BC-458 n. 10 W, RX BC-348, antennina LK 99. 
 
Yhteydet 
 
Kaikkiaan kymmenkunta, osa kesken katkenneita. Pääosa yhteyksistä 3,5 MHz:lla, yksi 7 MHz:lla. 
Pisimmät yhteydet VREH:lla olivat OH 1 BGG/S:n kanssa (Hossa-Lohja) ja SM 2 FIJ:n kanssa 
(Härads-Lohja). 
 
Yritykset pitää yhteyksiä myös 1,8 MHz ja 5,3 MHz alueilla eivät toteutuneet. Testasimme vielä 
erikseen samana iltana OH 1 BGG:n kanssa 1,8 MHz:lla, mutta yhteys syntyi vain n. 100 W 
tehoisella nykykalustolla. 
 
Etenemisolosuhteet, häiriöt, muu liikenne 
 
Ensimmäisellä CW-jaksolla oli alussa runsasta contestiliikennettä keski-Euuropasta n. 3570 kHz 
asti. Kyynelellä ei siihen sekaan ollut mahdollisuuksia. Toisella CW-jaksolla etenemisolosuhteet 
tuntuivat varsin hyviltä ja contestiliikennettä ei kuulunut. 
 
3556 kHz:lla ("Tolpalla") on usein kuultavissa voimakas SSB-asema, ilmeisesti kaupallinen tahi 
puolisotilaallinen. Nyt se oli toiminnassa ilmeisesti vain muutaman repliikin ajan. 
 
Jonkinasteisen häiriötekijän tuntui muodostavan Kyynelen antennin heiluminen tuulen mukana. 
Kun antenni on samalla osa laitteen virityspiiriä, saattavat kapeakaistaiset vasta-asemat kadottaa 
Kyynelen lähetteen. (OH 2 MEE:n havainto). 
 
VREH:n lähetystaajuudella tuntuu olevan taipumus "valua" alaspäin laitteen lämmetessä. 
Suositeltavaa on kytkeä lähettimen ulostuloon taajuuslaskin. 
 
BC-458:n taajuusalue loppuu nimellisesti 7,0 MHz:iin. Työskentely 7032 kHz:lla tuntui olevan 
lähetystehon stabiilisuuden rajoilla. 
 
Eräitä lisäseikkoja ja havaintoja 
 
Kuvassa näkyy VRFKC:n kuulokeulostuloon kytketty lähes sata vuotta vanha magneettinen 
kovaääninen. (OH 2 BNX:n vihje). Hyvin toimi, hieman heikommin VREH:n yhteydessä. 
 
Yleiskommenttina ensiksikin kiitokset järjestäjille. Ja ajatuksena tiedotteisiin seuraavista PRT-
tapahtumista. Voisi olla paikallaan nimetä laitteiden ennakkotestejä varten n. viikkoa aikaisemmin, 
viikonloppuna, muutaman tunnin mittainen ajanjakso. 
 
 
Liitekuvassa radionurkkaus. Vasemmalta lukien VREHB ja VREH, päällä VRFKC. Taustahyllyllä 
ylinnä BC-458 virtalähteineen, antenneihin liittyviä SWR-ym. mittareita, alempana kaksi 
"Command"-tyyppistä RX:aa ja alinna VREH:n virtalähteet. Näkymättömissä RX BC-348 ja sen alla 
VRLK. Kyynel ei tähän näkymään mahtunut. Oikealla näkyy tekstissä mainittu magneettinen 
kovaääninen, toinen VRFKC pilkottaa pöydän päällä. 



 
 
 

OH6GSR 
 
Pidin yht 7 qsoa: neljä LV 407:lla, yhden Sipillä, yhden Anritsulla ja yhden Racal 
Minicalilla. Vasta-asemia: Agentti (OH1BGG), Fug (OH1BS), AKI (OI7AX) ja Sipi (OH7VL), 
muut nykyrigejä. Kerrassaan mukava tapahtuma  
 
de Mauri OH6GSR 

 
 
OI5PRM 
 
Minulla oli tilaisuus olla äänessä vain ensimmäisen CW-tunnin aikana. Kymmenkunta QSOa siinä tuli 
workittua, asemia oli runsaasti äänessä ja siihen päälle vielä joku kontesti… 
 
Kiitos vasta-asemille 
 
Kari OH5YW 
 



 


