
vastaan – tai on juttuseuraa, kun kuljetaan letkassa. Olen 
havainnut, että sellaista ei enää ole. Itse kun saatan 
erikoiskuljetuksia, kerron jokaiselle vastaantulevalle ison auton 
kuljettajalle minkä kokoinen kuorma tulee vastaan ja miten 
toimia kuorman kohdatessaan. Noin 90 % vastaantulijoista on 
hipi-hiljaa... Nykyään ei monessakaan rahtipelissä ole LA-
puhelinta tai sitten se pidetään kiinni. Sinänsä surullista, kun se 
laite maksaa sen 100 € ja itse katson sen toimivan 
turvallisuusviestintä-laitteena, ainakin erikoiskuljetuksia 
kohdatessa.

Toinen asia LA-puhelimesta tuli mieleeni, kun erilaiset työmaat 
käyttävät sitä viestintään, mikä on oikein hyvä. Ainoa vaan, että 
työmaat voisivat miettiä jonkun muun kanavan kuin kanavan 19, 
joka toimii epävirallisena ”kutsukanavana” tienpäällä ja myöskin 
erikoiskuljetukset viestivät em. kanavalla turvallisuusviestintää 
muille tiellä kulkijoille. Näin asetan nöyrän pyynnön työmaille 
miettiä kanavan vaihtoa.”

www.oh3ac.fi/Rahtarit_lehti.jpg
(Toimitus pahoittelee hieman huonoa kopiota.)

Tnx O-J, OH2OP
<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööriliittoja ja -hallintoa muualla, IARU
Ruotsin SSA peruutti jo vuosikokouksen ensi huhtikuulta!

Ruotsin SSA päätti peruuttaa vuosikokouksen, joka oli suunniteltu 
pidettäväksi Östersund'issa huhtikuun viimeisenä viikonloppuna 2021.

Ruotsissa vuosikokous on usein koko viikonlopun kestävä ja sisältää 
esitelmien ja kokousten lisäksi paljon muutakin. Kuin aikanaan Suomessa 
1990-luvulla. Koronapandemian vuoksi hotelli, johon vuosikokous oli 
suunniteltu, on ilmoittanut että kokoustilat eivät ole käytössä kuten eivät 
myöskään ravintolatilat.

SSA suunnittelee nyt vuosikokouksen pitämistä täysin etänä.

<takaisin pääotsikoihin>

ARRL vastustaa voimakkaasti FCC:n aietta nostaa lupamaksu 50 $:iin
OH3AC Kerhokirjeessä 2020-10 kerrottiin FCC:n aikeesta nostaa 
lupamaksuja rajusti Yhdysvalloissa. Radioamatööri on aiemmin joutunut 
maksamaan vain tutkinnosta. Pätevyystodistus ja radiolupa ovat olleet 
ilmaisia, samoin muutama vuosi sitten vanity-lupa muuttui ilmaiseksi. 
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2020-8_FCC_korottaa_lupamaksuja.pdf

Radioamatöörilupa tulisi maksamaan 50 $. Tämän koskisi uusia lupia, 
vanhojen uusimisia sekä lupaluokan muuttamista että vanity-tunnuksia. 
Myös paperinen lupa maksaisi 50 $. Lupamaksulla halutaan kattaa 
hallinnolliset kustannukset vaikka lähes kaikkia tehdään nykyään 
sähköisesti.

ARRL vaatii nyt FCC:tä perumaan esityksen korotuksesta. FCC onkin saanut 
jo yli 3200 vastustavaa kommenttia lausuntopyyntösivullaan: 
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-116A1.pdf

ARRL kiistää, että FCC:llä edes olisi oikeus nostaa lupamaksuja ja vetoaa 
siihen, että nykyiset ilmaiset lupamaksut perustuvat kongressin päätökseen 
ja vain kongressi voi tehdä päätöksen niiden korottamisesta. FCC:n tulee 
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ARRL:n mielestä saada ensin kongressin hyväksyntä asialle.
https://www.fcc.gov/ecfs/filing/111762316365

ARRL vetoaa toki myös siihen, että radioamatööritoiminta on 
vapaaehtoistoimintaa ja hamit osallistuvat monella tapaa ilmaiseksi myös 
viranomaistoiminnan tukemiseen. Lupamaksujen pelätään aiheuttavan 
enemmän työtä kuin hyötyä hallinnolle.

ARRL ehdottaa myös kompromissina, että lupamaksuista vapautettaisiin alle
27-vuotiaat, koska heillä on suurin merkitys radioteknologian 
kehittämisessä tulevaisuudessa.

<takaisin pääotsikoihin>

Kun Trump lähtee, lähtee myös FCC:n johtaja Pai
Kun Yhdysvalloissa vaihtuu valtaa pitävä puolue – kuten nyt Trumpin 
hävittyä(?) vaalit ja demokraatit tulivat valtaan – vaihtuvat myös tärkeimpien 
virastojen johtajat ja johtoryhmät. Tätä tarkoittaa usein uutisissa ja mediassa 
esiin tuleva termi "hallinto."

Yhdysvaltojen telehallintoa FCC (Federal Communications Commission) on 
johtanut Trumpin valtakaudellla Ajit Pai-niminen, intialaistaustainen henkilö. 
Hän on nyt ilmoittanut "vapaaehtoisesti" eroavansa ja näin helpottavansa 
edessä olevaa vallanvaihtoa. Tosin FCC:llä on erikoinen johtoryhmä, laki 
velvoittaa, että siihen valitaan sekä demokraatteja että republikaaneja, vaikka 
ylijohtaja onkin sitten valtapuolueesta. Viestintäteknologian katsotaan olevan 
liian arvokasta jatkuvalle vallanvaihdolle.

Pai on ollut erityisen suopea yleisradiotoiminnalle ja antanut sille paljon uusia 
vapauksia ja purkanut rajoituksia. Pai on tehnyt FCC:n toiminnasta myös hyvin
läpinäkyvää.
https://tinyurl.com/yyo3wpx3

<takaisin pääotsikoihin>

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto lopettaa HF-päivystyksen
Yhdysvaltojen rannikkovartiosto, US Coast Guard; aikoo lopettaa HF-
päivystyksen sen liian vähäisen käytön vuoksi.

Coast Guard on tehty asiasta esityksen ja pyytää kommentteja 21.1.2021 
mennessä. Päivystys katkeaisi taajuuksilla 4125, 6215, 8291 ja 12,290 kHz. 
Heidän mukaansa satelliittipalvelut ja digitaalinen DSC ovat tehneet palvelun 
tarpeettomaksi.

Mutta ... taajuudella 14.300 kHz oleva The Maritime Mobile Service Net 
(MMSN) jää voimaan, koska se palvelee niitä veneilijöitä, joilla on vähemmän 
tekniset laitteet. Taajuus on radioamatööritaajuus, jolla erityisesti 
radioamatöörit ympäri maailmaa päivystävät meriliikennettä.
https://www.icqpodcast.com/news/2020/11/29/coast-guard-proposes-to-
discontinue-hf-voice-watchkeeping

<takaisin pääotsikoihin>

Belgiaan uudestaan "STAYHOME" ym erikoistunnukset
Belgian telehallinto BIPT on antanut radioamatööreille uudestaan käyttöön 
koronapandemiaan liittyvät erikoistunnukset. 

Tunnuksia voi käyttää vain kotoaan(!) ja niitä saavat hakemuksesta myös 
perusluokkalaiset. Tunnukset ovat muotoa:
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