Länsirannikon TA-peditionpaikkaa
etsimässä
Juha Vehmas, Pirkkala
Keväästä 1989 alkaen TreDXK:n väki on tehdyt peräti 77 länsirannikon peditionia,
kaikki Uudenkaupungin Lepäisten saareen. Ihan alkuun haaveena oli
TransAtlantic-asemien hyvä kuuluvuus meren rannassa, mutta jo UKI1:llä
päähuomio kiinnittyikin britteihin, joita vuosien saatossa onkin luudittu erittäin tehokkaasti, mm. kaikki BBC:n paikallisasemat MW:llä. Mukavia Atlantin
takaisiakin asemia on kovien kelien sattuessa kuultu, mutta lopulta kokonaisuutena huomattavan vähän, sillä Lepäisissa SA- ja CA-langat, NA-langoista
puhumattakaan, jäävät UK-beverageihin verrattuna perin lyhyiksi. Meri tulee
vastaan turhan nopeasti. Lisäksi viime vuosina moni UKI-aktivisti on kokenut,
että LPAM-asemissa huolimatta uusien brittien metsästäminen on yksipuolistunut, kun vain muutama taajuus on erityisen kiintoisa.
Niinpä jo muutamien vuosien ajan
TreDXK:n porukassa on viritelty keskustelua TA-kuunteluun paremmin soveltuvan pedis-QTH:n etsimisestä länsirannikolta. Lisää vettä myllyyn valui syksyllä 2006, kun Etelä-Pohjanmaan dx-väki joutui luopumaan omasta ”UKI:staan”, legendaarisesta LÅkuuntelupaikasta. Långåminnellehän
oli kertynyt lähes yhtä pitkä historia
kuin UKI:llekin ja peräti 286
peditionia. Tässä tilanteessa olimme
TreDXK:n porukassa yhtä mieltä, että
ideaalia olisi löytää uusi hyvä DX-QTH,
jota voisimme yhdessä EP-dixarien
kanssa rakentaa ja ylläpitää.
Viime talvena olin yhteyksissä LÅpuuhamieheen Jari Sinisaloon (JSN),
joka oli samaa mieltä yhteistyöajatuksesta ja tuntui muutenkin
innostuvan asiasta. Työkiireiden ym.
puuhalun ohessa vasta keväällä 2007
tuumailut muuttuivat tosietsinnäksi.
Tein muutaman tunnin nettihakuja
laajalla alueella välillä UKI-Vaasa.
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Apuna oli myös Genimapin karttaohjelma yleispiirteiseen tarkasteluun.
Lisäksi hyödynsin työmaalla maanmittauslaitoksen ammattilaissivuja,
joista löytyy jo melko tarkat pohjakartat sekä mm. maanomistusrajat.
Seuraava vaihe oli puhelinkierros, jossa tosin en päässyt kuin toiseen soittoon, kun erittäin kiintoisa kohde jo
löytyikin: Tjärlax Camping Närpiössä
meren rannalla, mutta tavanomaisesta länsirannikon tilanteesta poiketen
suolainen vesi on siellä idässä ja lännessä taas on asumatonta metsää briteistä Alaskaan noin 2 km:n matkalla!

Toukokuussa olin Kauhajoella työmatkalla ja kokous kaupungintalolla sujui
ripeästi. Kun vielä sain kyydissä olleen kolleganikin ylipuhuttua 100 km
lisälenkille, suuntasin Golfin nokan
kohti rannikkoa ja Närpiötä. Tjärlax
Camping löytyi helposti: selkeä reitti
ja hyvät opasteet. Paikka vaikutti heti,
ei mitenkään luxukselta, mutta
siistiltä ja hoidetulta – ja rauhalliselta
kuten isäntäväki oli jo puhelimessa
kehunutkin. Hyvältä vaikutti dxmielessäkin. Suurin miinus oli meille
ainoana vapaana paikkana tarjottu
paritalon puolikas: Riittävä kokoinen
ja sopivasti varusteltu, mutta sijainti
aivan keskellä mökkikylää ja respan
vieressä. Lisäksi kyseessä on kesänviettopaikka: vedentulo katkaistaan
talveksi. Ikävimmältä kuitenkin tuntui sijainti väärällä puolen tietä: Kaikki koxit olisi vietävä tien yli tai
taiteiltava syvässä kolossa olevan
pienehkön rumpuputken läpi – ja syksyllä voi olla jäätä ja hanget korkeat
nietokset. Paikka oli kuitenkin muutoin houkutteleva ja maisemallisestikin upea, mm. hiekkaranta ja merinäkymä mökin ikkunasta. Kollegani
jo harmittelikin, että tänne pitäisi tulla perheen kanssa kesälomana viettoon, mutta tuplasti kalliimpi mökki
oli jo varattuna Itä-Suomesta.
Syksyn 2006 UKI-porukalla PJK, TAT,
JMV ja JVH käynnistimme saman tien
valmistelut Tjärlaxin testaamiseksi
syksyllä 2007. Ylöjärven Flare2007kesiksessä ihastelimme Tjärlaxin
antennikarttoja myös JSN:n kanssa.
Myös VJR, JHT ja JM houkuteltiin
mukaan tiimiin. Kuitenkin syksymmällä reissuajankohdan järjestyminen osoittautui hankalaksi, etenkin meille perheellisille. Lopulta kävi-

Tampereen keskustasta Närpiöön on matkaa 207 km (Ukiin 182 km) ja Vaasasta 91
km. Melko tasavahvoja ajoreittivaihtoehtoja on Tampereelta kolme: Ikaalisten, Suodenniemen (lyhyin ja mutkaisin) tai
Kiikoisten (pisin, eniten 100 km/h) kautta.
QTH:n länsipuolella on 2 km maata, sitten
lähes pelkkää avomerta Ruotsiin asti.

kin niin, että uuden pedispaikan
korkkaaminen UKI1:n tapaan ei
onnistunutkaan taisteluparilta JMVJVH. Jukan kohtalona oli tyytyminen
Aurajoen maisemiin ja meikäläisenkin
oli siirrettävä reissuhetkeä myöhempään syksyyn. Vaippaikäisten isät PJK
ja TAT jäivät kotirintamalle. Lopulta
ekan TX-peditionin ihanuus, ja antennien veto, iski lokakuun puolivälissä
parivaljakkoon JHT ja JM. Seuraavan
viikonlopun työjuttujen kanssa limittivät JVH ja VJR. Kolmannen viikon3/2007
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lopun vuoron nappasivat EP:n kaksikko JJS ja JSN – siis vanha lattarihai
Jukka Soini Kurikasta eka kerran AMkuunteluun liki 10 vuoteen!
Syksyn neuvotteluissa isäntäväen
kanssa QTH ja varsinkin sen lähisijainti paranivat oleellisesti: Saimme

Kuvia TX1-peditionilta, ks.
artikkeli seuraavalla sivulla.
Fotot: JM.
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kuin saimmekin käyttöömme tien länsipuolella olevan peräti 39 m2:n tuvan, josta antennimaasto alkaa suoraan mökin pihasta! Tarkemmat kuvaukset mökistä, kuunteluolosuhteista ja itse keleistä TX1-, TX2- ja TX3reissuilla pitäisi löytyä Kantoaallon
seuraavilta sivuilta.

Här kommer Tjärlax - eli Pohjanmaan
erikoisuuksia
Jorma Mäntylä, Kangasala
Juha Vehmas oli etsinyt dx-peditionin paikan Pohjanmaalta löytänyt mielestään
hyvän Närpiön Tjärlaxin leirintäalueelta.
Karttojen perusteella paikka vaikuttikin lupaavalta. Niinpä starttasimme Jorma Huuhtasen kanssa
kohti Pohjanmaata eräänä elokuisena
aamuna kauniin sään vallitessa. Odotimme löytävämme siistin hirsimökin
pohjalaiselta lakeudelta, missä metsään on helppo vetää antenneja.
Kaikki ei ihan mennyt niin kuin luulimme. Pohjanmaalla huomasimme
olevamme, kun Kauhajoen ABC-aseman ravintolaan ilmestyi järeillä
traktoreilla paikallisia isäntiä Hankkija-lippalakki päässä. Kassalla puhuttiin pohojalaasta.
Närpiöstä löysimme aivan toisenlaisen Pohjanmaan, kun liikennemerkkien kieli vaihtui ruotsiksi. Kasvihuonetomaateistaan kuuluisa pitäjä
on täysin ruotsinkielinen, mutta toki
siellä pärjää toisellakin kotimaisella.
Tjärlaxin leirintäalue löytyi helposti
ja purimme tavarat autosta. Sitten
alkoivatkin ongelmat: alue ei lainkaan
ollut Pohjanmaan tasaista laakeeta,
vaan metsä mökin takana oli melkoisen kaameaa ryteikköä. Kaksi antennia saatiin kuitenkin oikaistua näreikköön ja siirryimme sitten vastaanottimien ääreen.

Hämmästys olikin melkoinen, kun jo
puolenyön aikaan kesäaikaa bandille
alkoi nousta asemia. Pian huomasimme, että olimme sattuneet kunnon
keleille, ja seuraavana aamuna asemia Pohjois- ja Keski-Amerikasta tulvi kuuluville pitkin päivää. Seuraavana iltana keli vain parani ja ensimmäinen koskaan etelässä kuulemani amerikkalainen daytimer-asema oli tosiasia, kun WCHP Champlain NY 760
kHz kajautti komean lopetus-idin klo
22.15Z.
Erityisen ilahduttavaa oli todeta paikan häiriöttömyys. Keskiaaltoasemia
pystyi vahvistamaan preselektorilla
ilman mainittavia sähkölaite- tai
televisiorutinoita. Keli vain parani
loppua kohti ja maanantaiaamu oli
kaikkein paras, kun kuubalaisten seassa pörräsi melkoinen joukko floridalaisia asemia.
Hyvien kelien takia brittikuuntelu jäi
melko vähiin, mutta muutama kopaisu
tuotti havainnon, että brittien kuuluvuus ei vaikuttanut kovin hyvältä verrattuna Uudenkaupungin Ihalaan.
Muutoin Tjärlax ylitti odotukset ja
herätti kysymyksen voisiko leirintäalueen länsipuoliseen metsään laittaa
pari pysyvää antennia.
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TX2 – coronal hole & lattareita
luureissa
Pedition Närpiön Tjärlaxin kylään 17.-24.10.2007. Antennit: 730 m (273°), 600 m
(299°) ja 900 m (310°)
Vesa-Jussi Rinkinen (VJR): Icom IC-R75, JRC NRD-535, SDR-IQ, Buffalo 500
GB USB-kovalevy, Sony JB-980 ja JE-640 MD-dekit, Rolex-splitteri, Vectronics
AT-100 preselektori, Onkyo-ekvalisaattori sekä tropojen puutteen vuoksi vähälle käytölle jäänyt FM-kalusto.
Juha Vehmas (JVH): JRC NRD-535, Icom IC-R75, Sony MDS-JB920, kannettava
MD-soitin, Rolex-splitteri, IJL-amplifier, Yaesu FRT-7700 –antenninviritin sekä
koristeena Kenwood KT-6040 -ULA-viritin.
Ke 17.10. (Ap = 1, Kp = 0-1)

VJR kertoo: JVH:n mainion pohjatyön jälkeen oli mielenkiintoista lähteä
testaamaan uutta kuuntelupaikkaa
länsirannikolla. Olisin ensin kaksi yötä
omin päin ja JVH saapuisi seuraksi
perjantaina kiireisen työviikkonsa jälkeen. Starttasin matkaan keskiviikkoiltana työreissun jälkeen Lahdesta,
FM-masto VW Variantin katolla
keikkuen. Saavuin perille KiikoinenKankaanpää-Isojoki reittiä pitkin jo
ennen yhdeksää. Paikka oli Juhan ja
leirintäalueen emännän neuvojen
avulla helppo löytää iltahämärissäkin.
Kämppä oli DX-qth:ksi varsin tilava.
Kaksi makuusoppea, keittiösyvennys
ja tilava olohuone, jossa oli kaksi riittävän isoa pöytää. Antennit ja kartat
löytyvät TX1-porukan jäljiltä hyvässä
järjestyksessä ja aloinkin hetimiten
kytkeä laitteita pöydälle jo etukäteen
laaditun kaavion perusteella. Piirrän
aina sellaisen ennen pedikselle lähtöä; on helpompi kytkeä piuhat oikein,
jopa väsyneenäkin.
40
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Pienten yönokosten jälkeen kömmin
bandille ennen 2300 UTC. Veivasin
radion 1360:lle juuri tasalta, jolloin
kuului: “DRC Hartford”. Näin oli
pedition avattu uuden connecticutilaisen voimin (WDRC).
To 18.10. (Ap = 10, Kp = 1-3)
Yön mittaan jenkkejä kuului pääosin
itärannikolta ja huomiota herätti erityisesti nykiläisen WLIB 1190:n hyvä
kuuluminen läpi yön. Newfoundlandin
asemat olivat myös voimissaan ja sain
vihdoinkin raportoitua VOWR 800:n.
0400 keli töhähti Montanaan (970
KBUL) mutta hiipui sitten äkisti. Ensimmäisenä yönä identifioin yhteensä
23 jenkkiä, joten pedispaikka alkoi
vaikuttaa oikein lupaavalta. Aamupuolella olikin aika suorittaa pikainen
tukkapesu keittiössä ja lähteä päiväksi Tampereelle työkeikalle.
Iltapäivällä torstaina palailin Tjärlaxiin takaisin ja hinku sinne pääsemiseksi oli niin kova, että katsoin par-

VJR navigoimassa GPS-kapulan kanssa 19.10. lattarilankaa vedettäessä (730 m 273°). Foto:
JVH.

haaksi syödä Keskustorin Mäkkäristä
ostamani BicMac-hampurilaisen ajon
aikana “lennossa”. No, saihan siitäkin
energiaa elimistöön. Rupesin sitten
perillä kasailemaan FM-antenneja.
Mukanani oli 2 kpl 8-elementtisiä
Triaxeja, kääntäjä sekä mastotarpeita.
Sain toisen antennin verannan kaiteeseen kiinnitettyyn mastoon ja pistin
sen toiveikkaasti vertikaaliasentoon.
Horisontaali-antennin jätin makaamaan verannan kaiteelle. Mutta ne
FM-kelit... nehän loistivat poissaolollaan. Vain 5 kilowattinen Uumajan
RIX 104,2 suostui heikosti kuulumaan.
Pe 19.10. (Ap = 15, Kp = 2-5)
Toisen kuunteluyön alkaessa oli AMkeleissä tapahtunut selkeä muutos ja
Tampereelta kantautuneet tekstarit
kertoivatkin häiriöviisarien käänty-

neen nousuun. Yöllä ei kuulunutkaan
jenkkejä, ehkä jotain satunnaista
newfoundlandilaista lukuun ottamatta. 0200 UTC jälkeen bandille ilmestyi
Orinocoa ja sen rytmeissä mentiinkin
0600 UTC asti, jolloin asemat häipyivät. Yön raporttisaldoa edustivat syksyn hittiasemat Radio Nacional de
Colombia 680 ja Union R 640.
Perjantaina iltapäivällä JVH soitteli
Isojoen korkeudelta. Hän ehtisi perille
hyvissä ajoin ennen hämärän tuloa,
joten voisimme virittää vielä Orinocolangan kun kelitkin olivat kääntyneet
siihen suuntaan. Lähdin tekemään
maastotiedustelua länteen päin. Reilun 300:n metrin päästä löytyi paljaaksi hakattu aukea ja kännykkämasto. Maston vuoksi määrittelin
uuden vetosuunnan piirun verran
pohjoisemmaksi, jotta masto saadaan
3/2007
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kierrettyä. JVH:n karautettua paikalle aivan oikean merkkisellä autollaan
(hi!) lähdimme vetämään Orinoco-lankaa. Maasto oli suhteellisen helppokulkuista. Ainoastaan loppupään
kuusitiheiköt hieman hidastivat hommaa. Langan päässä GPS näytti 730
metriä ja suunta oli siinä vähän päälle
270. Hakkuaukealle onnistuimme löytämään losoja langan kannattimiksi.
La 20.10. (Ap = 12, Kp = 1-4)
Alkuyöstä otimme hyväksi koettuun
tapaan nokoset. VJR nousi jossain vaiheessa kuuntelemaan ja konffailemaan
SDR:ää, jota JVH nimitti syvänmeren
trooliksi. Mitään ihmeitä ei yöaikaan
kuulunut ja niinpä VJR:kin painui vielä pehkuihin. 02 UTC jälkeen alkaa
sitten löytyä lokimerkintöjä; tavallisia
puertoricolaisia ja venezolaanoja. Mukavia hetkiä koettiin 04-05 välillä, jolloin havaittiin La Plata -avaus.
Continental 590 tuli tukka putkella ja
Tucumán 930 saatiin idattua. JVH intoutui 06 UTC jälkeen vielä yrittelemään pohjoisia brittejä ja kuulikin
Downtown Radion 1026 kovalla signaalilla.
Lauantaipäivänä olo oli lievästi sanoen
tunkkainen ja päätimmekin lähteä
staden Närpes:iin uimahalli-reissulle.
Etsimme hetken uimahallin näköistä
rakennusta keskustan tuntumasta,
mutta sitten lopulta muuan rollaattorilla liikkeellä ollut OM opasti meidät oikeaan suuntaan. Saunominen,
uiminen ja porealtaassa loikoilu teki
kuuntelussa nuhjaantuneille dx-turisteille eetvarttia! Uimahallissa yritimme identifioida muutamia Itä-Euroopan kieliä, joita kanssakylpijät siellä
puhuivat. FM-kokemuksemme ei kui42
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SDR visualisoi koko kuuntelutapahtuman.
Tässä vastaanottimena on SDR-IQ ja
Spectravue –ohjelman näytöllä näkyy
signaalia jokaisella kymppitaajuudella. Tästä kuvassa olevasta 13 minuutin pätkästä
idasin ainakin asemat 1180 Rebelde ja 1190

tenkaan ollut niin hyvä, että maapiste
olisi irronnut. Se ainakin tiedetään,
että Närpiöön saapui 90-luvula pakolaisia Bosnian sodan jaloista.
Su 21.10. (Ap = 4, Kp = 0-2)
Vuorokauden käännyttyä sunnuntain
puolelle pomppasimme jossain vaiheessa punkasta ylös ja bandille. JVH
tykitti viisi venezolaanoa 00-02 UTC
välillä. VJR keskittyi sillä välin ZIZ
Bassaterren kyttäilyyn 555:llä, mutta
varman ID:n saaminen lauantai-illan
DJ-showsta onkin toinen juttu. Muutamat jenkit (Iowa 1540, Colorado 1510
ja Wyoming 1630) havaittiin 03 UTC
paikkeilla. 0400-0530 UTC tapahtui
sama mikä edellisenäkin yönä - La
Plata avaus! Silloin sävähdytti Argentiinan Radio Nihuil 680.
Sunnuntaina olikin sitten VJR:n aika
pakkailla tavarat ja lähteä kotiin lihapatojen ääreen. Vähälle käytölle jäänyt FM-masto katkesi keskeltä, kun
yritimme laskea sitä 180 asteen

positioon. Vertikaalijagi kuitenkin
tömähti maahan parhaassa mahdollisessa asennossa eli perä edellä joten
suuremmilta vaurioilta vältyttiin.

JVH jatkaa: VJR:n Golfin nakuttaessa klo 16 jälkeen kohti etelää,
höyläsin minidiskejä puhtaaksi. Touhu kuitenkin keskeytyi liki dramaattisissa merkeissä klo 18.30 aikoihin, kun
poliisin maija kurvasi pihaamme sireenit ulvoen. Virkavallan kohteena
eivät kuitenkaan olleet dx-kuuntelijat, vaan niemimaan luontopolulle eksynyt pariskunta, johon heillä oli
känny-yhteys. Olivat kuulemma ”vilse
i skogen” jonkun suon laidassa ja kahdeksannella kuulla oleva rouva oli pimeän laskeuduttua jo vähän hädissään. Eivät kuitenkaan kuulleet poliisiauton toistuvia äänisarjojakaan.
Onneksi oli lämmin syysilta, + 6oC
eikä satanut.
Sinipartio painui lamput välkkyen
metsään, mutta ensin GPS-kapulan
toimintakuntoon saattaminen edellytti
kahden sormipariston luovuttamista
dx-leiriltä valtion käyttöön. Vasta klo
21 maija sekä ihmettelijöiden autot
poistuivat alueelta. Eksyminen sinänsä ei tuntunut aivan ihmeeltä, sillä
maasto on suunnistuksellisesti haastavaa: Selkeitä kiinnepisteitä on harvassa ja samantyyppiset maastokohdat seuraavat toisiaan. Episodin
takia vatupassi-valmistautuminen yön
keleihin alkoi vihdoin, pari tuntia vaiheessa.
Ma 22.10. (Ap = 5, Kp = 0-3)
Poliisitoimien viivyttämät iltaunet jatkuivat 2320 UTC asti, jolloin bandilla
porisi edellisiltä öiltä tuttu YV-HJ-PR

–linjan feidaileva TA-anti. Kyttäilin
jälleen välillä myös 1280 ja 1450:llä
ajoittain kohtalaisesti kuuluneita BFL/
REL/phone in ohjelmia, mutta luu jäi
käteen. Muutoin englantia ei kuulunut juuri mistään. 0045 UTC aikoihin
Kolumbia nousi aika vahvasti alabandilla: Haaviin jäi muutamia RCNketjuidejä ja ”6-10 Bolero AM”. 02 UTC
jälkeen seurasi hiukan tikkuinen sekavaihe, jossa esim. 710:llä Rebelde ja
CKVO vuorottelivat. 03 UTC kuuntelin ranskaa 840:llä, vaikka Haiti onkin
plakkarissa takavuosilta SW:ltä. 0405 UTC oli heikkoa, vaikkei keli tyystin katken-nutkaan.
05 UTC jälkeen tähtäimessa oli CA
620, 640 ja 1330: ei idejä vaikka välillä
kuuluvuus oli aika hyväkin. 06 UTC
tienoon aamunousu toi joitakin vakioasemia esille. 07 UTC kelit eivät
edellisaamun tapaan katkenneetkaan,
vaan varsinkin alabandille jäi vahvojakin HJ-YV –signaaleja, etenkin.
680, 770, 780 ja 830. Panostin ensin
1300 ja sitten 1330 kHz henksun
kyttäämiseen. 0800 UTC Radio Visión
1330 antoikin komeat tasan idit in
English, mutta tuliko New Yorkista
vai Hispaniolan saarelta (kuten epäilen)?
Päiväunien lisäksi valoisan ajan ohjelmaan kuului pihasta alkavan luontopolun kiertäminen: Kompassia ei ollut, mutta kartta kyllä ja edellisen
päivän eksyjät muistissa. Tarkastin
myös molempien antennien kunnon ja
totesin samalla, että ihan kohtalaista
antennimetsää oli NA-langan linjallakin, loppupään suppeahkoa
tiheikköä lukuun ottamatta. Kartoitin
vielä myös karttaan merkitsemättömiä
hakkuuaukeita ja tarkensin maasto3/2007
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VJR:n kunnioitusta herättävä laitepino oli TX2-peditionille saanut vahvistukseksi uunituoreen SDR-IQ:n tuottamat spektrit läppärin ruudulle – ja hulppean datavirran 500 Gt:n
kovalevylle. Foto: JVH.

merkkien avulla edellispäivänä Veskun kanssa pois keräämämme 600 m
beveragen suunnan: Tarkka oli 299o.
Patikoinnin jälkeen olikin taas mukava kurvata 12 km matka Närpes
simhallenin porealtaaseen ja löylyihin.
Saman katon alla näytti olevan myös
keilahalli, jota voisi toivottavasti joskus jatkossa testata ennen uintia. Paluumatkalla Närpes Centrumin ”eksoottisia” ruotsinkielisiä butiikin nimiä tavatessa tuli mieleen Veskun osuva toteamus ”Tää on vähän niin kuin
ulkomailla olisi”. Mökille päästyäni
päätin ottaa kunnon unet, sillä tiistai
pitäisi istua tikkana liikenneturvallisuusseminaarissa Vaasassa.
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Ti 23.10. (Ap = 7, Kp = 1-3)
00 UTC aikoihin jo tutuksi tulleita
vahvimpia YV-PR –taajuuksia oli auki,
heikoilla signaaleilla ja pääosin yli 1200
MHz. Revontuliaktiivisuus näytti heiluvan tasolla 6. Kohta 1070 antoi hetken hyvää melko signaalia eikä se ollut venezolano vaan arecibolainen.
Myös 1120 Radio Once tuli nätisti. Sen
sijaan 1140 puhelin-show jäi idaamatta. Alabandi puski nyt YV-asemia,
640 Unión ja 670 Rumbos hyvin. 02
UTC myös CA-jaksot 800, 1450 ja 1640
nousivat. Aamuyöstä idit irtosivat kuitenkin vain muutamalta tavalliselta
venezolanolta ja 05 UTC oli jo aika
hypätä kärryyn ja siirtyä 91 km matka
Vaasaan. Kasitien komeita suoria
ajellessa tuli mieleen, että onkohan
täällä koskaan ruuhkia: Närpiöstä

käännyttyäni nimittäin kesti peräti
48 km ennen kuin eka auto saavutti
minut ja 49 km ennen kuin itse
saavutin ekan edellä ajavan!
Illalla pakkasin tavaroita huomista
peditionin lopettamista varten mahdollisimman pitkälle ja siivosin kämpän. Kopaisin bandia 2130 UTC ja
lattareitahan jo töhkytteli (1280, 1320,
1400, 1500, 1520) sekä alabandin
powerplay 820 henksu. ”Unta pankkiin” –vaiheen jälkeen 00 UTC asemia
kuului, mutta aikaisempaa heikommin, joten vatupassius kutsui. 02 UTC
heräsin vaikealukusille YV-HJ –
”keleille” eikä käteen jäänyt kuin 0400
UTC Radio Marin tasan idit. Sitten
pikatahtia kaikki tavarat farmarin
perään ja suunta jälleen Vaasaan seminaarin toisen päivän annille.
Summa summarum
Viimeisenä yönä bandi oli häiriöinen,
ts. S-mittari heiluu kovaa ja korkealla,
mutta niin tekivät Euro-roiskeet ja
noise-tasokin: Heikoin yö ja vaikeimmin luettava äänenlaatu. Muina öinä
varsinkin SA-langalla S-mittari oli liki
liikkumaton, mutta S/N-suhde edullisempi ja luettavuus parempi. Tosin
19.10. kanssa saapuneen coronal hole

-häiriöpiikin jäljiltä asemat kuuluivat
aivan dominantteja lukuun ottamatta
yleisesti syvästi feidaten ja hankalin
signaalein. Sen sijaan paikallista
QRM.ää ei havaittu ja langat toimivat:
myös NA-lanka, mutta jenkkejähän ei
aikanani kuulunut kuin muutama.
Ruotsinkielisen rannikon maine siistinä ja hyvin hoidettuna alueena sai
reissulla vahvistusta. Lisäksi isäntäväki ja muukin paikallinen väki oli
ystävällisiä myös sisämaan finneille.
Sen sijaan taksikuskit näyttävät olevaa samaa kaartia kuin muuallakin:
Ensin tilataksi tuli vasemman puolen
pysäkiltä ilman vinkkaria eteeni niin,
että vain nopea jarrutus pelasti
törmäykseltä. Kohta perään toinen
taksi huiteli rapa lentäen kovaa ylinopeutta ohi kääntyäkseen pian sivutielle. Kellonajasta päätellen tarjolla
oli ”turvallista” koulukyytiä.
Kokonaisuutena Tjärlaxin uusi DXQTH todettiin niin hyväksi, että toivomme jatkoa seuraavan. Varsinkin
kiinteitä antennihaaveita ajatellen
mökki- ja maasto- ym. järjestelyissä
on kuitenkin vielä avoimia kysymyksiä selvitettäväksi ja neuvoteltavaksi
ennen syksyä 2008.
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