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OH2PLA Porkkalan palautuksen erikoisasema
- Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry:n, OH2ET; erikoisprojekti
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OH2PLA-kutsun historia
Toisen maailmansodan päättymisen rauhanehtona Suomi joutui 
luovuttamaan Neuvostoliitolle Porkkalan alueen. Alueeseen kuului suurin osa 
Degerbyn kunnasta, laajoja alueita Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon 
kunnista sekä vesialueita ja saaria myös Espoosta. Helsingin keskustaan oli 
matkaa vuokra-alueen rajalta vain noin 20 kilometriä! 

Maailmanpoliittisen tilanteen muututtua Neuvostoliitto päätti luopua alueesta 
ja se palautettiin Suomelle 26.1.1956, siis 60 vuotta sitten! 
Neuvostoliittolaisia asui alueella 12 vuoden vuokra-aikana noin 30 000. 

Vuonna 1956, muutamaa päivää virallisen palautuksen jälkeen, mutta ennen 
kuin siviilit vielä pääsivät alueelle, CRC:n aktiivit radioamatöörit Olavi, 
OH2VN; ja Voitto, OH2ZH; aktivoivat palautuvan alueen Kirkkonummelta 
erikoistunnuksella OH2PLA. Peditio oli suksee, kuten seuraavasta 
Radioamatööri-lehden jutusta voi lukea: 
http://www.oh3ac.fi/OH2PLA_1956.pdf 

Tunnus OH2PLA aktivoitiin uudestaan 50 vuotta myöhemmin, lähinnä Karin, 
OH2BC; ja lähipiirin toimesta. Tästä hienosta 300 yhteyden operaatiosta voi 
lukea Lefan, OH2BAQ/OH2VA; jutun seuraavasta linkistä: 
http://www.oh3ac.fi/Suomalainen_klubi_OH2PLA.pdf

OH2PLA haetaan Kirkkonummen kerholle
Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry, OH2ET; hankki tämän 
legendaarisen ja harvinaisen tunnuksen käyttöönsä:
www.oh3ac.fi/OH2PLA LUPA.pdf

Tunnus "OH2PLA" tuli taas ääneen Porkkalan palautuksen 60-vuotisjuhla-
päivänä ti 26.1.2016. Operointi alkoi heti aamusta ja jatkui koko päivän 
ajan. 

OH2PLA operointi 26.1.2016
Simon, OH2HAN; raportti 26.1.2016:

”Päivän saldo oli 220 kusoa, joista puheella 78, RTTY:llä 106 ja sähkötyksellä 
36 kpl. Merkittävä saavutus oli Marinan (12v), OH2SA; pitämät ensimmäiset 
CW-kusot Tapanin, OH2LU; tiukassa, mutta lempeässä ohjauksessa! Muita 
kerholla mukana olleita olivat Ismo, OH2IV; Kurre, OH2NJN; Pete, OH2EUU; 

http://www.oh3ac.fi/OH2PLA_1956.pdf
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Tarja, OH2GQH ja Simo, OH2HAN

Useilla vasta-asemilla oli muistoja vuokra-ajasta; 
- joku oli ollut ensimmäisten sotilaiden mukana marssimassa tänne 
takaisin 26.1.1956, 
-jonkun (OH2ZH) isä oli ollut se toinen amatööri OH2ZH, joka operoi 
täältä alkuperäisellä OH2PLA kutsulla 29.1.1956 ja 
- joku oli itse workkinut sen ensimmäisen aseman - siis joku muu 
kuin meidän Tapanimme, OH2LU; joka workki sen järjestysnumerolla 
19! 

Niin ja vastasihan meille mies, joka oli asunut täällä vuoteen 1953 asti - 
nykyinen asuinpaikka on Kaliningrad. Pisimpiä yhteyksiä olivat Marinan 
CW:llä ajama Siperia ja minun RTTY:llä ajama Israel.

OH2PLA jatkosuunnitelmat
Entä mitä jatkossa? Ehdotuksia on tullut ainakin osallistumisesta kotimaan 
kisoihin OH2PLA-tunnuksella ja tunnuksen kierrätystä niin, että entisellä 
vuokra-alueella asuvat kerhon jäsenet voisivat käyttää vuorollaan sitä.

Tämän päivän (26.1.)  kaltaisia tapahtumia voisivat olla Majvikin 
kuuntelukeskuksen ja/tai kunnantalon aktivointi. Syksyllä järjestetään 
Porkkalan vaellus Wolsin kartanolta keskustaan - se kannattaa pitää 
mielessä. Ajatuksia?

OH2PLA-artikkeli Kirkkonummen Sanomissa
Simon, OH2HAN; kirjoittama juttu tapahtumasta julkaistiin Kirkkonummen 
Sanomissa 30.1.2016.

Jutun voit lukea ja katsoa tästä linkistä:
www.oh3ac.fi/Kirkkonummen_Sanomat_30.1.2016.gif
(Juttu suurenee hiiren +-näppäimellä)

OH2PLA Facebookin Kirkkonummi-ryhmässä
Tapahtumasta laitettiin myös  Facebookin Kirkkonummi-ryhmään pieni 
uutinen. Ryhmässä on 2052 jäsentä ja juttu on pysynyt listan kärjessä lähes 
koko ajan. "Tykkäyksiä" on jo (25.2.2016) 70 kappaletta!

Jutun voit katsoa tästä linkistä:
www.oh3ac.fi/Facebook_Kirkkonummi-ryhma.gif
(Juttu suurenee hiiren +-näppäimellä)

OH2PLA projektin tulokset
OH2PLA-projekti lisäsi kerhon toimintaa ja yhteishenkeä ja saatiin myös 
kunnan päättäjille tuotua radioamatööritoimintaa esiin.

Tapahtuma pyrittiin synkronoimaan kerhon perusluokan kurssin alkamisen 
kanssa ja tässä ilmeisesti onnistuttiin, koska kurssille tuli kymmenen 
oppilasta.

http://www.oh3ac.fi/Facebook_Kirkkonummi-ryhma.gif
http://www.oh3ac.fi/Kirkkonummen_Sanomat_30.1.2016.gif

