
"Sunspot update for March 2018: the sun crashes!"
http://behindtheblack.com/behind-the-black/essays-and-
commentaries/sunspot-update-for-march-2018-the-sun-crashes/

<takaisin pääotsikoihin>

Kotimaasta uusia uutisia
Oikean elämän tuhkimotarina: OH6AD omistaa nyt neljä Yleisradion osaketta
Mihin katosi osake, jolla SRAL oli perustamassa Yleisradiota?

Yleisradion tuore osake- ja osakasluettelo kertoo hienosti:
Keski-Suomen Radioamatöörit ry nrot 413-414, 913-914 4 kpl

Koko osakasluettelon voit katsoa seuraavasta linkistä:
www.oh3ac.fi/Yleisradion_osakasluettelo-1.1.2018.pdf

Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD; on neljällä osakkeella nyt yksi 
Yleisradion osakkaista. Projekti kesti yhdeksän vuotta ja vaati useampia 
lainopillisia, hyvin suunniteltuja ja perusteltuja toimenpiteitä. Keski-Suomen 
Radioamatöörit ry, OH6AD; on nyt maalissa ja tavoite saavutettu.

Keski-Suomen Radioyhdistys perustettiin vuonna 1925 ja se oli 
perustamassa Yleisradio Oy:tä vuonna 1926, aivan kuten myös SRAL. K-S 
Radioyhdistyksen toiminta lopahti kuitenkin 1928, osakkeet ja suuri osa 
muista asiakirjoista katosi. K-S Radioyhdistys poistettiin yhdistysrekisteristä 
1991, mutta sitä ei kuitenkaan purettu ennen kuin vasta K-S Käräjäoikeuden
päätöksellä 2016. 

Käräjäoikeuden nimittänä selvitysmies siirsi osakkeet K-S Radioamatöörit 
ry:lle, OH6AD; joka näin vaalii ainoana tahona suomalaisen 
radioamatööritoiminnan kunniakasta historiaa Yleisradion perustajana. 

Lue tästä mielenkiintoinen, monivaiheinen kertomus siitä, miten Keski-
Suomen Radioamatöörit ry. Saivat Ylen osakkeet ja mieti, mihin  SRAL:n 
merkitsemä alkuperäinen Yleisradion perustamisosake nro 416 on kadonnut 
vuosien aikana?
http://www.oh3ac.fi/OH6AD_omistaa_nyt_nelja_Ylen_osaketta.html

<takaisin pääotsikoihin>

Harvinainen laite 1920-30 -luvulta etsii tunnistusta
Teljän Radioamatöörien, OH1AF/OH1F; hyllyllä on harvinaisen näköinen 
radiolaite. Pekan, OH1LA; mukaan se saattaa olla jopa 1920- tai 1930-luvulta 
ja ilmeisesti lahjoitus Jaskalta, OH1VZ; (SK)

Muutama asiantuntija on jo nostanut kätensä pystyyn? Tunnistatko sinä 
laitteen?
www.oh3ac.fi/20180317_115751.jpg

<takaisin pääotsikoihin>

Uusi villitys leviää hamimaailmassa: RaDar – nopeasti liikuteltava asema
Vaikka RaDar-filosofia keksittiin jo vuonna 2009, nyt vasta se on saamassa 
jalansijaa bandeilla. Siis mikä/mitä on RaDar?

RaDar tulee sanoista ”Rapid Deployment Amateur Radio”. Vapaasti käännettynä
se tarkoittaa ”Nopeasti käyttöön otettava (siirrettävä) radioamatööriasema.”

RaDar-työskentelyn idea on se, että sinulla on radioamatööriasema, jonka 
pystyt yksin kantamaan. Pystytät aseman luontoon - tai minne tahansa - pidät 
sillä viisi (ja vain viisi) yhteyttä ja sen jälkeen liikut vähintään kilometrin 
kävellen tai soutaen tai vaihtoehtoisesti pyörällä kaksi kilometriä tai 
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