
digitaalisiin palveluihin. Selvityksessä arvioidaan, että tällä hetkellä noin puolet 
verkkoliikenteestä on salattua.

Tulevaisuuden näkymissä korostuu salausmenetelmien ja –sovellusten nopea 
kehitys sekä niiden mahdollisuudet esineiden internetissä. Myös 
kvanttitietokoneiden ja kvanttilaskennan muodostamat riskit on huomioitava 
tulevia salausmenetelmiä ja –sovelluksia valittaessa.

Linkki julkaisuun "Sähköisen viestinnän salaus- ja suojausmenetelmät 
(Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2/2018)" LVM.fi-verkkopalvelussa 
tiedotteen ohessa.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160614

<takaisin pääotsikoihin>

Kotimaasta uusia uutisia
Uusi arkkipiispa Tapio Luoma on myös DX-kuuntelija!

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 15. arkkipiispaksi on valittu 1.3.2018 
Espoon piispa Tapio Luoma. Luoma sai äänistä 56,1 % ja vastaehdokas 
Porvoon piispa Björn Vikströmin 43,9 %. Äänestysprosentti oli 89,6.

Tapio Luoma on myös DX-kuuntelija! Saimme kirkon johtoon miehen, jolla on 
ymmärrystä myös radioaalloista ja -maailmasta. Tapio on kotoisin 
Pohjanmaalta ja toiminut mm Seinäjoen ja Lapuan kirkoissa sekä Etelä-
Pohjanmaan lääninrovastina.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tapio_Luoma

http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201803012200781131_u0.shtml

Tapio on radio-aktiivinen eli on harrastanut nuoruusvuosinaan DX-kuuntelua, 
vielä ainakin 1980-luvulla. Hän oli tällöin mukana EPDXK:n eli Etelä 
Pohjanmaan DX-kuuntelijoiden porukassa. Tapio toimi myös Yleisradion 
kuuluttajana 1986–1987. 

Turun ja Suomen arkkipiispa (vuoteen 1817 Turun piispa) on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon johtava piispa. Arkkipiispalla ei kuitenkaan ole 
muiden piispoihin esimiesasemaa vaan hän on ensimmäinen vertaistensa 
joukossa (lat. primus inter pares). Aivan samalla tavalla, kuin yleensä minkään 
hallituksen puheenjohtajalla ei ole enemmän valtaa tai ääniä kuin muilla 
hallituksen jäsenillä.

Tnx Jarmo, OH2GJL
<takaisin pääotsikoihin>

SRAL erosi MPK:sta: eron syyt puheenjohtajan kertomana
SRAL:n hallitus on 18.1.2018 kokouksessaan tehnyt päätöksen erota 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä eli MPK:sta. Päätös löytyy kuusi viikkoa 
myöhemmin, 1.3.2018, julkistetusta hallituksen pöytäkirjasta.

Päätös ei sinänsä ollut yllättävä, mutta järkyttänyt monia jäseniä. SRAL ei 
syksyllä nimittänyt uutta henkilöä MPK:n viestiryhmään Jyrin, OH7JP; tilalle. 
Päätös selittää myös hallituksen päätöksen perustaa erillinen ”valmius-
toimikunta” ja jättää MPK-yhteistyö omaan arvoonsa.

Yllättävää on kuitenkin se, että vielä kaksi viikkoa päätöksen jälkeen liiton 
puheenjohtaja esiintyi SRAL:n nimissä MPK:n seminaarissa ja vaati, että 
SRAL:n tulisi saada hyväksyä MPK:n radioamatöörikurssien opettajat ja 
kurssimateriaalin. Vaatimus ei tietenkään mennyt läpi eikä ra-koulutus-
materiaalia lisätä parhaillaan työn alla olevaan MPK:n viestialan koulutus-
materiaaliin. Alla on erään radioamatöörin välittämä ja jo monessa paikassa 
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