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RADIOAMATÖÖRIPÄIVÄ LIEDOSSA
NAUTELANKOSKEN MUSEOSSA
SUNNUNTAINA 24.7.2022 KLO 12–15
(antennin asentaminen sekä radioaseman rakentaminen
lauantaina 23.7.2022 klo 10 alkaen)
Nautelankosken museossa Liedossa (os. Nautelankoskentie 40, Lieto As.), vietetään
sunnuntaina 24.7.2022 radioamatööripäivää. Lauri Nautelan museoon perustettava
radioasema OI1AX lähettää viestejä puheella ja sähkötyksellä puolesta päivästä alkaen
kolmen tunnin ajan. Operaattoreina radioasemalla ovat Jouko Lehto OH1NN ja Lippo
Peltonen OH1JH. Muita radioamatöörejä kutsutaan mukaan vasta-asemiksi.

RADIOASEMA OI1AX NAUTELANKOSKELLA
Lauri Nautelan museoon perustettavan radioamatööriaseman OI1AX lähettävinä ja
vastaanottavina radioina on kaksi uutta Japanissa rakennettua ICOM 718 –radiota (teho
100 wattia). Viestintäkäytössä olevien radioiden lisäksi nähtävillä on salauskiekko Allu ja
Kyynel-radio sekä muita vanhoja sotilasradioita. Arvo Koli OH6EA on paikalla
esittelemässä kokoelmiinsa kuuluvia radioita

Radiolähetysten ohella kerrotaan radioamatööritoiminnasta sekä radioamatööriksi
opiskelusta. Radioamatööritoiminnan esittelylehtiä on myös jaossa.
Radiolähetyksissä käytettävät taajuudet ovat:
CW – 3.540–3.560 kHz (sähkötys) (80 m)
SSB – 3.680–3.720 kHz (puheella) (80 m)
CW – 7.020–7.037 kHz (sähkötys) (40 m)
SSB – 7.060–7.085 kHz (puheella) (40 m)
Radiolähetykset aloitetaan sähkötyksellä (kesto 30 min), jonka jälkeen jatketaan puheella (30
min). Yhteydenpitoa jatketaan puolen tunnin jaksoissa vuorottain tapahtuman ajan.
Säätilanne voi vaikuttaa yhteydenpitoihin. Viestiliikenne taukoaa hiljaisen hetken ajaksi.
KLO 13: HILJAINEN HETKI
Hiljainen hetki Nautelankosken museon radioamatööripäivässä useita vuosia mukana olleen
Matti Seulannon OH1LAR muistoksi.
Leo Salonen, Varsinais-Suomen Viestikilta ry.
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Hiljaisen hetken jälkeen museoamanuenssi Terhi Ykspetäjä-Remes kertoo Nautelankosken
museosta ja sen historiasta.

KYYNEL-RADIO JA SALAUSKIEKKO ALLU
Kaukopartiotoiminta oli osa Suomen armeijan sotien aikana harjoittamaa tiedustelua.
Jatkosodassa suomalaiset kaukopartiomiehet liikkuivat kaukana vihollisen selustassa.
Tiedustelumatkat saattoivat kestää useammankin viikon ajan. Kaukopartiolaiset lähettivät
tietoja Suomeen omaan yksikköönsä Kyynel-radiolla, joka on suomalainen sähkötyksessä
käytetty partioradio. Jatkosodan alussa Kyyneltä käyttivät kaukopartiomiehet, myöhemmin
myös divisioonatason esikunnat. Radiolähetyksiä ei voinut lähettää suorana tekstinä, vaan ne
piti kääntää salakielelle. Tätä varten kaukopartiomiehillä oli repussa salauskiekko Allu, jolla
sanomat käännettiin.

RADIOASEMAN RAKENTAMINEN LAUANTAINA 23.7.2022 KLO 10 ALKAEN
Radioamatööripäivän valmistelu aloitetaan radioaseman rakentamisella.
Lauantaina 23.7.2022 kello 10 alkaen museon alueelle asennetaan HyEndFed-antenni.
Tämän jälkeen aloitetaan radioaseman rakentaminen Lauri Nautelan museoon sekä
yhteyskokeilut radiolla.
Antennien asennus sekä radioaseman rakentaminen kestävät muutaman tunnin ajan.
Radioamatööripäivän valmisteluja voi vapaasti tulla seuraamaan.
Sunnuntaina 24.7.2022 radioasema vaikenee kello 15, jonka jälkeen radioasema puretaan.
Nautelankosken museo, kahvio ja puoti ovat avoinna radioamatööriviikonloppuna molempina
päivinä klo 11–17. Museoon ja radioamatööripäivään on vapaa pääsy.
Radioamatööripäivän järjestävät:
Varsinais-Suomen Viestikilta ry., radioamatöörit Jouko Lehto OH1NN, Lippo Peltonen OH1JH
ja Arvo Koli OH6EA sekä Liedon museo.
Lisätietoja:
radioamatööri Jouko Lehto, puh. 0400 564 871
Liedon museo, puh. 050 593 1692, info@liedonmuseo.fi, www.liedonmuseo.fi
Tapahtumapaikan osoite:
Nautelankosken museo, Lauri Nautelan museo
Nautelankoskentie 40
21360 Lieto As.
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