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Puheenjohtajan palsta 

Tervehdys klubilaiset! 
 
Heti alkuun kiitän luottamuksesta ja valinnasta tämän 
kauden puheenjohtajaksi. Moni asia osui ajallisesti 
sopivan kohdalleen ja tällainen vastuu soveltui mukaan 
taas elämän muiden haasteiden rinnalle. 
 
Tämän kertaisen puheenjohtajan palstan pääaihe oli todella helppo valita: 
Kerhoaktiivisuus. Päätöksemme luopua Stålarminkadun kerhotiloista ja keskittyä 
Sommelon kerhotilan ympärivuotiseen käyttöön, oli oman kerholaisuuteni aikana 
tapahtuneista asioista yksi parhaimmista. Nyt kaikki energia on käytettävissä 
vain yhden kerhotilan ylläpitoon, ja tämä on poikinut kerholaisissa tietynlaista 
pesänrakennusviettiä, joka näkynyt mm. kerhon tilojen ja ympäristön jatkuvana 
kohenemisena. Kerhoilloissa mittalaitteet ovat olleet mukavan levällään pöydillä, 
ja mittauksessa sekä työn alla on ollut monenlaista aparaattia. Laskin juuri 
edelliskerhoillan kävijämäärän vieraskirjasta ja vieraita oli kaiken kaikkiaan 17, 
joka ei ole tätä nykyä lainkaan harvinainen kävijämäärä. Hetkittäin päästään jopa 
yli 20 kävijän. Aktiivisuus kerholla näyttää siis erittäin hyvältä!  
 
Muutamasta tapetilla olevasta projektista voisi mainita ainakin uuden 
radiohuoneen keittiön vieressä. Kyseinen tila on ollut pitkään romuvarastona ja 
tälle päätettiin tehdä jotain. Nyt huone on maalattua, siistitty, ja on viimeistelyä 
vaille valmis. Kerhollamme on pian vanhan lisäksi uusi radiohuone, joka onkin 
sitten mukavan lähellä kerhoiltojen päätilaa - tanssisalia. Antennit ovat ylä- ja 
alakerran välissä käytettävissä ristiin, ja ovat pian ohjattavissa releitse. Tähän 
kun yhdistetään hetki sitten uuteen mastoon hankitun rotaattorin, (joka on 
kiinnityspukkia vaille valmis), on kerhon radiokalusto pitkästä aikaa huipussaan. 
Saunan pukuhuoneen ollessa nyt upeassa kunnossa, on työn alle päässyt itse 
sauna - kunnon workkimisen kruunaa kunnon löylyt.  Tervetuloa siis workkimaan! 
 
Edellä olevien asioiden lisäksi tässä lehdessä on juttu kerholaisten käyttöön 
rakennetusta web SDR:stä, jolla halukkaat pääsevät kuuntelemaan/katsomaan 
geostationäärisellä radalla Es’hail 2 satelliitissa olevan P4-A narrow band 
transponderin liikennettä. Muun muassa tähän liittyen kerholla on nyt käytössä 
internet-yhteys, joka mahdollistaa tietysti myös perus selailun workkimisen 
yhteydessä, mutta myös aseman mahdollisen etäkäytön (jota on jo suunniteltu), 
sekä turvallisuuden lisääntymisen valvonnan kautta. 
 
 
Tulkeehan gaffettelemaan, workkimaan, grillailemaan, säätämään ja 
höpöttelemään klubille! 
 
73 de Janne OH1SDR 



 

Puheenjohtajan terveiset Lehdykässä 
1/1984 



Terveiset nuoriso-osastolta 
 
Huhtikuussa osallistuin NOTA-leiriin Kemiönsaarella Leirisalossa. 
Järjestyksessään tämän vuoden NOTA (Nordics On The Air) oli toinen, historian 
ensimmäinen NOTA järjestettiin Ruotsissa viime vuonna. NOTA on YOTA 
(Youngsters On The Air) toiminnan paikallisia tapahtumia, joita YOTA toimintaan 
osallistuvat järjestävät pienemmissä kokonaisuuksissa kuten pohjoismaalaiset 
radioamatöörinuoret yhdessä.  
 
NOTA alkoi pääsiäisviikonlopun perjantaina, jolloin tapahtuma alkoi ihmisten 
saapuessa paikalle. Radioamatöörejä, sekä nuoria että vanhempia saapui 
pohjoismaista kuten Ruotsista, Norjasta, Islannista ja tietenkin Suomesta. Myös 
saimme vieraita Hollannista, Saksasta, Unkarista sekä Virosta. 
 
Liiton nuorisotiimi oli järjestänyt leirille paljon ohjelmaa. Tarjolla oli ARDF-esitys 
sekä mahdollisuus etsiä kettuja metsästä esityksen jälkeen, parhaat 
radiosuunnistajat palkittiin. Allekirjoittanut ajoi jahdin aikana pileuppia SSB:llä 
leiriasemalla. Sunnuntaina oli tarjolla mahdollisuus mennä operoimaan 
Flora&Fauna yhteyksiä Teijon kansallispuistosta. Toisena ohjelmana oli 
ruotsalaisten järjestämä sähkötysavaimen rakennuskilpailu jossa avaimia 
rakennettiin hedelmistä.  
 
Leirillä havaittiin suurta mielenkiintoa saunaan ulkomaalaisten puolesta. 
Saunomista oli tarjolla joka ilta ja saunassa vietettiin aikaa myöhään iltaan saakka 
ja monesta ulkomaalaisesta paljastui intohimoinen saunoja. Saunassa käytiin 
mielenkiintoisia keskusteluita, sekä verkostoiduttiin. Leirin lopulla todettiin että 
seuraavaan leiriin saadaan sauna vaikka saunan materiaalit tuomalla Suomesta.  
 
Mielestäni NOTA on konseptina hyvin onnistunut, sillä tavoin yhdistetään 
pohjoismaalaisia radioamatöörinuoria. Nuorisotoiminnan kannalta nuorisolle 
suunnantut leirit toimivat parhaiten radioamatööritoimintaan ohjaamista sekä 
auttaa nuoria verkostoitumaan. Leirillä pohdin muutaman nuorisotiimiläisen kanssa 
mahdollisuutta järjestää nuorisolle  suunnattuja tapahtumia Turun seudulla 
OH1AA:n tiloissa. Tulevaisuudessa kun 
kerhon puitteet on saatu kuntoon niin 
toimintaa voidaan järjestää ja mahdollisesti 
myös rekrytä uusia nuoria kerhon jäseniksi. 
Seuraavan kerran nuorisotoimintaa on 
suomessa tarjolla liiton Polar-leirillä joka 
sijoittuu lokakuulle. 
 
Allekirjoittanut pyrkii jatkossa kehittämään 
nuorisotoimintaan OH1AA:n osalta ja 
houkuttelemaan alueen nuoria 
radioamatööreja tutustumaan kerhon 
toimintaan.  
 
Antti OH1EXC 



. 



WEB SDR P4-A:n vastaanottoon  
 

PA4-A WEB SDR käytössä 
 
AMSAT P4-A on Es’hail 2 -nimisessä Qatarilaisessa kaupallisessa tietokoneliiken-
nesatelliitissa oleva radioamatöörikäytössä oleva lineaaritransponderikaksikko. 
Lineaarinen transponderi on toistin, jossa signaali ei käy välillä ns. base bandilla / 
audiokaistalla, ja pystyy siksi toistamaan mitä tahansa modulaatioita. Mikä tästä 
kyseisestä satelliitista ja transpondereista tekee erityisen mielenkiintoisen on se, 
että se on maailman ensimmäinen radioamatöörien käytössä oleva geostationää-
risellä kiertoradalla olevassa satelliitti – se pysyy siis maasta katsottuna paikallaan 
noin 36 000 km:n päässä.  



P4-A sisältää kaksi erillistä transponderia: 250 kHz leveän kapeakaista 
transponderin joka on tarkoitettu perinteisille analogisille modulaatioille, sekä 8 
MHz leveän leveäkaista transponderin, joka on taas tarkoitettu kokeellisille 
digitaalisille modulaatioille, sekä DVB-radioamatööritelevisiolle.  
 
P4-A:n sisäänmeno transpondereille on 13 cm:llä, ja ulostulot 3 cm:llä. En mene 
tässä sen enempää itse satelliitin ja transponderien toimintaan pitääkseni jutun 
kohtuullisen mittaisena, varsinkin kun näistä on saatavilla runsaasti informaatiota 
netistä.  

Narrow ja Wide band transponderien band plan 
 
WEB SDR on ohjelmistoradio, jota yksi tai useampi käyttäjä pääsee käyttämään 
samanaikaisesti verkkoselaimella, erillistä ohjelmistoa käyttäjältä ei vaadita. 
Internet on jo pullollaan WEB SDR -pohjaisia vastaanottimia P4-A:lle, mutta 
miksipä sellaista ei tekisi yhtä uutta lisää jos se on kerta mahdollista? Toki, tässä 
projektissa oli tähtäimessä tiettyjä asioita joita olemassa olevat WEB SDR:t eivät 
tukeneet, kuten se että tämä on osoitettu vain kerholaisten käyttöön ja täten 
mahdollistaa hieman luotettavamman workkimisen ollessaan aina vain 
kohtuullisesti kuormitettuna. Kerholaiset voivat siis kotoa käsin katsella P4-A:n 
spektriä ja klikkailla signaaleja esille. Muutenkin on kivaa että koko järjestelmä on 
omissa hyppysissä ja tarvittaessa modifioitavissa sekä parannettavissa.  



Tekniikkaa  
 
Itse vastaanotin koostuu kahdesta osakokonaisuudesta: modifioidusta 
satelliittitelevisio LNB:stä (Low-Noise Block downconverter: 10.5 GHz syöttö + 
etuvahvistin + alassekoitin), sekä SDR-kokonaisuudesta. SDR-tikku toimii LNB:n 
noin 750 MHz:n välitaajuudella. Kaupalliset LNB:t ovat suunniteltu ja toteutettu 
mahdollisimman halvasti, ja esim. käytössä olevan Octacon LNB:n referenssikide 
on riittävän stabiili satelliittitelevision vastaanottoon, mutta täysin riittämätön SSB-
työskentelyyn. Kun ottaa huomioon referenssikiteen ja Rx-taajuuden keskinäisen 
suhteen (10 500 MHz / 27 MHz = 389), tarkoittaa tämä sitä että 1 Hz:n lämmöstä 
johtuva siirtymä referenssissä vastaa lähes 400 Hz:n siirtymä vastaanottotaa-
juudella. Tästä syystä LNB:hen tehtiin modifikaatio, jossa sisäinen kide korvattiin 
diplexerillä, jolloin referenssisignaali voidaan syöttää lämpövakavoidulta (TCXO) 
oskillaattorilta samaa LNB:ltä alas tulevaa kaapelia pitkin ylös.   
 
TCXO:ksi valittiin Connor-Winfieldin D75F sarjan 27 MHz malli. Houkuttimina 
olivat kohtuullinen lämpötilastabiilius ja matala vaihekohina. Tosin koko järjestelmä 
hyötyisi vielä TCXO:n ja SDR-tikun laittamisesta samaan uuniin, tämä ehkä 
tulevaisuudessa. 

Kuva suunnitellusta ja toteutetusta 
diplexeri- ja 
referenssioskillaattorijärjestelmästä.  
 
TCXO koteloituna. SMA-liittimet LNB:lle 
ja SDR-tikulle ovat takapuolella. 



Testeissä huomattiin, että käytössä ollut TCXO ei pitänyt suorasta ilmavirtauksesta. 
Kuitenkaan koteloa ei kannata sulkea kokonaan ettei lämpötila karkaa käsistä – 
siksi verkkoterästoteutus. Radiorautana ja analogia-digitaalimuuntimena toimii 
perinteinen RTL SDR-tikku, jonka dynamiikka ”riittää” tällaisen stationäärisen 
satelliitin liikenteen vaatimuksiin. Laskentarautana ja SDR:n ytimenä toimii 
Raspberry Pi 3, joka on täysin riittävä tähän tehtävään. Tarvittava analoginen 
kaistanleveys Narrow Band vastaanotolle (SSB, CW ja digimodet), johon tämä 
järjestelmä suunniteltiin, on kuitenkin vain 300 kHz.  
 
SDR-ohjelmistoksi valikoitui OpenWebRx siitä syystä, että sitä ei ole pakko tehdä 
julkiseksi muiden käyttöön. Sen sijaan kilpailevan WebSDR-ohjelmiston saa 
käyttöönsä vain, jos seisoo vasemmalla jalalla raaputtaen samalla oikean korvan 
takaosaa vasemmalla kädellä. Ehkä hieman liioiteltua, mutta todellisuudessa 
ohjelmisto pitää pyytää sen kehittäjältä kuitenkin erikseen, ja se on laitettava 
julkiseen käyttöön. OpenWebRx:n audio on mielestäni hieman heikompi kuin 
WebSDR:n ja 
”user 
interfacessakin” 
olisi 
parannettavaa. 
Ehkäpä jossain 
tulevaisuudessa 
on energiaa 
puukottaa 
lähdekoodia 
suoraan 
parannuksien 
toivossa. 
OpenWebRx:n 
käyttö on 
kuitenkin helppoa 
ja audio parempi 
kuin monissa 
analogiradioissa. 
 
 
 
Laite toimii täysin 
itsenäisesti: Vain 
virtakaapeli, 
LNB:n kaapeli, 
sekä WLAN-
antenni kiinni ja 
powerit päälle. 
Numeroidut yksiköt kuvassa: 1. Virtalähde, 2. SDR-tikku koteloituna, 3. TCXO + 
Diplexeri, 4. Raspberry Pi 3 joka on modifioitu ulkoiselle antennille, muuten WLAN 
ei toimi luotettavasti metallisen kotelon sisältä. 



Itse antennina toimii noin 80 cm:n offset peili, kiinnitettynä kerhon pihalla olevan 24 
metrisen maston yläosan paarteeseen. Suomessa tällainen peili on kooltaan täysin 
riittävä ja jo ensimmäiset testit todistivat tämän: spektrillä näkyi selkeästi 
transponderin oma pohjakohina, kaikki transponderilla olevat signaalit ovat siis 
kuultavissa. 
 
P4-A WEB SDR:n käyttö ja tulevaisuuden suunnitelmia 
 
Käyttäjän/kuuntelijan tietokoneeksi näytti riittävän hyvin Raspberry Pi 3 siihenkin, 
paljoa ei siis tarvita. Käyttäjä kirjautuu verkkoselaimellaan WEB SDR:n IP-
osoitteeseen ja porttiin, ja kuuntelukokemus voi alkaa! Testasimme samanaikaisten 
käyttäjien maksimimäärää, ja totesimme että se rajoitetaan 10 käyttäjään. Tämän 
jälkeen CPU-kuormitus lähestyy kriittistä rajaa.  
 
Kerholle on tämän vuoden puolella tullut internet, mutta P4-A WEB SDR jaetaan 
kerholaisten käyttöön vasta kun olemme saaneet ns. HW VPN:n toimintaan. 
Osoitetta ei tulla jakamaan julkisesti, mutta tiedot tulevaisuudessa saa 
allekirjoittaneelta sähköpostitse (omakutsu@sral.fi) tai paikan päällä kerholla. 
 
Rx:n rinnalle on rakenneltu jo tovin myös Tx:ää, ja se olisikin valmis ellei 
allekirjoittanut olisi todennut pyörösahan sopimattomuutta kuparille, tuhoamalla jo 
melkein valmiiksi rakenne dual feed patch antenni. Joka tapauksessa, pian kerholta 
paikan päältä pääse pelkän kuuntelujen sijaan myös workkimaan P4A:ta! 
 
Tervetuloa testailemaan & 73 
 
-Janne OH1SDR 
 
Linkit: 
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/ 
 
 

HS1ØKING/mm via QO-100 
 
On the occasion of the coronation of King Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun (King Rama X) of Thailand, the Radio Amateur Society 
of Thailand (RAST), under the 
patronage of His Majesty, for the 
first time in the amateur radio 
history of Thailand, operates an 
amateur radio special station on 
board the aircraft carrier of the 
Royal Thai Navy, the Chakri 
Narubet, in the Gulf of Thailand. 
(source: amsat-dl)  



Kerhon ylläpitämät toistinasemat  

    
29MHz  
 OH1RHU, 29.680   29.580 MHz, 
      RX Lieto,  Keisvuoren vesitorni /       
      TX  Rotanvuoren asema.  
 
145MHz 
 OH1RAA, 145.600 / 145.000,  Sommelossa 
 
 OH1RAU, 145.775 / 145.175,  Pääskyvuoren 
 tornissa, CTCSS aliääni 103,5Hz  
 
434MHz  
 OH1RAU, 434.775 / 433.175,  
 Ei QRV!, odottaa uudelleensijoittelua 
 
1297MHz  
 OH1RAU, 1297.000 / 1291.000 ,  
     Ei QRV!   

  

 



Rakennussarja, ozQRP.com MDT DSB 
radio 
 
Tulipa keväällä noteerattua youtubesta VK3YE video Aussipoikien QRP radion 
rakennussarjasta joka on tehty meille, jotka eivät halua tinailla smd 
komponentteja. MDT tulee sanoista Minimalist Double Sideband Tranceiver, eli 
minimalistinen DSB radio, DSB on siis kuin SSB, mutta sen toinenkin sivunauha 
on lähetteessä olemassa. Radio itsessään on kytkennältään minimalistinen 
suorasekoitus vastaanotin ja sen suunnittelija onkin aktiivinen alan 
keskustelupalstoilla ja kytkentää on iteroitu palstoilla. Tarkemmasta 
toimintaperiaatteesta voi lukea manuaalista, joka löytyy otsikon saitilta. 
 
Ominaisuudet: 
- koko 13x100x5cm 
- lähtetysteho n. 2W PEP 
- taajuusalue (valitaan tilattaessa) 7050-7130kHz tai 7215-7300kHz 
- ei mikrofonia, voi käyttää vaikka perus matalaimpredanssista LA-mikkiä 
- LED lähetyksen teho/modulaatioindikaattorina 
- kuulokeliitäntä tai voi manuaalin ohjeiden mukaan modata kaiutinkäyttöön 
- ei ALC:tä 
- virrankulutus vastaanotossa noin 50mA 
- virrankulutus lähetyksessä noin max 250mA 
 



Kokoaminen ja virittäminen 
 
Laitteen kokoaminen on hyvien ohjeiden kanssa muutamien iltojen työ. Kun kerralla  
latoo yhden pienen setin komponetteja ja tuplatarkastaa, että jokainen on oikeassa 
paikassa ja juottaa kerralla huolellisesti, niin ei tule testivaiheessa ongelmia vaan 
kaikki toimii kerrasta. Suurin työ on se perinteinen, eli virityspiirien ja suodattimien 
toroidien käämiminen. Mutta niissäkin, kun teki huolellisesti ja tarkasti ohjeiden 
mukaan, ei ongelmia tullut viritysvaiheessa. Laitteessa on vain yksi SMD 
komponentti (oskillaattorin kapasitanssidiodi) ja sekin on jo valmiiksi juotettu, joten 
kaikki itse juotettavat on tosiaan perinteisiä komponetteja jotka saa paikoilleen 
ilman pinsettejä ja suurennuslasia. Kitin mukana tulee täydellisesti sopiva kotelo ja 
valmiiksi silkkipainetut ja rei-itetyt etu ja takapaneelit. Mukana tulee myös 
oikeanlainen (perus 4-pin) mikrofoniliitin mikrofonin kaapelin päähän, eli sitä ei 
tarvitse erikseen tilailla.  
 
Virityksessä riittää perusmittarit ja keinokuorma. Itse käytin signaaligeneraattoria ja 
spektriä, mutta samat mittaukset pystyy tekemään hyvin ihan perus HF 
lähetinvastaanottimella. Tärkein on oikeastaan se, että pystyy asteikkoon 
määrittelemään joitakin kiintopisteitä siitä millä taajuudella ollaan... Mittausten 
perusteella oma yksilöni toimii alueella 7050-7120kHz.  
 
 

Toimiiko, eli saako radiolla yhteyksiä 
 
No mitä voi odottaa 40m alueen radiosta, jossa on pariwattia tehoa? No kyllähän 
sillä workkii puheyhteyksiä kotimaahan ja lähimaihin. Antenniksi käy hyvin puoli-
aato dipoli. ALC:n puutuessa kuulokkeiden kanssa saa olla tarkkana ettei tule liian 
suuria äänenvoimakkuuksia.  
 

No mitä se maksaa... 
 
Tilasin pari kappaletta ja tililtä lähti 
(paypalin kautta) runsas satanen 
postikuluineen. Lisäksi tarvitaan 
mikrofoni, sellaista ei ennestään ollut, 
mutta ebay:stä sellaisen sai 
edullisesti. Luonnollisesti sopiva 
antenni ja teholähde tarvitaan. 
 
73 
Saku OH1SA/QRP 
 
Lisätietoja sarjasta: www.ozqrp.com  
ja youtubesta vaikka hakusanoilla: 
ozqrp mdt 
 
 



OH1AA johtokunta 2019 
 
Puheenjohtaja              Janne Pulkkinen   OH1SDR 
Varapuheenjohtaja       Jouni Anttila   OH1CO 
Muut jäsenet: 
Lasse Puumalainen      OH1LQP 
Veli-Matti Eerola         OH1BVD 
Saku  Elovaara             OH1SA 
Antti Kannisto    OH1EXC 
Olavi Pelanti    OH1OP 
 
 
 

OH1AA verkossa ja somessa 
 
WWW.OH1AA.NET 
https://www.facebook.com/OH1AA/ 
https://www.youtube.com/user/OH1AA 

Seuraavien kutsumerkkien QSL lokerot on joko täynnä tai melkein täynnä: 
OH1ESD, OH1MIV, OH1MKN, OH1SIC, OH1JX, OH1RJ, OH1JD. 

Tulevia tapahtumia 
 
30.8.-1.9.  Tippsund leiri Taivassalossa 
5.12   Pikkujoulut  
 

 
Vuoden 2020 Tippsund on, 4-6.9.2020 
 
 
Kerholle on suunnitteilla erilaisia aktiviteetteja aina antennirakentelusta erilaisiin 
luentoihin ja demoihin. Ilmoitamme ohjelmien aikataulujen varmistuttua niistä aina 
Facebookissa ja kerhon kotisivuilla  



Toimihenkilöt 2019 
 

Puheenjohtaja    Janne Pulkkinen OH1SDR 

Varapuheenjohtaja   Jouni Anttila OH1CO 

Sihteeri      Saku Elovaara OH1SA 

Nuorisojaos:  

  Pj.       Antti Kannisto OH1EXC  

  Sihteeri    Antti Järvinen OH1EHH 

Kerhon avaintenhoitaja   Jouni Anttila OH1CO 

Bulletiinivastaava           Lasse Puumalainen OH1LQP 

Rahastonhoitaja    Birgitta Anttila OH1YL 

Jäsenkirjuri     Birgitta Anttila OH1YL 

Lehdykän toimitus           Jouni Anttila OH1CO 

       Saku Elovaara OH1SA 

       Janne Pulkkinen OH1SDR 

Kerhomestarit: 

 OH1AA     Lasse Puumalainen OH1LQP 

       Janne Pulkkinen OH1SDR 

       Veli-Matti Eerola OH1BVD 

 OH1AU     Markus Kaukovalta OH1MN 

PePa-manageri            Lasse Puumalainen OH1LQP 

SOME-vastaava    Janne Pulkkinen OH1SDR 

Kalustokirjanpitäjä   Jouni Anttila OH1CO 

IT- ja www-vastaava      Saku Elovaara OH1SA 

Toistinasemien hoitajat       Jouni Anttila OH1CO 

           Janne Pulkkinen OH1SDR 

Toistinasemien valvojat    Jouni Anttila OH1CO 

          Lasse Puumalainen OH1LQP 

        Jukka Laakkonen OH1NK 

Toiminnantarkastajat               Esa Rae OH1GU 

        Jukka Laakkonen OH1NK 

 varalla     Rauno Kekäläinen OH1WR 

        Jan Jylhä OH1NDA 

Tutkintovastaava               (vaihtumassa) 
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