
yhtymässä ja perusteena oli turvata keskussairaalan toiminta sekä estää 
hyökkääjän pääsy yhtymän tietoliikenneverkkoon. 

Keskiviikkoiltaan 12.6.2019 mennessä tekniset asiantuntijat olivat saaneet 
selville hyökkääjän käyttämien ohjelmistojen leviämismekanismit sekä keinon
estää leviäminen. Keskiviikon ja torstain aikana valmistauduttiin hyökkääjän 
poistotoimenpiteisiin. Poistotoimenpiteet käynnistettiin perjantaina 14.6.2019
kello 18:00, jolloin kaupungin internet-liittymä suljettiin. 
 

Internet-liittymän sulkemisen jälkeen tehtiin tarvittavat järjestelmien 
uudelleenasennukset ja tekniset ratkaisut tietoturvan parantamiseksi. 
Yhteyksien hallittu avaaminen aloitettiin seuraavana päivänä tärkeimpien 
yhteyksien osalta. Avaamista on jatkettu läpi kesän.” 

Kesäkuinen kyberhyökkäys ruuhkauttaa Lahden rakennuslupahakemusten 
käsittelyä vielä koko syksyn ajan. Rakennusvalvonnan vuoden kiireisimpään 
aikaan osunut kyberhyökkäys venyttää lupakäsittelyä kuukausilla.
https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2565157 

Tnx Hannu, OH1IX
<takaisin pääotsikoihin>

OI-tapaaminen ja OI-aktiviteettipäivät
Petäyksen kesäleirillä pidettiin OI-tapaaminen. Tapaamista veti SRAL:n OI-
kerhoyhdyshenkilö Marko, OH2LGW.

Useaa kerhoa varsinkin varuskunnissa vaivaa vanha vaiva: tilojen puute.
Muutamassa varuskunnassa on haussa uusi OI-ohjaaja/asemanvalvoja. Tärkeää
olisi myös MPK:n eri OI-kerhojen välinen yhteistyö. OI-tunnusten käyttäjiä 
pyydetään tarkastamaan kutsumerkin voimassaolo Traficom:n sivuilta. OI-
aktiiveja muistutetaan OI-Awardista. 
http://www.oh3ac.fi/OI-awardin_saannot.pdf 

Seuraavat OI-asemien aktiviteettipäivät ovat:
Pe 6.12.2019 Itsenäisyyspäivä
To 5.3.2020 Viestiaselajin vuosipäivä
To 4.6.2020 Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
La-su 15.-16.8.2020 ILLW Majakkaviikonloppu
Su 6.12.2020 Itsenäisyyspäivä

<takaisin pääotsikoihin>

Kotimaasta uusia uutisia
Aamulehti 25.8.2019: Kansikuva + 5 sivua: 
"Tapio, oletko siellä?"

Suomen levikiltään viidenneksi suurin 
sanomalehti, Tampereella ilmestyvä 
Aamulehti huikaisi su 25.8.2019 artikkelilla, 
joka ehdottomasti on yksi parhaista 
yksittäisistä artikkeleista liittyen Tapion, 
OH6UBZ/mm; maailmanympäri-
purjehdukseen. Helsingin Sanomien 88 
artikkelia menevät ehkä pikkasen edelle. 
Aamulehti kuuluu Alma Media-konserniin ja 
tavoittaa 213 000 lukijaa joka päivä, 292 
000 lukijaa viikoittain.

Artikkeli kertoo pääasiassa Hannusta, 
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OH1HAQ; joka oli keskeisessä asemassa Tapiota auttaneessa radiotiimissä. 
Radiotiimi sai alkunsa, kun OH3AC Kerhokirjeessä kerrottiin Tapion 
purjehduksesta, yhteyksien kellonajoista ja taajuuksista. Radiotiimi, "ryhmä", 
syntyi henkilöistä, jotka aito "Ham Spirit" mielessään halusivat auttaa Tapiota 
toteuttamaan hänen haasteensa.

Aamulehden artikkeli kertoo intiimisti, hellävaraisesti ja ehdottoman kauniisti 
Hannun tekemästä työstä Tapion erilaisten teknisten ongelmien korjaamisessa. 
Jutun sisällä on monta juttua, jotka kertovat radiotiimin arjesta. Henkilökuba 
Hannusta on hieno ja totuudenmukainen monine yksityiskohtineen.

"Vihellä "titityy" tai "kukkuu"
Veneen akkujärjestelmä oli alijännitteen vuoksi jo tuhoutumassa. Tapio pystyi 
informoimaan radiolla vain sen verran, että radiotiimi tiesi hänen olevan 
taajuudella ja valmiina vastaanottamaan tärkeimmät tiedot: tuuliennusteen ja 
aikamerkin sekstanttipaikannusta varten. Tapion signaali painui välillä 
kuulumattomiin, ettei edes mikrofoniin karjuminen auttanut. Sen sijaan kimeä 
vihellys meni koko radion teholla antenniin niin, että sen saattoi kuulla.

Uusi kommunikointitapa keksittiin ex tempore, keksijänä Antti, OH5TB: 
Sovittiin, että Tapion "titityy"-vihellys tarkoittaa "kyllä" ja "kukkuu"-vihellys "ei"

Seuraavaksi ihan yksin
Radioamatöörien apu on kielletty kolmen vuoden päästä alkavassa kilpailussa, 
johon Tapio osallistuu uudestaan. Startti on syyskuussa 2022. Kilpailun sääntöjä
on muutettu niin, että radioamatööriyhteyksien käyttäminen on kielletty. Yksi 
syy sääntöjen muuttamiseen lienee kateus:

"Ehkä muille purjehtijoille selvisi, kuinka hyvin minusta pidettiin huolta 
matkan aikana", toteaa Tapio, OH6UBZ/mm.

On esitetty epäilyjä, että purjehtijat olisivat saaneet radioamatööreiltä neuvoja 
parhaan mahdollisen reitin valitsemiksi. Tämä olisi ollut sääntöjen vastaista. 
"Pidimme radiotiimini kanssa tiukkaa keskinäistä kuria. Sain faktaa vain sään 
kehityksestä samaan tapaan kuin muutkin kilpailijat.", sanoo Tapio.

Tiukka tilanne
Tapio kertoo yhden esimerkin hetkestä, jona radiotiimin merkitys erityisesti 
korostui.

"Olin viime elokuussa jo lähellä päätöstä, että pysähdyn korjauksia 
varten Kapkaupunkiin Etelä-Afrikassa. Onneksi sain radioamatööreiltä 
apua. Olisin pudonnut huoltopysähdyksen vuoksi pois kilpailun 
pääluokasta ja siirtynyt niin sanottuun Chichester-luokkaan. Tilanne oli 
vakava, sillä kaikissa veneen sähkölaitteissa ilmeni jotain vikaa. Sain 
korjattua osan vioista radiotiimin vinkkien avulla, sillä esimerkiksi 
hydrogeneraattorin varaliitin löytyi lopulta todella vaikeasta piilosta. 
Liitin oli kiinnitetty mustalla teipillä mustan varapotkurin sisään."

Pitkän yksinpurjehduksen aikana oli välillä mukava jutustella miesten kanssa.
www.oh3ac.fi/Aamulehti 25.8.2019.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

SRAL Käräjäjutussa pakkosovintoon: Aloitteet käsitellään uudestaan
Käräjäoikeuden istuntosalit odottivat to-pe 5.-6.9.2019 hiljaisia 
radioamatöörivieraita. Toisin kuitenkin kävi, pääistunto peruttiin ja meille 
varatut salit menivät torstaina toiseen käyttöön:
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006227916.html 

SRAL ja käräjäjutun kantaja pääsivät sopimukseen muutama päivä ennen 
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