
PRT OH100 (PRT25) 

 

OH1FJ: 

OH100-tapahtuma, 6.12.2017 

Aamu alkoi 06.00 Radioputket lämpenemään STBY asentoon. 

CW toiminta alkoi klo 08.00 kuuntelua, asemat kuuluivat heikosti aluksi. 

Ensimmäine asema alkoi kuuluumaan. 

OH6FA/S Pietarsaaresta, OH7QA/S Kuopiosta, OH3KRB Kangasalta, LB6BG Stavanger Norjasta 

Tuli tauko ruokailu. 

CW toiminta alkoi klo 12.00 Rigi STBY asentoon. 

OH3LS Kangasalta, OH3MY Kangasalta, OH3HHO Kangasalta, OH1MLZ/SA Salosta. 

Yhteydet pidettiin yli kymmenen minuuttia jokainen yhteys. 

Tuntuu, että yhteydet toimivat hyvin Skandinavian alueella, kuulostelin asemia jotka pitivät ahkerasti 

yhteyksiä, katsoin parhaaksi, sen, että ei kannata sekoittaa toisten CW yhteyksiä, jäin kuuntelulle. 

Yhteys aika loppui ja tuli tilityksen aika. Koin tämän tapahtuman mukavan rauhalliseksi ja sitä se olikin. Rigi 

huollettiin ennen tapahtumaa, ja kokeilin rigiä kolmen päivän ajan ennen tapahtumaa. 

Minun mielestä tapahtuma onnistui hyvin. 

Turussa 6.12.2017 Leo Pajuvirta OH1FJ 

 



OH3KRB: 

Perinneradiotapahtuma 6.12.2017 

Otin osaa tapahtumaan vanhalla sipi / VR 17 radiollani klo 8-10 sa CW osaan. Antennina oli dipoli. Keli oli 

kohtalaisen hyvä ja yhteyksiä tuli kaikkiaan 11 kpl joista 4 oli ns. socwa yhteyttä.  8 kpl oli /s tai /sa asemia 

ja loput tavallisen aseman käyttäjiä.  Vasta asemina oli myös 4 kpl OF kutsua käyttävää asemaa.  Sipissä on 

3 kidettä lähettimelle ja ne on syytä valita jo ennen tapahtuman alkua.  Satuin siis valitsemaan taajuudet 

seuraavasti. 3516 khz oli taajuus, jolle pääsi 2 paikallista anritsu asemaa oh3ls/s ja oh3my/s, jotka myös 

työskentelin.  Taajuus 3556 khz on suomalaisten socwa asemien ns. ”tolppa” taajuus, jolla tavataan 

kuunnella kun ei ole ruuhkaa ja nyt sitten siellä oli tavanomaista runsaammin liikennettä!  Kiteellä 3560 khz 

työskentelin sitten useimmat vasta asemat.   Liitteenä on kuva sipistäni.  73 de oh3krb Heikki 

 

 



OI3V/S: 

Terve! 
 
Suomi 100 -juhlavuoden runsaasta tapahtumatarjonnasta johtuen tällä kertaa Lylyn Viestimuseon miehitys 
perinneradiotapahtumassa oli tavanomaista pienempi. Osanottoon vaikuttivat useat päällekkäiset tapahtumat, 
joissa kerholaiset olivat mukana. Lylyn Viestimuseon perinneradioasema saatiin kuitenkin miehitettyä kahden 
operaattorin voimin, joten jo perinteeksi muodostunut aktivointi ei jäänyt tälläkään kertaa väliin. 
 
Lylyn museoasema aktivoitui puheella ja sähkötyksellä 6.12.2017 vietetyn itsenäisyyspäivän kunniaksi. Toteutunut 
operointiaika oli kello 12-15 Suomen aikaa. Tällä kertaa käyttöön valittiin ainostaan Raili eli VRFKC-radioasema. 
Aseman antennivarustukseen kuuluivat 40 ja 80 metrin dipolit sekä Windomi. Operoinnista sähkötyksellä vastasi 
Matti, OH1MKV ja Timo, OH3LMG hoiti puheosuuden. 
 
Lylyssä sää oli alkutalven hyvin vaihtelevaan ja paikoitellen jopa kehnoon säähän nähden talvisen tuntuinen, sillä 
ulkona oli pakkasta ja maassa lumi. 80 metrin lanka-antenni tuntui menevän hyvin vireeseen. Hyvästä yrityksestä 
huolimatta radiokelit tekivät tällä kertaa kuitenkin tepposet. Vaikka paikallisia radiohäiriöitä ei ollut ja taajuusalue 
tuntui puhtaalta, yrityksestä huolimatta vasta-asemia oli havaittavissa hyvin vähän - enemmän sähkötyksellä kuin 
puheella. Jopa tavallisten radioamatööriasemien lähetteissä oli havaittavissa voimakasta häipymää ja 
vastaanotettavien signaalin vaihtelut olivat melkoisia. 
 
Kolmen tunnin sinnikkäästä yrityksestä huolimatta emme onnistuneet tällä kertaa saamaan ainuttakaan yhteyttä. 
Pääasia oli kuitenkin mukanaolo ja hyvä meininki. Juupajoen Reserviläiset ja Lylyn Viestivarikon Radiokerho, 
OI3V, kiittävät perinneradiotapahtuman osallistujia ja toivottavat hyvää jatkoa 100-vuotiaalle Suomelle. 
 
Radioamatööriterveisin, 
Timo OH3LMG 
Tampere 
 

 



OH1AB/P: 

Teljän Radioamatöörit ry:n PRT-100 peditio 

 Peditiosuunnitelma lienee saanut alkunsa jo jossain vaiheessa aiemmin syksyn aikana, kerhon eräaktiivit 

Matti(OH1FU) ja Jarkko(OH1LLN) saivat idean järjestää PRT-100 pedition tuonne Porin pohjoispuolelle, 

Kellahden kylän etelämetsässä sijaitsevalla Jarkon perheen omistamalle ns. piilopirtille, lokaatiossa 

61°34'44.9"N 21°43'40.8"E. Pirtille ei tule valtakunnan sähköverkkoa l. asemamme toimi ns. kannetun 

sähkön varassa, ja valaistuksesta pirtillä vastasivat kaksi kynttiläkruunua + petromax.  

Keskiviikko-aamuna kukin tahollaan pakkasi tarvitsemansa välineet mukaan reppuun/rinkkaan, sillä pirtille 

ei ollut autolla ajokelpoista tietä, vaan jalkapatikka piti mennä n. 1 km talvista traktoriuraa myöten. Matti 

oli pakannut rinkkaansa tällä kertaa ns. nykyradion l. Yaesu FT817:n + energiaa sille l. 10 Ah:n NiMh akun, 

joka oli peräisin jostain lentokoneen turvalaitteesta( en osaa tarkemmin määritellä, kun ei tullut enempää 

puheeksi), antenneiksi Matti oli ottanut mukaan erittäin sirot (erä)dipolin 80/40:lle ja (erä)lankavertikaalin 

40:lle. 40:n vertikaali nostamatta, lähinnä sopivan puun puutteessa, mutta (erä)dipoli nostettiin n. 10 m:n 

korkeuteen.  

Asemamme toimi tunnuksella OH1AB/P. Jarkko teki tulet pirtin Porin Mattiin sillä aikaa, kun minä ja Matti 

nostelimme antennin, lisäksi nostimme vielä Jarkon tuoman TURVA-yagin 2 m:lle näreen varaan 

lähiyhteyksien pitoa ajatellen. Kun olimme saaneet antennit ylös, oli aika siirtyä pirtin sisälle laittamaan 

radio(t) "tulille", tuo T suluissa, siksi koska 2 m:n radion virkaa hoiteli kiinan käsikapula. Matin saatua 

Yaesun toimintaan, alkoi miltei välittömästi pienimuotoinen pileuppi 80:n CW:llä. Minä huolehdin aseman 

miehistön juomatarpeista keittämällä kuumaa vettä Porin Matin päällä, vesikin oli ns. reppuvettä. Matti oli 

kokeneena eräilijänä varannut mukaan murukahvia kahivn tarpeen tyydyttämiseksi, itselläni oli jonkin 

moinen nippu teepusseja matkassa, koska olen enemmän teen kuin kahvin ystävä, kahvikin kyllä menee, jos 

ei muuta ole tarjolla.  

Odottelimme asemalle vierailijoitakin päivän aikana, mutta liekö sitten hieman sivussa ollut paikka, vai mikä 

lie karkaoittanut vierailijat yhtä lukuunottamatta, Olli(OH1JUJ) vieraili asemalla harmoonistensa kera. 

Sovitun aikataulun mukaisesti siirryimme asemalla AM-modelle n. klo 14.00 SA. AM:llä kuuluvuudet olivat 

selvästi huonompia kuin CW:llä, syynä saattoi kuitenkin olla sekin, ettei radiomme Yaesu FT-817 ole 

optimoitu AM-kuuntelua varten, vaikka AM-mode siitä löytyykin. 

 Myöhemmin iltapäivällä siirryimme sitten (muiden asemien mukan) SSB:lle ja siellä taas saimme ihan 

mukavasti yhteyksiä ympäri Suomea, parhaiten kuuluivat Pohjanmaan, pohjoi-Suomen ja itä- Suomen PRT-

asemat. Päivän kulkiessa kohti iltaa virittelimme pirtin pihalle tulet jolla voimme noeta ne perinteiseksi 

muodostuneet PRT-makkarat, vielä kahvia kyytipojaksi ja minun alkoi vähitellen olla aika suunnitella kotiin 

paluuta. 

 Pimeyden jo laskeuduttua Kellahden metsiin vaelsimme yhdessä sen n. 1km:n metsätaipaleen autojen luo, 

josaa erosimme, minä lähdin ajelemaan kotia kohti, Matti ja Jarkko jatkoivat tarkastamaan läheisen laavun 

ja sieltä takaisin pirtille viettämään iltaa ja yötä. Kiitoksia Teljän Radioamatöörit ry:n aktiiveille, että sain 

osallistua kivaan tapahtumaan.  

Muistiin kirjoitti: OH1HFV/ARI/OH1GJ 

 



PRT OH100         OH6FA/SA     OH6FA/S 

Osallistuin tapahtumaan PRT25  Pietarsaaresta  kutsuilla OH6FA/SA ja OH6FA/S.  

Radiokeli oli aamulla aika huono ja ensimmäiset QSO:t pidin Harris RF301 rigillä abt. 50W teholla. 

Ensimmäinen yhteys pidin Kari´n OH2NAS kanssa.  Sain melko hyvät raportit ja laskin tehoa noin 15W:iin. 

Pidin 13 QSO:a  RF301:lla.  

Sitten oli aikaa kokeilla ”Railia” VRFKAB  No:17 / 44. Pidin sillä 8 QSO:a.   

Kokeilin myös workkia RA200 radiolla ja pidin sillä 3 QSO:a 

Antenni koko ajan ”slooper-asennossa” oleva delta-loop. 

Yhteyksiä 9 kpl.  /SA ja /S asemaa.  Yhteyksiä yhteensä 24 kappaletta. 

Kiitos mukavista yhteyksistä kaikille vasta-asemille. Toivottavasti kuullaan taas kesäkuussa näissä 

merkeissä. Silloin taitaa QTH olla Tornskär, Uudenkarlepyyn ulkosaaristossa. 

 

 

 

 

 



OH3LS: 

Juhlavuoden kunniaksi kaivoin taas esille Anritsun,joka oli varastossa odottamassa. Yhdellä watilla , 

kideohjauksella ja vähillä kiteillä ei kovin suuria saa aikaan. Anritsussahan saa yhdellä kiteellä kaksi 

taajuutta,jotka ovat perustaajuuden kahta puolta 

kuten usb ja lsb. Minulla kuten kaverilla 3MY:llä on sattuneesta syystä samat taajuudet. Sovimme tietysti 

että pidämme qson aamulla ja niin teimmekin.Yksi kiteemme on 3548 ja sen ylä ja alapuolelle noin 1,5 

khz:n päähän syntyi jopa ruuhkaa. Sehän oli  

tietysti toivottavaakin ja qsoja tuli mukavasti. Keli oli aika hyvä päivällä. Välillä piti ajaa Kuutosten Cup ja 

todeta että 40:llä ei tullut yhtään qsoa. Ja sitten vielä "kytätä" OI-asemia" Viisi niitäkin tuli vaikka avuksi piti 

ottaa nykyradio Icom. 73! Seppo OH3LS. 

 

 

 

 

 

 



OF6NL/SA: 

Juhlan kunniaksi järjestyi tapahtuman cw-osaan hiukan harvinaisempi radio, desanttiradio "Sever", ja kutsuna oli 
OF6NL/SA, Osasto Marttiinan edesmenneen kyynelmiehen muistoksi. Am-osaa ajettiin Bertalla. 
Kelit eivät aivan parhaat olleet, seitsemän tunnin työn tuloksena kusoja tuli lokiin 30 kpl, joista puolet cw:llä. 
Severin lähtöteho oli parin watin luokkaa, kideohjaus. Varsinaista vfo:ta käytettäessä työskentelytaajuuden asetus 
on hiukan haastavaa kun laitteessa ei ollut yhteenviritystä, kuten esimerkiksi VRFK:ssa, vaan olisi siihen tarvittu 
erillistä vastaanotinta. Ja tilaakin olisi tarvittu ympärille enemmän kuin kidettä käytettäessä! Workkiminen oli sitten 
cq:n huutamista ja oman taajuuden kuuntelua, plokkailemaan ei pystynyt. 
Siitä syystä cw-lokiin tuli pääasiassa muita kuin perinneradiolla workkineita, mutta tuli yksi Kyynelkin, sekä 
varmaankin toisen kuulin. Oletan, että Anterolla -1KW, oli se käytössä, mutta oli liian suuri taajuusero minun 
kiteeseen. Ja pari Celsiusta tuli saatua. 
 
AM-osassa tuli lokiin tuli 15 kusoa. Tehoa oli noin 15W out, antennina vaakaloop, kun tähän tontille loopin sisälle 
on turha viritellä lisää lankoja.  
 
Kiitokset kaikille, ja hyvää juhlavuoden loppua! 
 
Ville, OH6QR 
 
 

 

 

 

 

 



OH7SV/SA: 

PRT OH100 ja Kyynel-radio Mäntsälässä 

 

Suomi 100 vuotta perinneradiotapahtumassa workimme Kyynel radiolla. Kyseinen Kyynel on mallia 10X ja se on 

ollut rintamalla, joten käytimme kutsua OH7SV/SA. 

 

Mauri OH2BMB järjesti Kyynel-radion lainaan Hausjärven kotiseutumuseosta ja päätimme mennä mökilleni 

(OH7SV) Mäntsälän Nummisten kylään. Kyynel oli alkuperäiskunnossa, paitsi että anodiparistoina käytimme 

pakettia, jossa oli toistkymmentä 9 voltin neppariparistoa sarjassa ja hehkuparistona oli yksi 1.5 voltin 

alkaaliparisto. Antennina käytimme mökillä olevaa 80 metrin kiertopolarisaatioantennia ja avaimena oli VR:n 

pumppuavain. 

 

Saimme aseman kuntoon klo 12:15. Aloitimme workkimisen kiteella (TX 3561 kHz) ja CQ-kutsun jälkeen "pileup" 

alkoi heti ja QSO kulki hienosti. Raportit olivat 579-599. Sen jäkeen siirryimme Kyynelen VFO:n käyttöön ja 

"plokkasimme" asemia. Kiteellä ajettessa CW:n laatu oli erinomainen, mutta VFO-käytössä lähete uikutti hiukan, 

mutta se ei haitannut QSOjen pitoa. 

 

Kahden tunnin aikana yhteyksiä syntyi 25 kpl vaikka väillä söimme "kaukopartio" eväät ja joimme kahvit (hi). 

Vasta-asemina oli useita perinneradioita, joista 5 kpl oli SA-kutsulla. Oli erittäin kivaa workkia Kyyneleellä Suomen 

100 vuotisjuhlan kunniaksi. 

 

Mauri OH2BMB ja Matti OH7SV 

 

 



OH3MY/S/SA: 
 
 

Osallistuin PRT OH100 tapahtuman CW-osaan OH3MY/S kutsulla, riginä sissiradio LV 663 Anritsu, tehoa n. 
1 W ja antennina dipoli. Tapahtuman ensimmäisen tunnin aikana bandilla oli hiljaista ja sain vain lähi-
  QSO:t  "oman kylän perinneradistien" kanssa kun onneksi Sepon OH3LS/S Anritsussa  ja Heikin 
OH3KRB/S Sipissä oli myös yhteinen kidetaajuus.  Lisää yhteyksiä alkoi syntyä kun radiokeli parani 
ja asemia alkoi ilmestyä bandille; mm. OI7AX/S Manu ja OH6FA/S Andreas tulivat  komeasti 599 raportein. 
Käytettävissä oleville kidetaajuuksille syntyi tietysti ruuhkaakin ja pileupeissa pienellä teholla jäi välillä 
jalkoihin.  
AM-osaan osallistuin kutsulla OH3MY/SA, riginä  lentokoneradio FuG S10K ja E10aK, tehoa n. 10W ja 
antennina dipoli. Kohtuullinen radiokeli jatkui  AM osion aikana joskin QSB häiritsi. Omaa työskentelyäni 
hankaloitti toistuva paikallinen kipinähäiriö mikä peitti välillä kaiken liikenteen alleen. Vaikeuksista huolimatta 
yhteyksiä syntyi ja sain workittua mm. sunnuntain AM-renkaasta tuttuja perinneradioasemia. 
 
Kummallakin modella pidin  tapahtuman aikana yhteensä parisenkymmentä QSO:a Etelä-ja Länsi-Suomesta 
Pohjois-Pohjanmaalle ja itärajalle asti. Suurin osa vasta-asemista oli perinneradioasemia OH, OF ja OI/S 
tai/SA-kutsuilla. 
 
Kiitokset mukavasta ja mieleenpainuvasta PRT OH100 tapahtumasta järjestäjille ja vasta-asemille! 

73 de Oiva OH3MY 

 



OF6FSQ/S: 
 
Satavuotiaan Suomen kunniaksi oli luonto Ilmajoellakin laittanut maan valkeaksi. Oli ilo aloittaa 
ainut kertainen PRT OH100 katsellen talvista aamua.  
 
Kalusto oli edellis vuosien tapaan Collins 32V-1 ja 51J-3, kun mikrofonina toimi D104 ja mittaritkin 
lintuja ei asemasta löydy yhtään 50 lukua uudempaa keksintöä. Haitalliset yhdisteet kuten DSP ja 
SDR oli siis saatu poistettua onnistuneesti.  
PRT satasen kunniaksi L antenni sai yhden isänmaatasolangan lisää.  
 
Työskentelin kummankin AM osuuden. Kelit suosivat myös radioaalloilla, vaikka kuoppaisuuttakin 
esiintyi. Oikeastaan vasta-asemia oli sopivissa määrin, liiallista pileuppia ei päässyt 
muodostumaan vaan työskentely oli rauhallista.  
Kaikkiaan yhteyksiä kertyi 37kpl. joista /SA 5kpl. ja /S 8kpl. Kiitos kaikille, oli jälleen mukava ja 
erityisen juhlava PerinneRadioTapahtuma. 
 
Matti, OF6FSQ/S 
 

 

 

 

 

 



PRT OH 100, havainnot ja yhteydet /OH 2 NAS/SA: 

 

 Havaintoja etenemisolosuhteista.  

Itsenäisyyspäivän aamulla klo 0645 SA aloitimme OH 1BGGn (Suomussalmi/Hossa) 

kanssa CW-yhteyden 3,5 Mhz:lla. Laitteina olivat molemmilla tavalliset 100 W 

asemat. Etenemisolosuhteet olivat heikonlaiset, mutta yhteys syntyi. Testasimme 

myös 1,8 Mhz:n, tuloksetta. Molemmilla alueilla sekä QSB että QRN olivat 

voimakkaat. Taajuudella 3556,250 tuli varsin voimakkaasti taajuudella n. 3555 khz 

USB toimiva kaupallinen verkko. Skippi oli pitkä. Varsinaisen toimintajakson aikana 

etenemisolosuhteet olivat aluksi edelleenkin heikot, vasta klo 0930 SA tienoissa 

tapahtui selvä parantuminen 3,5 Mhz:lla.  

OH 2 NAS/SA – aseman kalusto ja antennit.  

QRO-asemana toimi VREH, teho n. 7 W, QRP oli VRFKA, n. 1 W. Varalla olivat Kyynel 

ja vanha lentokoneasema BC-458 + BC-348. Niitä ei käytetty. VREH:n antenni oli LK 

99 (Looppi), VRFK:n dipoli. VREH:n ja antennin välissä oli piisuodin TVI:n varalta.  

Havainnot liikenteestä.  

Liikenne 3,5 Mhz:lla tuntui ensimmäisen CW-jakson loppupuolella kiitettävän 

vilkkaalta. Äänessä oli arvioni mukaan kaikkiaan 20 – 30 OH-asemaa, joista /S tahi 

/SA suunnilleen puolet. Välillä oli havaittavissa lähes pile-up'ia. CW-bandin yläpää 

3565 kHz:sta ylöspäin sensijaan tuntui olevan koko lailla tyhjä asemista. Ulkomaisia 

asemia kuulin vain kaksi, yhden SM 7:n ja yhden HAn. SM 7 piti yhteyttä Suomeen. 

Itse pidin kaikkiaan seitsemän QSOa, kaikki OH. Olisi pitänyt testata 5 Mhz:n aluekin, 

mutta aika ei riittänyt. Ehkä 7 Mhz olisi myöskin toiminut, mutta 1,8 Mhz tuntuu 

yleensä toimivan vain pimeänä vuorokaudenaikana. Pisin yhteys oli VREH:lla OH 6 

FA/S:n kanssa Pietarsaareen. Muut yhteydet olivat lyhyemmillä väleillä. 

Mieliinpainuvin yhteys oli Simon, OH 1 BS/SA:n kanssa. Hänellä oli käytössä vanha 

Luftwaffen FuG X- asema, Junkers 88 ja Messerschmitt 109 - sotakoneiden perua.  



 

Kuvassa 1 on QRP – asema VRFKA. Sen takana hyllyssä on varalla ollut Kyynel M5/M7.Etualalla rekvisiittana 

Talvisota 70 – tapahtumaa varten rakenneltu replica-lähetin. Se odottelee seuraavaa ITE-tapahtumaa.  

 

Kuvassa 2 on VREH, sen päällä piisuodin. Hyllyssä on vara-asema BC-458. Tässäkin yhteydessä tuli mieleeni 

esittää kunnioitukseni silloisia ASA Radio Oy:n suunnittelijoita kohtaan. He olivat 75 vuotta sitten 

onnistuneet toteuttamaan erinomaisen kenttäradion, VRFK:n. S Sekä sen lähetin että erityisesti vastaanotin 

ovat käsitykseni mukaan todella onnistu 



OI5ASA: 

ASAradiomuseon sotilasradioasema osallistui tällä kertaa tapahtumaan vain puheella ja siihenkin 

pelkästään uudemmalla kalustolla hetken aikaa. 

Saaliiksi tuli kuitenkin 5 QSOa joista kolme oli OI-asemia 

 

 

OH2ZY: 

PRT-tapahtuma 6.12.2017 

  

Kiva oli taas workkia kun kalut olivat kunnossa eli antenni ja kelikin oli aivan OK. QSO:ja tuli 

parikymmentä. Syksyn mittaan Windom-antennilanka oli katkennut balunin juuresta, mutta 

hyvissä ajoin saimme antennin korjattua ja entistä ehompana ja korkeammalle ripustettuna. 

Tuntui, että tehoja lähti taivaalle päivän kunniaksi normaalia enemmän. Kiitokset taas kaikille 

yhteyksistä. Pitäkäämme perinteitä yllä. 

  

OH2AYD Mauri ja OH2ZY Pekka                                        

 



OI5PRM: 

Kouvolan Sotilasradiomuseon perinnetapahtuman yhteydenpito alkoi engelsmannien agenttiradiolla Mk 

119. Tai ainakin kova oli yritys. Sitkeällä tahkoamisellakaan ei yhtään yhteyttä syntynyt. En edes kuullut 

kotimaan asemia, vain jonkun ranskalaisen kutsuskelevan CQ DX. Taisi olla aamulla skippi liian pitkä… 

 

Vaihdoin toiselle asemalle ja otin käyttöön Bertan VREH ja Veeran VRLK ja nyt jo muutama asema kuuluikin. 

Alku oli nihkeää ja vain parinkymmenen kilometrin päässä oleva harrasteveli vastasi kutsuuni. 

Kello kun tikitti lähemmäs kymmentä niin skippi lyheni ja kymmenkunta CW-QSOa sain kuitenkin lokin 

täytteeksi 

 


