
Ruotsin Viestintävirastosta vietiin seitsemän tietokonetta keskellä päivää
Ruotsin Viestintävirasto eli PTS joutui nolon tempun kohteeksi. Elokuussa, 
keskellä lomakautta, sen tiloihin ilmeisesti käveli yksi tai useampi henkilö ja 
yksinkertaisesti vei mukanaan seitsemän tietokonetta. PTS:n pääkonttorin 
konttoritilat olivat vartioimattomat.

Mitä tietokoneissa oli, ei vielä tiedetä. Tiedot ovat kuitenkin salatussa 
muodossa. PTS:n edustajan mukaan he nyt miettivät ja harkitsevat, että pitäisi
ehkä mahdollisesti turvallisuustasoa muuttaa. Tai ehkä jopa tiukentaa 
turvallisuutta.

Ruotsin Säpö eli suojelupoliisi tutkii asiaa ja siitä on jo tehty myös 
eduskuntakysely.

http://www.expressen.se/nyheter/sapo-utreder-ny-stold-kanslig-data-kan-ha-
stulits/

<takaisin pääotsikoihin>

Hurrikaani Maria vaurioitti Arecibon observatorion teleskooppia
Puerto Ricossa sijaitseva, joidenkin lähteiden mukaan maailman toiseksi suuri 
observatorio vaurioitui saaren yli kulkeneessa Mari-hurrikaanissa. Observatorio 
on tuttu radioamatööreille siitä, että sen mahtavalla antennilla on pidetty myös 
yhteyksiä radioamatöörialueilla. Arecibon radioteleskooppi on halkaisijaltaan 
305 metriä. Vertailun vuoksi Suomen merkittävin Metsähovin radioteleskooppi 
Kirkkonummella on halkaisijaltaan 13,7 metriä. Moni muistaa teleskoopin myös
juuri vähän aikaan sitten tulleesta James Bond -elokuvasta ”007 ja kultainen 
silmä” (1995). Loppukohtauksessa teleskooppi ja observatorio lähes tuhottiin.

https://www.youtube.com/watch?v=JuRD3cT_V2E

Maria-hurrikaani ei vaurioittanut itse observatoriota mutta teleskooppiin putosi 
runsaasti antennien osia jotka tuhosivat varsinaista lautasta. Myös erillinen 12 
metrinen teleskooppi tuhoutui. Lähellä Areciboa oleva tunnettu WP3R-
kilpailuasema tuhoutui hurrikaanissa täydellisesti.

http://news.nationalgeographic.com/2017/09/arecibo-radio-telescope-
damaged-puerto-rico-hurricane-maria-science/

https://www.space.com/38242-arecibo-observatory-hurricane-maria-
damage.html

<takaisin pääotsikoihin>

Yleisönosasto ja keskustelu
OH3AC Kerhokirje julkaisee sekä kiittäviä että kriittisiä lukijoiden mielipiteitä ja ajatuksia. 
Yleisönosastokirjoitukset eivät välttämättä vastaa kerhon tai toimittajan omia ajatuksia. 

OH3AC KERHOKIRJE
”OH3AC Kerhokirje” on kerhon jäsenille ja muillekin kiinnostuneille 2-3 
viikon välein lähetettävä riippumaton ja itsenäinen sähköpostikirje. Jos et 
halua jatkaa tilaustasi, voit ilmoittaa siitä paluupostilla. Kerhokirje ilmestyy 
materiaalista riippuen. 

Kerhokirjeen sähköpostilistalla on nyt noin 655+ lukijaa ja sen lisäksi sitä 
luetaan noin 700-1200 kertaa OH3AC ja Radiohullujen Keskustelupalstoilta 
sekä suoraan Facebookista olevasta linkistä ja kerhon kotisivulta. Kerho-
kirjettä myös edelleenvälitetään eräiden muiden kerhojen omilla listoilla. Jos
haluat pois jakelulistalta tai haluat jakelulistalle, laita sähköpostia 
osoitteeseen oh3ac@oh3ac.fi
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