
"European Radio Amateurs' Organization" EURAO syntyi tyytymättömyydestä
Kansainvälisen Radioamatööriliiton, IARU; jäsenliittojen tulisi noudattaa IARU:n
konferenssien tekemiä päätöksiä ja suosituksia. Muutenhan hommassa ei ole 
mitään järkeä.

IARU:n voimassa olevan päätöksen (resolution) mukaan jokaisen jäsenliiton 
tulee tarjota QSL-palvelu myös ei-jäsenille ja periä ainoastaan ne todelliset 
kulut, mitkä siitä aiheutuvat. Useissa maissa tämä toimii niin, että vaikka et ole
kyseisen maan Liiton jäsen, saat korttisi kuitenkin ilmaiseksi hakemalla ne QSL-
piirimanagerilta, kerholtasi tai maksamalla korttien toimittamisesta aiheutuvat 
postikulut. Kansainvälinen QSL-palvelu tulkitaan usein postin kaltaiseksi 
yleispalveluksi, jonka tulee toimittaa posti aina perille.

Tyytymättömänä siihen, että jotkut maat eivät noudata itse hyväksymäänsä 
IARU:n päätöstä, Eurooppaan on syntynyt uusi kaikkia maita yhdistävä liitto: 
European Radio Amateurs' Organization EURAO.

EURAO tarjoaa QSL-palvelua ohi Liittojen. Mukana on jo 16 maata. Mukaan 
pääsee, jos joku kerho tai yhdistys liittyy siihen ja vastaa palvelun 
toteutumisesta maassaan.

EURAO ei ole pelkkä QSL-välitysjärjestelmä. Jopa IARU Region 1 hallitus (EC) 
on huolestunut tästä uudesta järjestöstä, sillä jopa CEPT tunnustaa EURAO:n ja
edellyttää IARU:lta yhteistyötä sen kanssa. CEPT:n uusissa sopimuksissa on 
"IARU" on korvattu tekstillä ‘international organisations representing 
amateur radio service licensees’.  

http://www.eurao.org/

<takaisin pääotsikoihin>

ARRL julkaisi bandijakotaulukot
ARRL on nyt julkaissut uutena bandijakotaulukot. Taulukot pystyy alla olevasta 
linkistä printtaamaan harmaasävyisenä, mustavalkoisena ja väreissä. 
Yhdysvalloissa viidellä eri radioamatööriluokalla on käytössään erilaiset 
taajuusalueet, päinvastoin kuin Suomessa jossa perusluokalla ja yleisluokalla 
on täsmälleen samat taajuusalueet.

http://www.arrl.org/graphical-frequency-allocations

Yhdysvaltojen taulukot muistuttavat hämmästyttävän paljon kerhon julkaisemia
vastaavia taulukoita, jota löytyvät alla olevista linkeistä ja myös kerhon 
kotisivun vasemmasta palkista.

http://www.oh3ac.fi/Bandijako2017.pdf
http://www.oh3ac.fi/Banditaulukko2017.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

Ruotsilla ja Tanskalla vastavuoroisuussopimus Thaimaahan
Thaimaa on myös suomalaisille suosittu matkailukohde ja yleensä maassa 
ollaan hieman pidempään, jopa kuukausia. Ruotsalaisilla ja tanskalaisilla on 
Thaimaan kanssa vastavuoroisuussopimus, joten näiden ja kahdeksan muun 
maan radioamatöörit pääsevät kätevästi ääneen maasta lomallaan. Suomella ei
ole Thaimaan kanssa vastavuoroisuussopimusta.

Suomi on mukana ns. CEPT-sopimuksessa, jolla suomalaiset pääsevät ääneen 
ilman mitään erikseen haettavia lupia käytännössä kaikista Euroopan maista ja 
mm. USA:sta, Kanadasta, Australiasta, Hongkongista ja jopa Venäjältä.

Vastavuoroisuussopimus tarkoittaa sitä, että jos maa ei ole mukana CEPT-
järjestelmässä, maan kanssa voidaan tehdä kaksipuoleinen sopimus siitä, että 
kumpikin maa hyväksyy toisen maan radioamatööriluvat. 

OH3AC Kerhokirje 7/2017 13.6.2017                                                                                   28/34


