
osan laitteita museo haluaa nyt myydä. Myynnissä etusijalla ovat sikäläisen 
radiohistoriallisen yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen jäsenet saavat 15 %:n 
alennuksen myyntihinnasta. Museon kehottaa liittymään yhdistykseen.
https://www.ssa.se/radiomuseet-goteborg-amatorradioutrustning-till-salu/
https://wordpress.radiomuseet.se/

Kun pyyntihinnan jakaa kymmenellä (euro on 10,38 Ruotsin kruunua) saa 
eurohinnan. Hinnat ovat hyvin kohtuullisia, tosin linukat halpoja.
www.oh3ac.fi/Museo_myy_ra-laitteita.JPG

<takaisin pääotsikoihin>

Maltalle, 9H; nyt workkimaan CEPT-luvalla
Keskellä Välimerta sijaitseva Malta, 9H; on ollut yksi harvoja ”isoja” 
Euroopan maita, jotka eivät vielä ole olleet mukana radioamatöörien CEPT-
sopimuksessa. Toki, mainittakoon että Maltalta on pienellä paperityöllä 
saanut melko nopeasti luvan työskennellä ja saanut vieläpä ”aidon” 9H-
tunnuksen, ilman että on joutunut käyttämään hieman hankalaa 9H/OH3AC 
-tyyppistä tunnusta. Ainakin kolme OH-asemaa on ollut äänessä saarelta.

Nyt siis Maltalle voi matkustaa ja pitää
siellä yhteyksiä hakematta tai
pyytämättä etukäteen mitään lupaa tai
edes ilmoittamatta etukäteen, että on
tulossa.

Mikä siis on CEPT-sopimus? Oikealla
oleva kopio Kerhon K-moduulin
materiaalista kertoo asiasta lyhyesti.
Suomessa radioamatööritutkinnon
suorittanut voi siis lähteä
työskentelemään ilman etukäteen
haettavaa lupaa käytännössä kaikista
Euroopan maista mutta myös Yhdysvalloista, Kanadasta, Perusta, Etelä-
Afrikasta, Australiasta, Uudesta Seelannista, Hongkong'ista ja Venäjältä. 

CEPT-sopimusta voi hyvinkin verrata kännyköiden roaming-sopimukseen. 
Voit kännykkäsi kanssa matkustaa rajojen yli lähes kaikkialla Euroopassa ja 
yhteydet toimivat.

CEPT-sopimus, johon Maltaa ei vielä ole lisätty, mutta josta löytyvät muut 
sopimuksen piirissä olevat maat, löytyy tästä linkistä:
www.oh3ac.fi/TR6101.pdf

Myös nämä K-moduulin kysymykset auttavat ymmärtämään asiaa:
+ Oikein (27001) CEPT-lupa oikeuttaa käyttämään radioamatööriasemaa tietyin
ehdoin ulkomailla.
+ Oikein (27004) CEPT-lupaa voidaan käyttää väliaikaisen 
radioamatööriaseman käyttöön ulkomailla.
+ Oikein (27005) Jos kohdemaan telehallinto on hyväksynyt CEPT TR-61/01
suosituksen, erillistä lupaa työskentelyyn ei tarvita.
+ Oikein (27008) Oman kutsumerkin eteen tulee liittää kauttamerkillä 
erotettuna kohdemaan maatunnus.
+ Oikein (27013) CEPT-lupa oikeuttaa HF-, VHF- ja UHF-alueiden käyttöön.
+ Oikein (27016) CEPT-lupa oikeuttaa kaikkien radioamatööreille sallittujen
taajuusalueiden käyttöön.
+ Oikein (27017) Kohdemaassa työskenneltäessä tulee noudattaa kyseisen 
maan telehallinnon määräyksiä.
+ Oikein (27020) CEPT-lupa kelpaa sellaisenaan ainoastaan niissä maissa, jotka
ovat hyväksyneet CEPT TR-61/01 suosituksen.
+ Oikein (27021) OH2A:n työskennellessä Norjassa autossa CEPT-luvalla, 
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hänen tulee käyttää tunnusta LA/OH2A/M.
+ Oikein (27033) CEPT-lupa on voimassa vain niissä maissa, jotka ovat tämän
käytännön hyväksyneet.
+ Oikein (27036) Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla voidaan käyttää 
kiinteää tai väliaikaista antennia.
+ Oikein (27037) Työskenneltäessä CEPT-luvalla ulkomailla on aina 
noudatettava kohdemaan teho- ja taajuusaluerajoja.
+ Oikein (27040) Matkustettaessa CEPT-järjestelmän ulkopuoleiseen maahan 
tulee anoa vastavuoroisuuslupa.

www.oh3ac.fi/CEPT_K-materiaali.JPG

Maltan liittymisen CEPT-sopimukseen mahdollisti EURAO.
https://www.eurao.org/

<takaisin pääotsikoihin>

Katso yhdysvaltalaisten radioamatöörien sijainti maastokartalla
Osoitteesta
https://haminfo.tetranz.com/map
löytyvä palvelu on aika mukava, jos haluaa nopeasti katsoa, minkälaisessa 
paikassa yhdysvaltalainen
kusokaveri asuu.

Sivun hakukenttään kirjoitetaan
haetun radioamatöörin tunnus tai
lokaattori. Vastauksena saadaan
maastokartta/satelliittikartta,
jossa on merkitty ao. aseman QTH
(asemapaikka) sekä muut samalle
kartalle osuvat radioamatöörit. 

Satelliittikarttaa suurentamalla voi
hyvinkin katsoa minkälaisessa
paikassa kaveri asuu ja jos on
hyvä tuuri, saattaa jopa nähdä
hänen antenninsa.

Haun voi tehdä myös lokaattorilla, mutta kun kokeilee suomalaista 
lokaattoria, paikkaa heittää muutamia kilometrejä.

Saksassa telehallinto on tehnyt samantyyppisen kartan, josta löytyvät kaikki
maan radioamatöörit. Samanlainen kartta voitaisiin tehdä Suomessakin 
maksutoman srat.fi -hamitietokantapalvelun kautta, mikäli amatöörit 
antaisivat sinne tietonsa. Nyt siellä on jo kunta- ja postinumerohaut.

<takaisin pääotsikoihin>

Yleisönosasto ja keskustelu
OH3AC Kerhokirje julkaisee sekä kiittäviä että kriittisiä lukijoiden mielipiteitä ja ajatuksia.
Yleisönosastokirjoitukset eivät välttämättä vastaa kerhon virallista linjaa.

Thanks for the Echolink article
Hi, forgive me for writing in English.

I just wanted to say a huge thank you for the "OH3AC Kerhokirje". It is the 
highlight of my monthly Ham radio reading - and I read a LOT!

Last month you included an article on EchoLink. As you know I am trying to 
sell my home and move to Keuruu, OH6. For this reason I have dismantled 
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