
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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julkistettu viesti liiton puheenjohtajan vastauksesta otsikon asiasta:

---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
Lähettäjä: Merja Koivaara <m.koivaara@saunalahti.fi>
Päiväys: 1. maaliskuuta 2018 klo 12.45
Aihe: Fw: Fwd: MPK?

Hei
Annika ohjasi kysymyksesi minulle. Pöytäkirjassa olisi näköjään pitänyt olla 
perustelut, mutta niitä ei tullut kirjatuksi.

1. MPK:n jäsenyys maksaa 500 euroa ja koska SRAL järjestönä ei 
halua puuttua ko yhdistyksen hallintoon, niin on turha maksaa 
jäsenyydestä.
Olen keskustellut henkilökohtaisesti MPK:n toiminnanjohtajan kanssa 
ja hän ymmärtää asian täysin. Kirjallisessa eroanomuksessa 
kerroimme myöskin, että toivomme, että yhteistyö jatkuu, kuten 
tähänkin mennessä. Suosittelemme yksittäisille jäsenillemme edelleen 
toimintaa MPK:ssa. Asiaan ei liity sen kummempaa dramatiikkaa. 
Haluamme olla riippumattomia ja puolueettomia järjestönä. Emme ole 
myöskään SPR:n, Suomen Partiolaiset ry:n, DX-liiton yms. 
yhteistyökumppaneidemme jäseniä.

2. Asia oli muissa asioissa ja siitä oli kyllä tiedotettu etukäteen 
hallitukselle. Hallitus oli asiasta yksimielinen ja siitä on keskusteltu jo 
viime vuoden puolella alustavasti.

3. Jäsenyydet eri yhteisöissä kuuluvat täysin hallituksen toimivaltaan. 
Olen ollut siinäkin hallituksen kokouksessa mukana, kun päätimme 
liittyä MPKhon.

73 Memma, OH1EG
-------- Välitetty viesti / Fwd.Msg --------
Aihe: MPK?
Päiväys: Thu, 1 Mar 2018 11:13:36 +0200
Vastaanottaja: toimisto@sral.fi
Hei!
Huomasin tämän hallituksen pöytäkirjasta ->

Kysymyksiä:
1. Miksi näin on tehty?
2. Miksi asiaa ei ollut esityslistalla?
3. Oletteko varma, että hallitus voi tälläisen päätöksen tehdä ilman
yleiskokousta?

<takaisin pääotsikoihin>

Tampereen Radioamatöörien, OH3NE; viimeinen kerholehti ilmestyi
Pohjois-Hämeen suurin radioamatöörikerho, Tampereen Radioamatöörit, 
OH3NE; on julkaisut omien sanojensa mukaan viimeisen kerholehtensä. 
Viimeinen lehti, TRA-BULLETIN 1/2018 löytyy seuraavasta linkistä:
https://oh3ne.fi/wp-content/uploads/2018/03/lehti9_2018_HNY.pdf

Vaikka TRA Bulletin on ilmestynyt hieman sporaadisesti, on sillä ollut 
merkittävä asema suomalaisessa kerhojulkaisuissa. Kaikki edelliset lehdet 
löytyvät seuraavasta linkistä:
https://oh3ne.fi/jasenille/kerhon-tra-bulletinit/

Kerholehden jutut ovat erityisesti tekniseltä tasoltaan olleet erinomaisia ja 
onnistuneen kunnianhimoisia. Kerholehdestä on löytynyt myös harvinaisen 
älykästä huumoria. Suomalaisen radioamatööritoiminnan todellista historiikkiä 
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