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OF-TUNNUKSEN SERTIFIKAATIN HAKEMINEN/LATAAMINEN LOTW:SSA

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on Viestintävirasto 
antanut kaikille OH-asemille oikeuden, niin halutessaan, käyttää OH-prefiksin 
tilalla OF-prefiksiä koko vuoden 2017.

Jos sinulla on jo LOTW (Logbook Of The World) tili, seuraavassa helpot ohjeet 
siitä, miten muutamassa minuutissa saat haettua ja ladattua itsellesi uuden 
sertifikaatin OF-tunnusta varten.

1) Mene T-QSL ohjelmaan

2) Klikkaa ylärivillä olevaa ”Callsign Certificate”-kohtaa ja valitse 
alasvetovalikosta kohta ”Request New Callsign Certificate.”  Täytä sivu 
seuraavasti.

a) Kirjoita ”Call sign”-kohtaan OF-tunnuksesi
b) Valitse ”DXCC entity”-valikosta ”FINLAND”
c) Valitse ”Date of the first QSO you made or will make using this callsign”-
kohtaan Y:2017 M: 1 D: 1   (Eli 1.1.2017)
d) Valitse ”Date of the last QSO you made or will make usign this callsign”- 
kohtaan Y:2017 M: 12 D: 31   (Eli 31.11.2017)
e) Paina lopuksi alhaalta ”Next >”
(Olet nyt valinnut, että OF???-tunnukselle haetaa sertifikaattia ajalle 1.1.-
31.12.2017 eli koko vuodeksi.



3) Ohjelma haluaa varmistaa, että todellakin haet sertifikaattia ajalle 1.1.-
31.12.2017, koska et sen loppumispäivän jälkeen voi käyttää enää OF-tunnusta.

Paina sivun lopussa olevaa ”Kyllä”-painiketta.

4) Ohjelma kysyy, mihin tarkoitukseen tarvitset uutta sertifikaattia?
Jos olet kerhoasema (kuten OH3AC) valitse ”A secondary club callsign” tai ”A 
Special event callsign with multiple operators.”
Jos olet ”yksityinen radioamatööri”, valitse ”A special event callsign where  I am 
the only operator.”
Klikkaa sivun lopusta ”Next >”painiketta.



5) Ohjelma pyytää nyt täydentämään nimen ja osoitteen.
Sinullakin ne tulevat luultavasti automaattisesti aiemman sertifikaatin tiedoista. 
Tarkista ja tarvittaessa muuta tietoja ja klikkaa sivun lopussa olevaa ”Next >”-
painiketta.

6) Ohjelma pyytää vielä varmistamaa sähköpostiosoitteen, johon uusi 
sertifikaatti lähetetään.

 Tarkista sähköpostiosoite ja klikkaa sivun lopussa olevaa ”Next >”-painiketta.



7) Ohjelma kysyy, haluatko tallettaa sertifikaattia varten salassanan.
Salasana saattaa olla tarpeellinen, jos kerhon tietokone on kovassa yleisessä 
käytössä. Oma suositukseni on, että salasanaa tuskin tarvitaan.

Jätä kaksi kohtaa tyhjäksi ja klikkaa suoraan sivun lopussa olevaa ”Next >”-
painiketta. 

8) Ohjelma kysyy nyt, minkä ”alkuperäisen” sertifikaatin lisä- tai 
erikoissertifikaatti on kyseessä.

Koska ”OF3AC”-tunnusta haki OH3AC, valitaan sen sertifikaatti.
Vastaavasti, jos haet sertifikaattia ”OF9XXX”, ”valitset tässä ”OH9XXX” 
-sertifikaatin.

Kun olet valinnut alkuiperäissertifikaatin, klikkaa lopuksisivun lopusta ”Finish”



9) Ohjelma kysyy nyt, että haluatko lähettää uuden sertifikaattipyynnön 
ARRL:lle?

Sinun ei siis tarvitse lähettää sinne mitään muuta. ARRL ei tarvitse enää 
lupakopiota tai kopiota henkilöllisyystodistuksesta, koska olet ne jo aiemmin 
sinne lähettänyt hakiessasi alkuperäistä, ensimmäistä sertifikaattiasi. 

Klikkaa siis ”Kyllä”-painiketta! Ja jää odottamaa, että ARRL lähettää sinulle 
uuden sertifikaatin.

10) Jos kaikki on mennyt hyvin – ja miksi ei olisi mennyt – sivulla pitäisi näkyä 
T-QSL:n pääsivulla seuraavat kaksi riviä:

- ”Pysähtyminen kielletty”-merkki jonka perässä uusi OF-tunnuksesi. Tämä 
merkki kertoo, että olet hakenut uutta (OF-) sertifikaattia mutta se ei ole vielä 
tullut. 
- Vihreä ”kunniamitali” -merkki, jonka perässä on oma (alkuperäinen) 
tunnuksesi. Tämä kertoo, että sinulla on tuolla tunnuksella voimassa oleva 
sertifikaatti.



11) ARRL lähettää uuden OF-sertifikaatin.
OH3AC:n pyytämä uusi ”OF3AC”-sertifikaatti tuli kahdessa tunnissa! ARRL 
hoitaa nämä tehokkaasti oman työpäivänsä aikana.

13) Ohjeen mukaan voit:
a) tuplaklikata sähköpostin lopussa olevaa ”OF3AC-tq6”-ikonia.
Jos tämä jostakin syystä ei toimi (riippuu käytttöjärjestelmästäsi ja/tai 
asetuksistasi) tai

b) talletat sähköpostin lopussa olevan ”OF3AC.tq6”-ikonin kovalevyllesi. (Pidä 
mielessä, mihin sen kovalevylläsi tallensit. Suositus on, että tallennat sen 
”Työpöytä”-hakemistoon.

Hae nyt ”OF3AC.tq6” -tiedosto kovalevyltäsi ja ”tuplaklikkaa” sitä. 
”Tuplaklikkaa” tarkoittaa, että menet hiirellä ao.rivi päälle ja klikkaat sitä kaksi 
kertaa nopeasti. 

TQSL-ohjelmassa pitäisi nyt olla tällainen näkymä, eli aiemmin ”Pysäköinti 
kielletty” -merkin olisi pitänyt muuttua vihreäksi ”kunniamerkiksi”



Jos jotakin meni pieleen, eikä tuplaklikkauksesta huolimatta ”OF3AC”-ikoni muuttunut 
vihreäksi, on sinulla vielä kolmas vaihtoehto.

Mene TQSL-pääsivulle, klikkaa oikealta ”Load a Callsign Certicificate”. Hae työpöydältä 
”OF3AC.tq6” -tiedosto ja klikkaa sitä. Nyt pitäisi punaisen ”Pysäköinti kielletty” -merkin 
muuttua vihreäksi.

Vielä kaksi pientä viimeistelyä: 
14) Muista päivittää ”Station location”

Lisää ”Station location”-kohdassa, mikä on OF-asemasi QTH. Se voi olla 
kaupunki, saari, kylä tai mikä muu tahansa sinulle sopiva maantieteellinen 
paikka. 

15) Muista yhdistää eri ”tilisi”.
Kun olet ensimmäisen kerran ladannut LOTW-järjestelmään yhteyksiä uudella 
”OF”-tunnuksella ja sertifikaatilla, voit yhdistää nämä tilit niin, että ”OF”-
yhteytesi ja sillä workkimasi uudet maat lasketaan mukaan myös varsinaiseen 
alkuperäiseen tunnuksesi tilastoihin. Siis ”OF3AC”-tunnuksella workitut uudet 
maat ja bandipisteet ym. tulevat myös ”OH3AC”-tunnuksen hyväksi.

Koska ”OF”-tunnukset eivät vielä ole voimassa, ei tätä vielä voi tehdä. 


