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OHFF-0691 eli Kolkansuo

Osa 3/3: Sunnuntai-iltapäivänä oli ohjelmassa viikonlopun kolmas puska. 
Olin lauantain puskailun jäljiltä melko ryytynyt ja arvoin lähtisinkö liikkeelle; 
kun puoliso oli viety töihin niin totesin kuitenkin, että olo on hyvä => ei 
muuta kuin baanalle.

Kohteeksi oli jo ennalta valikoitunut Mynämäellä sijaitseva OHFF-0691 eli 
Kolkansuo, joka koostuu kahdesta suoalueesta: Kolkansuo etelässä ja Isosuo
pohjoisessa https://www.protectedplanet.net/555524353

Jostakin syystä se oli vielä korkkaamaton eli All Time New One (ATNO), joten
pileuppia oli luvassa. 

En ollut käynyt alueella aikaisemmin ja suot tosiaan ovat soita. Oli siis ihan 
mahdollista, ettei sopivaa QTH:ta näillä "kesäkeleillä" löydy (vrt. Pasin 
OH1MM suopeditiot talvella), enkä siksi viitsinyt kauheasti huudella 
etukäteen, Whatsappia lukuun ottamatta.

Karttatiedustelun pohjalta kävin ensin Kolkansuon eteläosassa, Juppo-
nimisen paikan kohdalla. Rämmin metsässä pohjoiseen kohti ls-alueen rajaa 
ja totesin, että ihan toivotonta ryteikköä workkimisen kannalta. Autolle 
palatessani olisin jo eksynyt ilman GPS:ää... Pienet sydämentykytykset tuli, 
kun olin pysäköinyt metsätien viereen enkä meinannut päästä autolla 
sammalten päältä irti ja uudestaan liikkeelle, mutta pienellä revityksellä 
onnistui  

Samaa metsätietä eteenpäin erkani Kolkansuolle johtava ajopolku, mutta sen
keskiosa oli niin korkealla ja oman Nissanin maavara niin pieni, etten 
uskaltanut yrittää. Samalla opin, että karttaan merkatut ajopolut tosiaan 
ovat ajo*polkuja* (olin luullut niitä paksuja katkoviivoja metsäautoteiksi), 
eivätkä siis välttämättä henkilöautolla ajettavissa!

Saavutettavuudeltaan lupaavampi QTH oli kartan perusteella Isosuon 
eteläosassa. Sain auton parkkiin nuolen osoittamaan kohtaan ja kävelin ls-
alueen sisälle osittain umpeen kasvanutta ajopolkua pitkin. Pari puutakin 
polulle oli kaatunut, joten se tuskin on ollut kovassa käytössä. QTH:sta tuli 
oikein kiva, avointa suota näkyi kummassakin suunnassa ja EFHW:n sai 
asennettua polun suuntaisesti. Istuin selkä tuulta kohti ja sillä tavalla näin 
polun kumpaankin suuntaan, jos joku olisi sattunut tulemaan moikkaamaan. 
Suolta selustaani talsiva hirvi olisi tosin jäänyt huomaamatta ennen H-hetkeä

Kuso kulki erittäin hyvin:
90 minuuttia ja 216 kusoa, mikä on puskaennätykseni. Karille OH3RB 
erityiskiitokset kusoista kaikilla workkimillani bandeilla/modeilla 
(80/40/30/20)! Maajakauma 94 OH / 122 muita ja modejakauma 103 CW / 
113 SSB. P2P-kusoja 5 kpl, OH-maahan kiitokset OH6WX/P (x2). Fonella 
hönkää 60 W, CW:llä 15 W.

Lopetin operaation 1550 UTC tienoilla iltahämärissä ja purin aseman 
pikavauhtia. Värikkäät sidontanarut mustan antennilangan yms. päässä 
totesin hämärässä tosi hyödyllisiksi, varsinkin kun otsalamppu jäi kotiin. 
Valokuvat on valitettavasti epätarkat, koska otin ne vasta lopuksi hämärässä.

Näillä eväillä sitten kohti uusia seikkailuita, eipä ole tällaista multi-
aktivaatiota aikaisemmin tullut tehtyä. Oikein kivaa oli, katsotaan olisiko tänä
viikonloppuna jokin puska ohjelmassa.
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