
Asiasta alkoi julkinen keskustelu ja pienestä ”HAM”-asemasta tuli symboli 
kaikille radioamatööriasemille USAssa. He halusivat pelastua suurten 
kaupallisten asemien uhasta. Lopulta lakialoite sortui polvilleen ja kongressin 
edustajat puhuivat ”köyhistä ja pienistä ”HAM”-radioasemista.

Näin kaikki alkoi. Koko tarina löytyy USAn kongressin arkistoista. Tuosta  
päivästä alkaen radioamatööritoiminta on ollut ”hami”toimintaa.

(Kertomus on aikaisemmin julkaistu Amateur Radio Communicator -lehdessä 
March/April 1994)

Suomentanut Pekka, OH3GDO 

Toimituksen kommentti: Kiitos Pekalle hienosta käännöksestä. OH3AC 
Kerhokirje pyrkii käyttämään radioamatööreistä suomalaista muotoa "hami", 
joka on lähempänä alkuperäistä englantilaista muotoa "ham." Toimituksen 
mielestä joissakin yhteyksissä käytetty muoto "hamssi" vähättelee 
harrastustamme ja sen historiaa.

http://www.qsl.net/w5www/originofham.html

<takaisin pääotsikoihin>

Aiski, OH2EXU; lähtee kuudeksi vuodeksi purjeveneellä maailmalle!
Kirkkonummen kurssille ilmoittautui ja kurssin suoritti hyvillä pisteillä Aiski, 
joka muutaman viikon odottelun jälkeen sai tunnuksen OH2EXU. Seuraavan 
kuuden vuoden aikana tulette kuulemaan hänet enemmän tunnuksella 
OH2EXU/MM

Kirkkonummelainen Aiski ja puolisonsa tekevät jotakin, josta useimmat 
meistä joskus uneksivat: he myyvät kaiken omaisuutensa ja lähtevät nyt 
kuudeksi vuodeksi purjeveneellä kiertämään maailmaa!

Kirkkonummen kurssille tullut Aiski sanoi radioamatööritutkinnon 
suorittamisen olleen koko ajan mielessä matkaa suunnitellessa. Onhan se 
pitkälle matkalle todella tärkeä turvallisuustekijä. Onneksi kurssi oli lyhyen 
matkan päässä kotoa, koska muutakin tekemistä maailmanympärys-
matkailijoilla on tällä hetkellä. Tosin pohjana Aiskilla oli vuosia sitten 
Kauniaisissa kuunneltu kurssi mutta tutkinto jäi silloin suorittamatta.

Matkalle lähto on 6. kesäkuuta.

Viimeisiä opastuksia antamassa on ollut myös Mikko, OH2NIN; joka lähtee 
kohti Islantia ja seikkailuita siellä OH2NIN/MM – tunnuksella toukokuun 
alussa!
https://www.facebook.com/lansivayla/posts/1156048357761896

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/363313-ura-loppui-irtisanomiseen-
edessa-meriseikkailu-pallon-ympari

<takaisin pääotsikoihin>

Tyylikäs OI3SVM Museo Militariassa Hämeenlinnassa
OI3SVM on Suomen Viestimuseon amatööriradioaseman tunnus. 
Viestimuseo siirtyi muutama vuosi sitten Riihimäeltä Hämeenlinnaan ja 
sulautui osaksi Museo Militariaa. Suomen Tykistömuseon tiloihin siirtyi 
Viestimuseon lisäksi Pioneerimuseo. Samalla "vastuu" aseman toiminnasta 
ja ylläpidosta siirtyi Riihimäen Kolmoset ry:ltä, OH3AD; Hämeenlinnan 
Radioamatöörit ry:lle, OH3AA.

Asemalla on todella tyylikkäät tilat omassa rauhassa n. 40 neliön 
tiilirakennuksessa Museo Militarian pihan äärimmäisessä laidassa. Aseman ja 
rakennuksen tunnistaa vieressä olevasta mastoperävaunusta.
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