
OHFF – puskaworkkimisen suosio räjähti
Luonnonsuojelualueiden eli tuttavallisesti ”puskien” työskentelyn suosio on 
tänä vuonna räjähtänyt. Sekä ”huntereita”
eli puska-asemien metsästäjiä että
”aktivaattoreita” eli puskia aktivoivia uusia
asemia on enemmän kuin koskaan! Kun jo
nyt joutuu olemaan varuillaan uusista
puskista, kesällä varmaan aktiviteetti
räjähtää.

OHFF ”Flora & Fauna” tarkoituksena on
rohkaista pitämään yhteyksiä
kansallispuistoista ja luonnonsuojelu-
alueilta. Aktivointi ja hunter-awardit ovat
ilmaisia ja haettavissa WWFF-kotisivulta.

Suomessa on luetteloitu 1158 OHFF-aluetta. Tämän vuoden alussa niitä tuli 
lisää 174. Kuitenkin vain 766 puskaa on tähän mennessä aktivoitu. 
Koskemattomia puskia on paljon ympäri Suomea – miksi et lähtisi 
aktivoimaan uutta puskaa?

Tänä keväänä on peliin tullut monta uutta innokasta: Pasi, OH1MM; Jens, 
OH2CDZ; Jari, OH3KRH; Jarkko, OH6JUM; Lasse, OH2BAV; Timo, 
OH5LLR; Mikko, OH9HDH; Hanna, OH7TO; Tuomo, OH5TPO; Mika, 
OH6WX; Arto, OH2KW; Otto, OH1BPP; Jaana, OH6AX; Kari, OH2HT; 
jos toki jotkut heistä olivat mukana jo viime vuonna. 

Vanhasta kaartista Saku, OH2NOS; ja Timo, OH1NOA; ovat olleet aktiivisia 
tänäkin vuonna. Saku, kuten alta näkyy, on varsinainen puska-emeritus-
pioneeri (emeritus tarkoittaa tässä yhteydessä kunnioitettavaa) Väsymätön-
tä työtä ja markkinointia tehnyt Saku toteaa onnistuneensa Facebook'ssa: 
”Kaukana ollaan niistä ajoista, että juuri kukaan muu kuin Risto, OH6RP; 
vastasi puskahemmon kutsuun. Nyt tulee vastauksia ja oikein tykillä 
ammuttuna.”

Puskien keräily on helppoa. Et oikeastaan edes tarvitse lokia, koska vain 
aktivaattoreiden palvelun toimittavat lokit lasketaan tuloksiin. Mutta mikä 
puskissa sitten koukuttaa? Uusia avaamattomia puskia tai vähän käytettyjä 
puskia on jokaisen lähellä. Puskat on helppo saavuttaa eikä haaste päästä 
workkimaan ole liian suuri. Tarvitaan rigi, antenni ja virtalähde. 

Moni radioamatööri haluaa kerrankin olla ”Kukkulan kuningas” eli olla se, 
jota muut kutsuvat. Mikä on sen ihanampaa onnistumisen tunnette, kun saa 
muilta kiitosta uudesta puskasta. Ääneen tulevien puskien reaaliaikaiseen 
seurantaan on kolme tärkeää lähdettä:

- normaali DX-klusteri,
- osoitteesta wwff.co/dx-cluster/ löytyvä, vain puskatyöskentelyyn 
tarkoitettu klusteri. Sen viereltä löydät ”WWFF Agendan”, josta 
löytyy päivämääriä ja aikoja tuleville aktivoinneille,
- WhatsApp'ista löytyvä ”OHFF/WWFF Cluster”, johon tulee vain 
kotimaisia ilmoituksia. Ryhmässä on jo 78 jäsentä. Laittamalla 
WhatsApp'in hakuun ”OHFF” pääset kirjautumaan mukaan.

Facebookin OHFF-ryhmäkin toimii hyvin. Sekin löytyy hakunimellä ”OHFF 
Flora ja Fauna”. Ryhmässä on jo 329 jäsentä.

Kun suomalaisia puskia on ollut äänessä 766, kotimaisia sankareita ovat:
Risto, OH6RP; 732 workittua puskaa
Juha, OH6GAZ; 656 workittua puskaa
Arto, OH1LD; 633 workittua puskaa

OH3AC Kerhokirje  2021-4                  18.4.2021               ISSN 2669-8439                      22/47



Timo OH7MFO; 572 workittua puskaa ja
Jukka, OH3GZ; 562 workittua puskaa.

Kotimaisten kaikkien aikojen aktivaattoreiden kunniataulukkoa koristavat:
Saku, OH2NOS 324 aktivoitua puskaa
Jari, OH6TX 136 aktivoitua puskaa
Jari, OH1NOA 133 aktivoitua puskaa
Timo, OH7JHA   70 aktivoitua puskaa
Markku OH8UV   58 aktivoitua puskaa
Jukka, OH3OJ   56 aktivoitua puskaa.

Tilastot löytyvät osoitteesta:
https://wwff.co/logsearch/top-operators/

Kotimaiset puskat ja niiden tunnukset löydät täältä:
https://tinyurl.com/anwtdjve

<takaisin pääotsikoihin>

Suomessa on kolmaskin ra-kunnanjohtajaa! Teijo, OH1TSM ja Säkylä
OH3AC Kerhokirjeessä 2021-3 kerrottiin, että Suomessa on kaksi 
radioamatöörikunnanjohtajaa:

- Kauhajoen kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila, OH6LSK
- Enontekiön kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, OH3MIG

www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2021-3_Suomessa_kaksi-hamikunnanjohtajaa.pdf

Välittömästi ilmestymisen jälkeen Kerhokirje sai kolme sähköpostia, että 
”hei, kyllä niitä on vielä kolmaskin”. Mutta vaikuttavin oli seuraava viesti:

”Kerhokirjeeseen on pujahtanut pieni virhe. Siellä sanotaan, että 
Suomessa on kaksi radioamatööri-kunnanjohtajaa. On niitä ainakin 
kolme. Mistäkö tiedän? Katsoin peiliin. ”� �

Viestin kirjoittaja Teijo Mäenpää, OH1TSM; Säkylän kunnanjohtaja

Tamperelaissyntyinen Teijo (s. 1963) tuli Säkylään kunnansihteeriksi 1999 
Toijalan, Alastaron ja Mynämäen kautta. Teijo valittiin ensin kunnansihtee-
riksi, sitten kunnanjohtajan sijaiseksi ja lopulta kunnanjohtajaksi 2009. 
Koulutukseltaan hän on hallintonotaari ja harrastaa Wikipedian mukaan 
metsästystä. Siinä lienee virhe, kuten koko tämä juttu kertoo. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Teijo_M%C3%A4enp%C3%A4%C3%A4

Teijo on harvinaisen pidetty ja arvostettu kunnanjohtaja. Paitsi että hänellä 
on huumori kohdallaan, työtoverit ja kunnanpoliitikot – ne kaikista pahim-
matkin – arvostavat hänen omistautumistaan työlle, erityistä tahtotilaa viedä
Säkylää eteenpäin ja sitä, että hän kuuntelee. Tämä varmaan tulee ra-
harrastuksesta, jossa opetetaan, että ”kuuntele, kuuntele ja kuuntele.” Teijo 
on joviaali Diplomaatti sillä isolla D:llä. Yhteistyö
sujuu sekä luottamushenkilöiden että työporukan
kanssa.

Eräs tapaus muutaman vuoden takaa vahvistaa
tämän. Teijo oli hakenut elinvoimajohtajan
paikkaa naapurikunnasta Huittisista. Kun asia kiiri
Säkylään, tuli kuntalaisille ja päättäjille
paniikinomainen hätä. Suuri joukko paikallisia
elinkeinoelämän vaikuttajia esitti julkisen
vetoomuksen, että Teijo ei jättäisi Säkylää.
Vetoomuksen allekirjoittivat muun muassa
Apetitin, Sucroksen ja Kivikylän toimitusjohtajat,
vuorineuvos Simo Palokangas sekä Säkylän että Köyliön yrittäjäyhdistykset.
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