
WW4LL........... 1,923,984
S50W............ 1,875,305

”meän Tornionlaakso” on Ylitorniolla ilmestyvä 4500 levikkinen korkeatasoinen 
paikallislehti. Paikallislehti kirjoitti aivan loistavan hienon, intiimin mutta 
lämpimän henkilökuvauksen maailmanmestari Väinöstä, OH9GIT: Paitsi että 
juttu kertoo Väinön elämäntarinan, on siinä monta hienoa linkkiä hänen ja 
Karin, OH2BP; yhteistyöhön vuosien varrella.

Juttu on hienoa luettavaa ja toimittaja Kari Kaulanen on hienolla tavalla 
osannut löytää jutussaan myös radioamatööritoiminnan ytimen – ystävyyden ja
Ham Spirit'in.

Kirjoituksessa Väinön repliikit on kirjoitettu valtavan hienosti meänkielellä. 
”Meänkieli”, tunnettu myös nimellä tornionlaaksonsuomi, on yhteisnimitys 
Norrbottenin läänissä, Ruotsissa, puhuttavista suomen kielen peräpohjalaisiin 
murteisiin kuuluvista Jällivaaran murteista ja läntisistä Tornion murteista. Siitä,
onko meänkieli todellisuudessa kieli vai suomen kielen murre, on kiistelty.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Me%C3%A4nkieli

Juttu on parasta mahdollista, ihmisläheistä ja lämmintä mainosta 
harrasteellemme. Paikallinen maailmanmestari on aina kiinnostava esikuva.

www.oh3ac.fi/Vaino_Isomaa_on_Ylitornion_tuorein_menestyja.pdf

Katso myös hieno valokuva voittajista etelän mailla:
www.oh3ac.fi/Voittajat_Vaino_OH9GIT;_ja_Kari_OH2BP.jpg

<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööriliittojen toimintaa muualla, IARU
Ruotsin Liitto SSA ulkoistaa lähtevät kortit Saksan DARC:lle

Ruotsin Liitto SSA käy parhaillaan neuvotteluita Saksan Liiton DARC kanssa 
siitä, että ulkomaille lähtevät kortit toimitetaan edelleen DARC:n hoidettavaksi.
Tavoitteena on kustannussäästö ja jäsenten palveleminen nopeammalla QSL-
korttien lähettämisellä ulkomaisille Liitoille.

SSA:n huolena ovat olleet vuosi vuodelta nousevat postikustannukset ja se, 
että joihinkin maihin – esimerkiksi Espanjaan ja Ranskaan – postitetaan 
kortteja vain kerran vuodessa. Palvelu on jäsenten kannalta hidasta.

Kun sopimus on tehty, SSA tulee lähettämään lähtevät kortit Saksaan aina kun 
13-14 kilon laatikko on täynnä eli parhaimmillaan kahden viikon välein. Kun 
DARC:lle on valtavasti suurempi määrä jäseniä, jotka lähettävät QSL-kortteja 
ja kun DARC jo hoitaa myös eräiden muiden maiden lähtevät QSL-kortit, kortit 
Espanjaan ja Ranskaan lähtevät nekin vähintään kerran kuukaudessa. Samalla 
myös pienempiin maihin lähetetään kortteja huomattavasti useammin. 

SSA toivoo, että kun kortit näin ovat huomattavan paljon nopeammin 
kohdemaassa, myös vastauskortteja tulee enemmän kuin aikaisemmin. 
Ruotsalaisille kortteja lähettäville radioamatööreille ei tule muutoksia – kaikki 
kortit lähetetään edelleen SSA:n QSL-toimistoon.

DARC:lla on QSL-korttien lajitteluun ja lähettämiseen tehokkaat koneet, jotka 
mm. sähköisesti lukevat QSL-kortista vastaanottajan tunnuksen. 

http://www.oh3ac.fi/SSA_QSL_to_DARC.pdf

SRAL:n vuotuiset QSL-korttikustannukset on viimeisen kerran eritelty 
tilinpäätöksessä 2002 mukaan, Silloin ne oli olivat 17.702 €, josta palkkioita 
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7.171 € ja jakelukuluja 10.530,57 €. QSL-korttien postitusta ulkomaille on sen 
jälkeen tehostettu ja harvennettu niin, että QSL-palvelun kokonaiskustannukset
ovat viime vuonna olleet ilmeisesti noin 14.000-17.000 €, josta viimeisen 
toimintakertomukset mukaan postituskulut noin 6.500 €. Riihimäen Kolmoset 
ry., OH3AD; vastaa ansiokkaasti QSL-toimistosta.

QSL-palvelun kustannukset ovat siis noin 4-5 € per jokainen jäsen, lähetti 
kortteja tai ei. Ruotsissa vain kortteja lähettävä jäsen joutuu maksamaan 
niistä, noin 0,03 €/kortti. 

OH3AC Kerhokirje ehdotti jo 2016-11 7.10.2016 että myös SRAL ryhtyisi 
säästämään QSL-korttikuluissa siirtymällä DARC:n asiakkaaksi. Myös SRAL:n 
omalla keskustelupalstalla liiton entinen toiminnanjohtaja ehdottaa SRAL:ia 
harkitsemaan DARC:n palveluihin siirtymistä. 

DARC:n edustaja kertoi kesällä 2016, että on myös mahdollista, että SRAL 
pyytäisi kaikkia muita maita lähettämään OH-kortit Saksaan. Tällöin ne 
tulisivat eri puolilta maailmaa nopeammin ja jopa suoraan OH-piirin QSL-
managerille:
www.oh3ac.fi/OH3AC Kerhokirje 2016-11 DARC.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

Englannin radioamatöörien määrä kasvanut 10 %:lla viidessä vuodessa
Ofcom'in, Englannin Viestintäviraston mukaan, maassa oli elokuussa 52,195 
korkeimmassa luokassa (Full license), 9,739 keskimmäisessä luokassa 
(Intermediate license) ja 22,649 aloitusluokassa (Foundation license). Yhteensä
siis 84,583 lupaa.

Lupien määrä on kasvanut 10 %:lla viimeisen viiden vuoden aikana. 
Aloitusluokaksi perustettu Foundation class on voimakkaan kasvun tärkein 
veturi.

Ofcom julkaisi tilastot Peter'in, G4MJS; vedottua paikalliseen julkisuuslakiin.

<takaisin pääotsikoihin>

Uusi ”The ARRL Handbook 2018” ilmestynyt ja tilattavissa
Uusi vuoden 2018 ARRL Handbook on luonut nahkansa ja uudistunut 
merkittävästi. Tämä 95. painos on kaikkialta päivitetty ja sisältää merkittävän 
määrän myös uutta asiaa:

http://www.arrl.org/shop/ARRL-Handbook-2018-Hardcover/

Uutta ovat mm. :VHF/UHF/Microwave Filters and Transmission Lines; Software-
Controlled and Manual Preselectors for 1.8-30 MHz; Digital Mode Audio-Based 
VOX/PTT Interface; PICAXE-Based Timer; 6-Meter Halo Antenna; Big Wheel 
VHF/UHF Mobile Antenna, and an Off-Center End-Fed Portable 40-6 Meter 
Antenna. Myös SDR-radiot ja digitaalinen prosesssointi on tuotu vahvasti esiin 
kuten auringonpilkut ja etäaseman rakentaminen.

Handbook'in saa tilattua kovakantisena 59,95 $ tai pehmeäkantisena 49,95 $ 
ARRL:n nettikaupasta. Tosin postituskustannukset ovat 45 $. Tilauksen mukana
saa *.pdf-muodossa koko kirjan. Amazonin kautta saa pari dollaria 
halvemmalla ja jopa käteen jo viikon päästä.

Halvinta on pyytää omaa kirjastoa tilaaman kirjan. Savonlinnan pääkirjastosta 
kirjan jo saa luettavaksi. Jyväskylän kirjasto on jo tilannut – kannattaa äkkiä 
tehdä varaus että saa lukea ensimmäisten joukossa. Lahdessa in myös 
tilauksessa. 
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