
sähköpostia: oh3bhl@gmail.com

3:  Dave, KE0OG; on tehnyt 20 min pitkän videon FT8-workkimisesta. 
Hieman pitkästyttävä alku mutta paranee loppua kohden.
https://www.youtube.com/watch?v=zHXScGrsw-A&feature=em-subs_digest

4: Joe, K1JT: on julkaissut 1.8.0-tuotantoversion WSJT-X -softasta.

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

Pena, OH3BK; laittoi Googlen asialle. Tulos on harvinaisen tolkullinen ja 
pienellä vaivalla hyvin ymmärrettävissä. Kiitos lankeaa pääasiassa Joen 
selkeälle ja ymmärrettävälle alkutekstille.

https://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&tl=fi&u=https%3A%2F
%2Fphysics.princeton.edu%2Fpulsar%2Fk1jt%2Fwsjtx-doc%2Fwsjtx-main-
1.8.0.html

5: FT8 on ollut jo muutamilla DX-peditioilla. Joe, K1JT; on julkaissut hieman 
tietokonemaisen ajatusmallin siitä, miten FT8-ohjelmaa tullaan kehittämään 
vielä paremmin DX-peditioita palvelevaksi. Joku uudempi FT8-versio tulee 
mullistamaan myös DX-peditioiden pile-up -työskentelyn.

https://sourceforge.net/p/wsjt/wsjt/8188/

<takaisin pääotsikoihin>

OI3MPK äänessä OI-aktivointipäivänä 6.12.2017
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlapäivänä tapahtuu bandeilla paljon. 
Perinteiseen tapaan 6.12.2017 on:
- PRT eli Perinneradiotapahtuma,
- Kuutosten Kuudennen päivän Cup (CW:llä) sekä
- OI-aktiviteettitapahtuma.

MPK:n Päijät-Hämeen koulutuspaikan radioamatööriasema OI3MPK tulee 
"virallisesti" ensimmäisen kerran ääneen 6.12.2017. Operointi on 
pääsääntöisesti puheella, mutta myös CW-esiintyminen pyritään 
toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Tnx Marko, OH3MN
<takaisin pääotsikoihin>

Uusia uutisia ulkomailta
Falklandin sodasta 25 v: Asiakirjat paljastavat hamien merkityksen

Argentiina hyökkäsi varoittamatta Britannian omistamille Falklandin saarille 
(VP8) sekä Etelä-Georgialle (VP8SG) että Eteläisten Sandwichsaarille (VP8SSa)
2.4.1982. Falkland koostuu yli 200 saaresta, joista monet ovat etäällä 
toisistaan. 

Argentiina otaksui että Britannia ei ryhtyisi vastatoimiin. Britannian reaktio oli 
kuitenkin odottamattoman voimakas ja ensimmäiset sotatoimet alkoivat jo 
21.4.1982 Etelä-Georgian takaisinvaltauksella. Sotatoimet loppuivat 20.6.1982 
Britannian voittoon.

Sota-arkistojen paljastuttua on tullut esille myös radioamatöörien vaiettu 
merkitys sotatapahtumissa. Vaikka Britannia aavisteli Argentiinan hyökkäävän, 
ensimmäisen tiedon Argentiinan maihinnoususta antoi tunnettu, edelleen hyvin
aktiivinen falklandilainen radioamatööri Bob, VP8LP; kun hän piti yhteyttä 
Les'n, GM3ITN; kanssa. Les oli ensimmäinen Falklandin ulkopuolella joka tiesi 
miehityksestä. Les välitti tiedon välittömästi Britannian ulkoministeriölle joka 
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informoi pääministeri Thatcheria.  Ulkoministeriö ei heti uskonut viestiä mutta 
sai pian muuta vahvistavaa tiedustelutietoa.

Kun sota alkoi, falklandilaiset radioamatöörit olivat Britannian ainoa linkki 
saarelle. Vaikka Argentiina takavarikoi saarten radioamatöörien laitteita ja 
purki antenneita, he eivät ehtineet takavarikoimaan radiolaitteita kaikilta 200 
saarelta. Tony Pole-Evans -nimisellä radioamatöörillä oli ylimääräinen pieni 
lähetin jolla hän sodan aikana piti päivittäin yhteyksiä Britanniaan ja antoi 
tiedustelutietoa. 

Yhteydet Les'in kanssa alkoivat niin, että salaisella koodilla sovittiin 
työskentelytaajuus. Les esitti peitekielellä sotaministeriöltä tulleita kysymyksiä 
ja Tony vastasi mahdollisimman lyhyesti. Tony pystyi kertomaan miinakentistä, 
Argentiinan sotilaiden sijoituksista ja liikkeistä ja myöhemmin kuinka hyvin 
Britannian pommitukset olivat osuneet.

Les, GM3ITN; oli yksi 16 henkilöstä saarten ulkopuolella, joka kutsuttiin sodan 
20-vuotisjuhlaan.

https://www.scotsman.com/news/clydebank-radio-ham-helped-to-win-back-
the-falklands-1-1371524

Kun Argentiina hyökkäsi Falkland-saarille 2.4.2017 aamulla noin 9:30 
Britannia oli hyvinkin tietämätön koko asiasta. Kuitenkin BBC julkisti asian 
uutisena saman päivän iltapäivällä. Tässäkin tapauksessa uutinen tuli 
radioamatöörien kautta. Laurie, G3UML; sattui olemaan BBC:n toimittaja ja 
kuultuaan muilta radioamatööreiltä huhuja tapahtumista Falklandilla, ryhtyi 
kuuntelemaan bandeja. Hän löysi samaisen Bob'in, VP8LP; ja sai tiedon 
miehityksestä. Muutaman toimittajalle tärkeän vahvistuksen jälkeen BBC 
kertoi miehityksestä ennen Britannian hallituksen virallista tiedotusta.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/6514011.stm

Tnx O-J, OH2OP

<takaisin pääotsikoihin>

Papilla piraatti FM-antenni kirkontornissa
USA:n Viestintävirastolla eli FCC pitää kiirettä suuntia, paljastaa, ratsata ym 
FM-taajuuksilla olevia piraattiasemia. Alla olevassa linkissä kerrotaan mm. 
henkilöstä, jolla tiettävästi oli viidessä eri paikassa piraattilähetin ja eräiden 
muiden kanssa web-sivun kautta hallitsi ja koordinoi muutamaa lisälähetintä.

FCC on myös jatkanut uutta linjaansa eli että myös sen kiinteistön omistaja, 
jonne piraattiasema on asennettu, joutuu vastuuseen laittomuudesta.

East Hartfordista löytyi taajuudella 107,5 MHz lähettänyt piraattiasema. Paikka 
sattuu olemaan kirkko ja paikallisen uskonnollisen yhteisön pastorin epäillään 
olevan vastuussa lähetyksistä. Hallelujaa!

http://www.radioworld.com/news-and-business/0002/web-of-pirate-
operations-located-in-connecticut/340750

<takaisin pääotsikoihin>

Tuhoaako Internet radioamatööritoiminnan?
Bob, K0NR; on kirjoittanut blogi-sivulleen pitkän jutun otsikon aiheesta. Ja 
kyllä, usein radioamatööritoimintaa tuntematon ns. tavallinen kadunmies 
kysyy, että vieläkö radioamatööritoimintaa on olemassa ja eikö Internet ole 
tehnyt sen tarpeettomaksi?

Bon tarkastelee asiaa systemaattisesti. Hän lähtee siitä, että me käytämme 
Internettiä radioaaltojen rinnalla viestiputkena, tarkoittaen vanhempaa 
EchoLink'kiä sekä tuoreempaa DMR-teknologiaa, jossa paikallinen radioyhteys 
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