
Perinneradiotapahtuman 6.6. yhteenveto ja kommentit netissä
Järjestyksessä jo 22. Perinneradiotapahtuma (PRT) järjestettiin 4.6.2016. 
Kelit olivat kohtuulliset ja asemia hyvä määrä. Tapahtuman järjesti tällä 
kertaa Kouvolan Sotilasradiomuseo, OI5PRM.

Perinneradiotapahtumassa pidetään yhteyksiä joko vanhoilla sodanaikaisilla 
(/SA) radioilla tai tätä nuoremmilla, kuitenkin vähintään 40 vuotta vanhoilla 
radioilla (/S) Tapahtumaan voivat, saavat ja pitää osallistua myös tavallisia 
radioamatööriasemia vasta-asemina.

Kesäkuisen tapahtuman yhteenveto ja kommentteja löytyy linkistä:
http://putkiradiomuseo.fi/PRT/prt22.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

Pispalan Radio aloitti keskiaaltokokeilut 729 kHz:llä
Pispalan Radio, vetäjänä "radiotirehtööri" Pasi, OH3LMM, aloitti yhdessä Jari 
Niemelän kanssa kesällä, 16.7.2016, keskiaaltolähetykset taajuudella 729 
kHz. Taajuudella releoidaan samaa ohjelmaa kuin sen ULA-taajuudella 99,5 
Mhz toimivalla lähettimellä:
https://www.mediamonitori.fi/index.php/uutiset/radio/1806-pispalan-radio-
aloittaa-keskiaaltokokeilun

Pispalan Radiolla on ollut koelähetyksiä myös lyhytaalloilla. Kuuntelu-
havaintoja on tullut Keski- ja Itä-Eurpoopasta. 

"Olemme avanneet 16.7.2016 keskiaaltotaajuuden AM 729 kHz. Lähetämme 
nyt Pispalan Radion ohjelmaa simultaanisti kokeilujakson ajan eli elokuun 
loppuun. Testailemme kuuluvuutta 20 W:n lähettimellä. Syyskuussa 
pyrimme aloittamaan isommalla teholla ja uudesta antennista. Uuden AM-
radion nimi ja profiili ovat vielä hieman hakusessa"

Pispalan Radio tyylikkäiltä kotisivuilta voi kuunnella ohjelmaa, joka ainakin 
pienellä kuuntelulla tyydyttää hieman vanhempien kuuntelutottumuksia:
http://www.pispalanradio.fi/index.php
Pispalan Radion reaaliaikainen lähetys

<takaisin pääotsikoihin>

"OHFF Finnish Flora and Fauna" -sivu luontoalueita/-alueilta workkiville
Ei ... kyseessä ei nyt todellakaan ole vain kansallispuistojen työskentely. Se 
on osaksi eri asia. WWFF on kansainvälinen luontoaiheinen awardiohjelma. 
Sen osana toimii OHFF Flora & Fauna Finland. Awardin tarkoituksena on 
rohkaista radioamatöörejä pitämään yhteyksiä kansallis- ja 
luonnonpuistoista sekä luonnonsuojelualueilta.

Tällä hetkellä OHFF-kohteita on 188 ”WWFF Reference”-listalla. Kohteet 
sijaitsevat ympäri Suomea, etelärannikolta aina pohjoisinta Lappia myöten.

Timon, OH7JHA: perustamalta hyvältä kotisivulta löytyy kaikki mitä 
tarvitset. Awardin saa jo kymmenen luontoalueen työskentelystä eikä QSL-
pakkoa ole. Riittää, kunhan laittaa yhteytensä FLE-lokiohjelman kautta. 
Myös luontoalueilla työskentelevät palkitaan. Säännöissä ei ole mitään 
kummallisuuksia. Ei minimi-kusomäärää tai yöpymistä. Riittää kunhan on 
äänessä vähintään kaksi tuntia.

Hienoa työtä, Timo! :https://ohff44.wordpress.com/

OHFF-awardia ei pidä sekottaa perinteiseen "Kansallispuistoawardiin", jonka 
säännöt löydät seuraavasta linkistä:
http://personal.inet.fi/koti/pekka.paavilainen/kansallispuisto.htm

<takaisin pääotsikoihin>
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