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Puheenjohtajan horinoita 

Vuosi 2017 on alkanut ja kerhon osalta todella qso rikkaasti. Valitet-

tavasti tarkassa muistissa ei ole vuonna 2016 kerholta workittujen 

qsojen määrää, mutta eiköhän tästä vuodesta tule kovin vuosi mies 

muistiin. Tokkopa ihan hirmuisesti valehtelen, jos väitän tämän vuo-

den kahden ensimmäisen kuukauden saldon olevan noin 2500 

qsoa. Ei siis ihan huonosti vaikkakaan mastoa ei ole vielä saatu 

pystyyn nostettua ja antennipuolessa onkin tätä naputellessa pientä 

häikkää. Täysin ei peliä siis ole menetetty kuten määristä voi päätel-

lä ja huhut aseman heikkoudesta ovat siis suuresti liioiteltuja. 

Kuten jo paljon on puhuttu, niin kuluva vuosi on Suomi 100 juhlavuosi. Asia mistä voimme olla 

ylpeitä ja hienosti Ficorakin muisti meitä amatöörejä antaessaan luvan käyttää OH-prefiksin 

sijasta OF-prefiksiä. Ei se kaikkein yleisin prefiksi ja kysyntää tuntuu bandilla olevan. Se mitä 

itse olen ehtinyt liiton erikoiskutsua OF100FI kerholta workkia, niin joka kerta on syntynyt hienoi-

nen pileup. 5up workkimista ei ole sentään tarvinnut harkita, mutta onhan tuo ollut hauskaa tun-

tea itsensä harvinaiseksi dx-asemaksi sekä ehdottoman hyvää kopittamis-treeniä. Seuraavan 

kerran maaliskuussa on kerhollamme taas OF100-kutsu käytössä viikon ajan sekä tuon viikon 

päätteeksi CQ WPX-kilpailu mikä on tarkoitus ajaa tuolla OF100FI-kutsulla. 

Vuosi on siis pärähtänyt liikkeelle mukavalla vauhdilla. Jos viime vuosi meni ihmetellessä me-

noa, niin tämä vuosi on lähtenyt kitkatta liikkeelle. Ensimmäiset esitykset kerholla on nähty ja 

lisää on luvassa. Näin siis nuo joka kuukauden teemat alkavat vähitellen vakiintua. Lisäksi ku-

ten alusta kävi hienosti ilmi, on kerholla aktivoitu workkimaan ja reippaasti. Asema on pyritty 

rakentamaan niin yksinkertaiseksi workkia modella kuin modella kuin vain voi ja tuon kyllä huo-

masi tässä tovi sitten rtty-kisaa ajaessa. Harvemmin on nimittäin ollut niin lähellä nukahtaminen 

rigin äärelle. Eikä silläkään väliä ole, että haluaako ajaa pienellä teholla vaiko suurella. Ero tai-

taa olla yhden napin painalluksen kokoinen. Tänä vuonna suuri tavoite olisi siis jatkaa viime 

vuoden linjaa monelta osin ja saattaa loppuun aloitetut projektit. Toki perinteitä kunnioittaen 

pyritään järjestämään jokin kerhoretki ja ainakin itseäni kiehtoisi jokin rakennusprojekti. Kesän 

lähestyessä voisi ulkoaluetta hyvinkin käyttää hyödyksi ja askarrella teemana jokin antennin 

tapainen ratkaisu. 

Näillä eväillä siis tähän vuoteen. Kuten olen monesti toitottanut, niin yhdessä tekemällä saa 

kummasti aikaan. Hallitus ei ole se instanssi joka päättää kaikesta mitä tehdään vaan kyllä tar-

koitus on kuunnella mitä jäsenillä on mielessä ja sydämellä. Rohkeasti siis ideoita, kritiikkiä, 

toiveita jne tulemaan. Kivempi sitä on lähteä järjestämään sellaista tekemistä mitä porukka halu-

aa kuin ainoastaan sellaista mistä itse pidän. Tai no9 Voidaanhan vuosi rakentaa pelkän hf-

teeman ympärille, mutta palvelisiko se sitten mitään muuta kuin omia tarpeitani on sitten toinen 

juttu. Rohkeasti siis viestiä tulemaan tai nykäisemään hihasta ketä tahansa meistä. 

Näihin kuviin ja tunnelmiin tällä kertaa.  
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Kerhomme on anonut ja saanut oikeuden käyttää Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
erikoiskutsua OF100FI neljän viikon ajan.  Ensimmäinen näistä viikon mittaisista jak-
soista oli viikko 8 ja seuraavat jaksot ovat viikot 12 (20.-23.3. CQWPX SSB)  ja 21 
(22.-28.5. CQWPX CW) eli silloin on tarkoitus workkia kilpailuyhteyksiä. Ilmoita Mikol-
le OH3FOG, jos olet kiinnostunut workkimisesta kisassa.  Lisäksi kutsu on meille va-
rattu Itsenäisyyspäivän aikoihin. 
 

Kerhoasemalta pidettiin viikon aikana yhteensä 1812 yhteyttä, joten kyseessä oli suu-
rin workkimisaktiviteetti miesmuistiin. QSO-määrä on huomattavan suuri, kun otetaan 
huomioon, että  kutsulla ei osallistuttu kilpailuihin vaan kaikki yhteydet olivat ns. lyhyi-
tä normiQSOja.  Kelit eivät olleet kovin kaksiset ja myös Spiderbeamin syöttöjohdosta 
tullut vesi haittasivat QSOn pitoa – kaikki yhteydet pidettiin windomilla.  Valtaosa yh-
teyksistä pidettiin 40 ja 20 metrin bandeilla ja oman kerhonkin jäseniä pääsi lokiin 
vajaat kymmenen.  Nopeimmin ja parhaiten 
yhteyksiä sai CW:llä, mutta myös digimodeil-
la oli kysyntää. Operaattoreina toimivat aina-
kin OH3FOG, OH3OJ, OH8MSG, OH3EX ja 
OH3GLY.  
 

 Workkimistilasto ja QSO-jakauma selviävä 
oheisesta listasta N1MM– kisaohjelman las-
keman bandeittain eri modeilla. Toiseksi vii-
meinen sarake kertoo ko. bandi/mode yhdis-
telmällä workitut eri DXCC– maat. 
 

SH5– softalla tutkittuna workkimisaika oli 24h 
47 minuuttia ja kaikkiaan eri DXCC– maita 
löytyi lokista 55 kappaletta. Eri prefiksejä 
vastaavasti 492 kappaletta. Eri kutsuja oli 
koko massassa 1623 kappaletta eli yllättävän 
vähän useamman kuin yhden bandin tai use-
amman moden  QSOja samaan asemaan; 
keli piti siitä varmasti  osaltaan huolen. Kes-
kimääräinen QSO– etäisyys oli 1923 km eli 
lähialueet olivat vahvasti esillä. CQ Zoneja 
kertyi vain 15 kappaletta 40:stä mahdollises-
ta, joka sekin kertoo keleistä ja varsinkin yläbandien puuttumisesta.  
 

Kerhon HF-rigi on aiheuttanut tasaisesti keskustelua sen suorituskyvyn osalta. Wor-
kittuani sillä nyt muutamia satoja CW QSOja niin ainakaan minun korva ei pidä sitä 
yhtään sen huonompana kuin omaa (OH3OJ) samaista mallia. Kuunteluolosuhteet 
kerholla ovat muutamalla bandilla häiriöpohjan osalta todella haastavat (mm. 30 m). 
SPE– linukka toimii kiitettävän hyvin, vaikka varmasti pukkaa ”hikeä”, kun sovittaa 
em. antennin kaikki bandeille. 
73’s de OH3EX / OH3OJ 
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Tunnetusti kerhon asemalla on aikamoinen häiriötaso 160 m ja 80 m alueilla. Käy-

dessään tutkimassa häiriölähteen paikkaa Michael Fletcher OH2AUE mainitsi yhte-

nä mahdollisuutena apuantennista tulevan häiriön lisäämisen varsinaisesta anten-

nista tulevaan signaaliin 

vastavaiheisena samalla 

voimakkuudella. Kuva 1 

vaimennusjärjestely. 

Netissä kuvatuissa yksin-

kertaisilla vaiheensiirrinrat-

kaisuissa on haasteena vai-

mennuksen muuttuminen 

hyvinkin voimakkaasti, jol-

loin vaiheistajan säätämi-

nen makeimpaan kohtaan 

on hankalampaa. Muistuipa 

mieleen lähes puoli vuosi-

sataa sitten käyttämäni vaiheensiirrin, jossa oli kaksoissäätökondensaattori ja kak-

si kelaa kytkettynä kaistanpäästösuodattimeksi. Sopivalla mitoituksella konden-

saattoria säädettäessä vaihe muuttui varsin lineaarisesti kapasitanssiarvon mukaan 

ja samalla piirin vaimennus pysyi lähes vakiona. 

Nykyisin on käytettävissä piirianalyysiohjelmia, joilla on helppo simuloida piirin toi-

mintaa ja kokeilla erilaisia ratkaisuja kaistasuodattimen toteutuksessa. Erityisesti 

taajuuden funktiona likimain vakiona pysyvän kytkentäkertoimen toteutus on 

haasteellista, kun piirin säätökondensaattorin arvo muuttuu suhteessa 1:10 tai 

enemmän. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi resonanssipiirien välinen kytkentä 

näyttää olevan tarpeen tehdä induktiivisesti ja siihen löytyy monia mahdollisuuk-

sia. Tekemällä kaistanpäästösuodatin kapeakaistaiseksi piirin vaihe muuttuu hyvin 

nopeasti, mutta sopivan vaiheen säätäminen on hankalaa. Toisaalta vaiheensää-

töpiiri kattaa suuren taajuusalueen jopa 1:3. Käytännössä vaiheensiirrin toimisi 

kahdella alimpien taajuuksien alueella ja niilläkin tarvitaan jotain piirin muuttamis-

ta alueen mukaan, jotta vaiheensiirrin toimisi halutulla tavalla. 

Piiritoteutus 

Kerholla on suurin tarve häiriönvaimennukseen kahdella alimmalla bandilla ja pää-

tin kokeilla ratkaisua, jossa on alueen valinta ja yli 180 asteen vaiheensiirtoalue 

kummallakin bandilla kattaa valtaosan säätökondensaattorin säätöalueesta. Alueen 

valintaan tarvitaan vaihtokytkin, jolla alueen vaihdon lisäksi muutetaan piirien vä-

listä kytkentäkerrointa ja/tai piirien hyvyyslukua. Miljoonalaatikossa ei ollut sopiva 

3 tai 4 kertaa kaksiasentoista kytkintä, ainoastaan kaksoisvaihtokytkin. Lisäpähkäi-

Lähihäiriön vaimentamisesta 
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lyn tuloksena löysin kytkennän, jossa yksi vaihtokytkin taajuusalueen lisäksi muut-

taa piirin hyvyyslukua. Taajuusalueen vaihdossa kytketään säätökondensaattori 

kelan yläpäähän matalammalla taajuudella tai puolivälin väliulosottoon suuremmal-

la taajuudella. Suuremmalla taajuudella tarvittava piirin hyvyysluvun muuttami-

seen tarvittava rinnakkaisvastus on kytketty vapaaksi jäävän kelan yläpään ja kes-

kiulosoton väliin ja muuntajavaikutuksen takia näkyy värähtelypiirin rinnalla. Pii-

rien välinen kytkentä on tehty linkeillä, jotka on kytketty toisiinsa pienellä sarjake-

lalla. Tosin löysät parin kierroksen linkit voivat itsessään muodostavat riittävän 

hajainduktanssin, kuva 2. Vastukset R1 ja R4 ovat lähteen ja kuorman sisävastuk-

set. Simu-

l o i n n i s s a 

t u l o k s e t 

n ä y t t i v ä t 

s a m o i l t a 

kummallakin 

taajuusalu-

eella ja riit-

tävän hyvil-

tä. Kuvan 2 

komponent-

tiarvot ovat 

suuntaa-antavia. 

Kuvassa 3 näkyy miten 

piirin vaihe muuttuu taa-

juuden mukaan ja ku-

vassa 4 miten vaimen-

nus muuttuu taajuuden 

mukaan; kumpikin kol-

mella {konkan} arvolla 

430 pF pilkkuviiva, 259 

pF kaksoisviiva ja 88 pF 

yhtenäinen viiva. Käyrät 

ovat tyypillisiä toisen 

asteen suodattimen lä-

päisykäyriä. Vaiheensiir-

tokäytössä kuitenkin 

kiinnostaa miten vaihe muuttuu kapasitanssin mukaan halutulla taajuudella. Kuva 

5 esittää vaiheen muuttumista eli se tärkein ominaisuus ja kuva 6 vaimennuksen 

vakiona pysymistä kapasitanssin mukaan 3,5 MHz taajuudella." 

Jotta kaksoisviritetty piiri eli vaiheensiirrin toimisi odotetulla tavalla tulee sen syöt-

tövastuksen olla riippumaton apuantennin impedanssista eli tarvitaan ainakin ero-

2 
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tusvahvistin. Vahvistinta 

voidaan tarvita myös 

apuantennin pienen vah-

vistuksen takia. Tutkiske-

l i n  n s .  N o r t o n -

vahvistimen ominaisuuk-

sia, mutta sepä erityisesti 

näkee sisäänmenossa 

olevan impedanssin ulos-

tulossa eli on mahdolli-

simman sopimaton ero-

tusvahvistimeksi (ilman 

vaimentimia). Siispä toi-

senlainen vahvistin on 

tarpeen, katsotaan mitä 

löytyisi. Ensin katsoin 

tyypillistä FET source-

seuraajaa, mutta yllättä-

en käytettävissä olevilla 

feteillä siinä oli kolmisen 

desibeliä vaimennusta yli 

1 MHz taajuudella. Tran-

sistorilla tehty emitteri-

seuraaja oli huomatta-

vasti laajakaistaisempi; 

sisäänmenovastuskin oli 

yli 1 kilo-ohmin. Toden-

näköisesti apuantennin 

signaalia tarvitsee vah-

vistaa ja siihen voi käyt-

tää vaikka "Norton"-

vahvistinta, joka vaatii 

kunnon lähdeimpadans-

sin, jotta ulostuloimpe-

danssi olisi järkevä ja 

stabiili. Tuo onnistuu 

emitteriseuraajalla ja sar-

javastuksella. 

Miljoonalaatikosta löytyi 

kourallinen LM1496 piire-

jä eli kaksoisbalansoituja sekoittajia tai kertojia. Niistä väärinkäyttämällä rakensin 

4 
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balansoidun häiriöantennin vahvistimen. Sen erikoisuutena on vahvistuksen ja vai-

heen 180 asteen säätö, joka tapahtuu kantoaaltoporttien balanssia säätämällä ta-

sajännitteellä potikalla. Vahvistuksen säätöalue menee maksimista 

"miinusmaksimiin" eli potikalla saa samalla aikaan 180 asteen vaihesiirron. Tosin 

vahvistuksen säätö tulee varsin jyrkäksi etenkin suurilla vaimennuksilla. Suurin 

vaimennus on yli 50 dB. Lisäasetusta varten laitoin potikan vahvistimen sisäänme-

noon n. 20 dB alueen säädettäväksi vaimentimeksi. 

Kaksoisviritetyn piirin kuormapuolelle laitoin LM1496 piirin emitteriseuraajaksi kyt-

kemällä kaikki kantoaaltopuolen piikit käyttöjännitteeseen, aikamoista transistorien 

tuhlausta, mutta menköön. Antennista tuleva signaali ja vaihesiirretty häiriösignaa-

li summataan kolmannessa LM1496 sekoittajapiirissä, jonka kantoaalto on tasajän-

nite. 

Ensikokeilut 

Laitteen mittaus piirianalysaattorilla osoitti sen toimivan odotusten mukaisesti ja 

vehje oli valmis tosimaailman testiin kerholla. Kerhon rigissä on mahdollisuus lait-

taa lisälaite vastaanotossa antennin ja varsinaisen vastaanottimen väliin, kuva 1. 

Liitäntä on kahdella RCA-liittimellä ja valinta etulevyn nappuloilla, ei edes tarvitse 

kahlata menuja. Apuantennina käytin jotain katolle menevää koaksiaalikaapelin 

vaippaa ja pääantenni oli pitkä windomi. Aikamoisen kondensaattorin ja potilan 

vääntelyn tuloksena sekä 160 m ja 80 m alueilla löytyi kohdat, joissa oli havaitta-

vissa häiriön vaimenemista ja signaalikohinasuhteen paranemista. Häiriö tosin vai-

meni vain yhden S-yksikön verran eli matkaa olisi vielä ainakin pari kolme lisää. 

Käytettävyysparanteluja 

Ensikokeilussa havaittiin, että on voitava kytkeä erikseen pääantenni ja apuanten-

ni, jotta pääsee signaalien voimakkuuksien osalta oikealle hehtaarille. Toimivuuden 

toteamiseksi apuantennin helppo poiskytkentä on oleellista. Lisäsin nuo toiminnot 

kahdella kytkimellä. Samalla laitoin 12 V käyttöjännitteen syötön pienestä ulkoi-

sesta virtalähteestä. Rigistä olisi saanut +13,8 V RCA-liittimestä, mutta tuo liitin on 

paremmassa käytössä digilaiteita varten. 

Noiden muutosten jälkeen toivorikkaana jatkoin kokeiluja kerholla. Apuantennina 

käytin erikseen kaikkia katolle meneviä antennikaapeleita, mutta mikään niistä ei 

antanut oleellisesti parempia tuloksia. Apu- ja pääantennien kytkimiä käyttämällä 

parhaan häiriövaimennuksen löytäminen helpottui. 

Uutena ajatuksena tuli käyttää windom-antennin koksivaippaa apuantennina. Sitä 

varten vaippavirta pitää muuttaa jännitteeksi, jotta apuantenniliitäntä toimisi. Ra-

kentelin halkaistusta ferriittirenkaasta pihtivirta-anturin. Kuitenkin käyttämäni virta

-anturin vaimennus on liian suuri ja apuantenniliitäntään tarvittaisiin parinkymme-

nen desibelin vahvistin ennen kuin päästään toteuttamaan häiriövaimennusta. 



 

 

Päätelmiä 

Käytetty häiriövaimennustapa toimii hyvin, kun on vain yksi häiriölähde. Lasin kiin-

teistössä on tutkimusten mukaan useita häiriölähteitä eri paikoissa. Silloin niistä 

tulevat häiriöt antenniin ja apuantenniin ovat eri viiveellä ja kaikkien vaimentami-

nen samalla vaiheasetuksella ei voi toimia kunnolla. Mahdollisesti apuantennin si-

jaintia muuttamalla voidaan löytää parempi häiriöiden pyydystyskohta, jossa vaihe

-erot ovat sopivimpia. Sopivia apuantenneja voisivat olla sähkökenttää hyödyntä-

vät antennit, Miniwhip, tai magneettikenttää käyttävät looppiantennit, jotka mo-

lemmat vastaanottavat sähkö- tai vastaavasti magneettikenttää vain lähikentässä. 

Se aiheuttaa haasteita antennin sijoituspaikan osalta. 

Kokeiluissa tulisi tutkia ettei laajakaistaisesta apuantennista tulevat häiriösignaalit 

ylikuormita säädettävää vahvistinta tai vaiheensiirrintä, jolloin voi syntyä uusia 

häiriöitä. Niitä laite ei pysty vaimentamaan vaikka kuinka vääntelisi nappuloita. 

Antennien siirto kauemmaksi häiriölähteistä lienee paras tapa ja siihen pihalle teh-

tävä masto antaa mahdollisuuden. Antennien syötön tulee olla mahdollisimman 

symmetrisiä, muuten kaapelin vaippaan kytkeytyvä häiriövirta karkaa koksin sisäl-

le epäsymmetrisestä liitännästä. Siitä tulee mieleen, että tuossa mielessä windomi 

on mahdollisimman huono epäsymmetrisyytensä takia, pitäisiköhän päällystää ko-

ko syöttöjohto ferriitillä vai riittäisikö tehokkaampi baluni! 

Toivottavasti tieto tästä teoriassa toimivasta systeemistä ei aiheuttanut liikaa tus-
kaa lukijalle etenkin, kun käytännön tulokset ovat vielä lähinnä viitteellisiä. 

 

Reino Talarmo, OH3MA 
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Muistathan  kerhon aktiivisimman tiedotuskanavan eli postituslistamme (oh3ad-

l@oh3ad.fi), joka tuo sähköpostiisi kerhomme jakelussa olevan ajankohtaisen infor-

maation. Jos et vielä ole listalla mukana se käy helposti ilmoittamalla sähköposti-

osoitteesi Mikolle, OH3FOG (oh3fog@sral.fi). Jäsentietojesi muutos käy myös hel-

posti osoittamalla sähköpostisi Jormalle, OH3EX (oh3ex@sral.fi). Samalla voit kertoa 

haluatko jäsenmaksun tai kerholehden paperipostin sijaan ainoastaan sähköpostitse. 

Kun tunnet polttavaa halua tarttua kynään, niin älä tukahduta sitä tunnetta vaan siirrä 

tarina vaikkapa Wordiin, sähköpostiin jne. ja meilaa oh3oj@sral.fi osoitteeseen. Leh-

dykkämme Rixun Kolmonen ilmestyy puolivuosittain ja tarinasi ovat siihen aina terve-

tulleita. Myös artikkeliin liittyvä kuvamateriaali on omiaan elävöittämään tarinaa. Luki-

joina ”alan ammattilaisia” eli juttusi ja kokemuksesi kiinnostavat varmasti lukijakun-

taamme. 



 

 

Itselleni digi-workkiminen on aina ollut jossakin määrin vieras käsite. Tai no käsitteenä tuttu, 

mutta muutaman qson määrillä ei paljoa voi juhlia. Helmikuun puolessa välissä pidetään maail-

manlaajuisesti yksi suurimmista digi-kontesteista, kun vuorossa on CQ WPX-kilpailun RTTY 

osa. WPX-kisassa tarkoituksena pohjimmiltaan on workkia monen operaattorin luokassa mah-

dollisimman monta prefiksiä 48 tunnin aikana. Kilpailu ajetaan HF-puolella pois lukien WARC- 

ja 160m taajuudet. Kun ajatus siitä, että tuo kilpailu ajettaisiin kerholta, niin lupauduin mukaan 

yhdeksi operaattoreista. Kokemusta tällaisesta oli tasan nolla ja ajattelinkin, että ei se yksi lisä-

kokemus haittaakaan tee. 

Kilpailu alkaa kiitolliseen aikaan perjantain ja lauantain välisenä yönä utc-aikaan kello 0.00 eli 

02.00 sa yöllä.  Itse lupasin ottaa pöllövuoron eli kisan aloituksen sekä vetovastuun seuraavas-

ta yöstä. Omalta kohdaltani strategia oli aika selvä. Perjantaina kuuden jälkeen nukkumaan, 

kello 0.00 sa herätys, auton pakkaaminen ja siitä sitten matkaan kohti kerhoa. Näin ainakin 

teoriassa. Unihan ei tietenkään tullut millään niin aikaisin silmään ja jo itselleni perinteiseen 

tapaan säpsähdin hermostuksissani hereille aivan liian aikaisin. 

Kerholle siis saavuin todella hyvissä ajoin vähän siivoamaan, laittelemaan ”aamupalaa” sekä 

luonnollisesti virittämään asemaa kuntoon OF3D-kutsun maailman valloitusta varten. Vaikka 

asemaa oli säädetty ja laiteltu kuntoon edeltävällä viikolla Jukan OH3OJ:n avustuksella, niin 

luonnollisesti jokin menee aina pieleen. Kilpailu oli tarkoitus ajaa N1MM ohjelmalla hyödyntäen 

MMTTY-puolta ja keskittyä blokkaamisen eli asemien etsimisen sijasta kutsumiseen. Aikaa kun 

oli hyvin, niin pääsin hyvissä ajoin muokkaamaan ohjelman makrot ajan tasalle ja suorittamaan 

koe-qsoja. Jostakin käsittämättömästä syystä johtuen MMTTY ei suostunut lähettämään muuta 

kuin jotakin kaukaisesti rttyä muistuttavaa sirkutusta. Niinpä alkuasetelma muuttui radikaalilla 

Ryttyilkäämme / CQ Test de OF3D 



 

 

tavalla ja yhden asian opettelun sijaan pääsi opettelemaan kolmea uutta asiaa. Vaikka Jukka 

olikin sanonut samoin kuin Jorma OH3EX, että mikäli ongelmia tulee niin saa soittaa. Kynnys 

soittamiseen keskellä yötä oli kuitenkin sen verran korkea, että tilanteeseen piti vaan sopeu-

tua9 

Yö lähti liikkeelle Jarin OH3EYR:n pitäessä seuraa ja taustalla tietokoneen soittaessa musiik-

kia. Alku aina hankalaa ja tahtiin pääseminen sekä jutun juonesta kiinni saaminen tuntui ole-

van kovin haasteellista. Onneksi vähitellen oppi säätämään lähtevän tehon kohdilleen ilman, 

että alc-mittari lepäisi punaisella alueella ja qsojakin alkoi kertyä lokiin. Lauantaina päivällä 

kävivät seuraavat vierailijat ja operaattorikin sai huilia hetken Kaitsun OH3GLY ottaessa ensin 

operointi-vuoron Jorman OH3EX seuratessa ja tämän jälkeen Reiskan OH3MA jatkaessa. 

Kaiken kaikkiaan operaattoreita oli seitsemän kerholta edellä mainittujen lisäksi Kalevin 

OH2NC, Pekan OH7MRU ja toisen Pekan OH3PYY koettaessaan tuuriaan qsojen kalastelus-

sa. Operaattoreiden ( ja sellaiseksi houkuteltujen ) lisäksi kerholla kävi tuon viikonlopun aikana 

kuusi vierailijaa. 

Mitäkö jäi käteen? Vaikka digi ei aivan oma laji olekaan, niin silti hommasta jäi itselleni todella 

positiivinen mieli. Rtty ja digi muotona on sellainen, että workkimisen lomassa voi huoletta 

mutustaa eväitä, juoda teetä tai mitä myrkkyä nyt sitten kukin halajaa sekä mikä parasta, voi 

huoletta seurustella myös ”vieraiden” ja toisten operaattoreiden kanssa. Tai no9 Kuten itse 

katselin konsertti-taltiointeja Youtuben puolelta ja päikkäreiltä kerhon lattialta herätessäni Kait-

su workki samalla tabletin näyttäessä urheilua. Kilpaileminen voi siis olla mukavaa kun sitä ei 

ota liian vakavasti. Vaikka itse sanoinkin tuon olleen viimeinen rtty-kilpa ”urallani” niin kyllä 

minulla on vaan paha pelko siitä, että toistekin vielä pääsee nukkumaan kerhon lattialle rigin 

soittaessa digi-poppia9 

RYRYRYRYRY de OH3FOG 

Tuntuuko siltä, että PSK, RTTY, JT65 ja muut digimodet kiinnostavat, mutta tietokoneen, radi-

on ja softan sovittaminen yhteen tuntuu ylitsepääsemättömältä. Sitä se kuitenkaan ole vaan 

aina ratkaisu löytyy (ennemmin tai myöhemmin). Kerholta löytyy useita aiheeseen syvemmin 

perehtyineitä kavereilta, joilta apua saa. Kuten yo. artikkelista käy selville on kerholla valmiit 

systeemit, joilla pääse alkuun kokeilemaan miltä se paljon puhuttu ”digitalisaatio”  hamssipuo-

lella tuntuu. Tosin varoituksen sana on paikallaan sillä digi– workkiminen aiheuttaa useammis-

sa yksilöissä voimakasta riippuvuutta jo ensimmäisen kokeilukerran jälkeen ja monista tuleekin 

jonkun ajan sisällä moninaisten digilähetelajien sekakäyttäjiä. 

Parasta on, että näillä lähetelajeilla pääsee varsin mukaviin QSOihin pienilläkin tehoilla ja an-

tenneilla. Mielenkiintoista on ollut huomata myös, että näissä puuhissa on runsaasti asemia, 

joita ei esimerkiksi SSB:llä tai CW:llä edes tapaa eli uusia ”päänahkoja” löytyy helpommin. Digi

– workkiminen onkin ollut koko ajan nousevassa trendissä käyttäjämäärien suhteen, joka sel-

västi näkyy mm. RTTY– kisoihin osallistuvien asemien määrässä verrattuna vaikka kymmen-

kunta vuotta sitten vallinneeseen tilaan. 

Ota hihasta kiinni, jos tarvetta ilmenee—73’s de Jukka, OH3OJ 



 

 

Vuosi 2016 on mennyt pepa-ryhmältämme aika 

vilkkaasti. Olemme olleet aktiivisesti mukana häly-

tyksissä 6 kertaa sekä antamassa viestikoulutusta 

4 kertaa (Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Turen-

gissa) sekä olimme esittelijöinä Kansainvälisillä 

Erämessuilla Riihimäellä. 

Pepa-ryhmämme toiminta-alue 

Ryhmämme pääasiallinen toiminta-alueemme on maantieteellisesti Hausjärvi – Riihimäki - Lop-

pi. Annamme myös viestiapua Vapepa Hämeenlinnan paikallistoimikunnalle. Mutta tarvittaessa 

toimimme myös laajemmallakin alueella. 

Kerhomme pepa-ryhmä 

Kerhomme pepa-ryhmässämme on tällä hetkellä jäseniä yhteensä 15 henkilöä. Pepa-

ryhmämme on lupautunut rakentamaan ja hoitamaan hälytys tapahtuman vaatimat viestiyhtey-

det. 

Vies�kalusto 

Viestikalustona käytetään pääasiassa: PepaVHF radiopuhelimia, järjestöjen tuomia omia radio-

laitteita (mm. 68 MHz:n, PMR puhelimia jne.). Kerhomme on hankkinut vuosien varrella pepa-

ryhmälle radiokalustoa. Lisäksi kerhomme on onneksi panostanut kerhoasemamme toimivuu-

teen, koska joskus olemme joutuneet käyttämään kerhoasemaamme tapahtuman viestikeskuk-

sena. 

Tietysti käytämme myös omia henkilökohtaisia viestivälineitämme mm. 2 m, 70 cm ja HF jne. 

sekä ajoneuvokalustoamme. 

Eli tapahtuman viestiyhteyksien rakentaminen on välillä aika haasteellista, koska emme kos-

kaan tiedä varmasti ketä tulee paikalle ja mitä viestikalustoa on saatavilla ja kuinka laajalle alu-

eelle joudumme viestiyhteydet tilapäisesti rakentamaan. Pääasiassa hoidamme viestiyhteydet 

puheyhteyksinä, mutta on myös tapauksia, jossa olemme puheen lisäksi käyttäneet digitaalisia 

yhteyksiä. 

Hälytys tapahtumaan 

Vapaaehtoinen Pepa-ryhmämme päivystää 24H/7. Ryhmämme alkuperäinen hälyttäjä on aina 

viranomainen. Ryhmämme saa hälytyksen puhelimitse tavallisesti Vapepa Riihimäen paikallis-

toimikunnan Valmiuspäivystäjältä, joko puheluna tai SMS viestinä. Hälytyksiä voi myös tulla 

ryhmällemme mm. Poliisilta, Hätäkeskuksesta, Vapepa Hämeenlinnan paikallisosastolta. Ryh-

mämme sisäinen hälytys hoidetaan pääasiassa SMS viestinä. Vapepassa otetaan käyttöön 

pikkuhiljaa valtakunnallinen OHTO-hälytysjärjestelmä ja sen takia myös sen kautta voi tulla 

suoraan hälytyksiä Pepa-ryhmämme jäsenille. 

Terveisin pepa-manageri OH3SW, Timo Juvonen 

Terveisiä kerhomme Pepa-ryhmältä 


