Radioamatöörikursseja yli 200 Suomessa vuosina 2001-2018
Radioamatööritoiminnan jatkuvuuden elinehto on saada uusia ja uusia
amatöörejä. Mitä enemmän meitä on, sitä suurempi oikeus meillä on vaatia,
että jatkossakin saamme pitää laajat bandimme ja suuret oikeutemme.
Radioamatööriksi voi opiskella joko omatoimisesti, radioamatööriystävän avulla
tai kursseilla. Kursseja järjestävät mm. erilaiset opistot ja kerhot.
Liitteessä olevan listan mukaan Suomessa on 2001-2018 järjestetty 202
kurssia. Tiedot on kerätty SRAL:n toimintakertomuksista, kerhojen kotisivuilta
ja muista yleisistä tietolähteistä. Aivan varmasti kaikista kursseista ei ole tietoa
saatu. Ei myöskään sitä, onko joku kurssi jäänyt järjestämättä osanottajien
puutteen tai vähyyden vuoksi.
Lahti on listan ehdoton ykkönen. Lahdessa on vuodesta 2010 järjestetty kolme
peruskurssia vuodessa ja muut kurssit päälle. Mutta kunniamaininnan
ansaitsevat myös Kouvola, Jyväskylä, Turku ja Tampere, jotka vuodesta toiseen
järjestävät kurssin. Hienoa työtä.
Jos taulukosta puuttuu kursseja, täydentäisimme sitä mielellään. Muutokset,
korjaukset, lisäykset ja kaikki muut kommentit oh3ac@oh3ac.fi
www.oh3ac.fi/Radioamatoorikurssit-Suomessa_2001-2018.pdf
<takaisin pääotsikoihin>

Hildur Taavitsa ja piilotettu radiolähetin
www.enigma.fi (Mikä hieno nimi sivustolle)
"on yksityinen, harrastajakirjoittajan sivusto. Tälle sivustolle julkaisen
novelleja, runoja ja ehkä pidempiäkin tekstejä. Kaikki ovat omia, kaikki
ovat tekijänoikeuden alaisia, kaikista olen jollakin tavalla ylpeä – kuten
pieni lapsi, joka näyttää vesivärituherruksiaan. Lienen siis varsin
stereotyyppinen harrastajakirjoittaja."
Kirjoittaja on Mikko Niska ... viestinnän ja ilmaisun monitaituri ...
Novelli Hildur Taavitsasta koskettaa meitä radioamatöörejä läheltä:
"Hildur Taavitsa palveli kauppamerenkulun tietoliikennetehtävissä
jokseenkin koko työuransa.
Niihin aikoihin, kuten satunnaisten radiotaajuuksien kuuntelijat hyvin
tietävät, merenkulun viestiliikenne oli luonteeltaan punktuaalista.
Käytettiin morsekoodia, joka siis koostuu pisteistä ja väliviivoista.
Näiden lukumäärillä, sekvenssillä ja suhteellaan toisiinsa voitiin
ilmaista, mitä nyt kulloinkin parhaaksi nähtiin ....."
http://www.enigma.fi/novellit/novellit-hildurin-enigma/
Kannattaa lukea yllättävä mutta todenmukainen loppu.
<takaisin pääotsikoihin>

Kansanradio IC-7300 – kaksi kaapelia, kaikki modet
Ohjeet IC-7300 kaapeleiden asennukseen löytyy nyt:
http://www.oh3bhl.com/pdf/Digi_ICOM_IC-7300_all_mode.pdf
Tarkoituksena on siis että Icom IC-7300 -radiossa kaikki modet pelaavat ilman
harmittavaa kaapeleiden tai säätöjen muuttamista. En ole ihan varma tuleeko
uusimman MMTTY:n mukana EXTFSK -lisäosa, joten siltä osin saan varmaan
palautetta.
Kannattaa tutustua myös www.hamdigi.fi -sivustoon
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