
hakemus ACMA:lle (telehallinto) oli ylimielinen, itsevarma ja lopulta 
mitäänsanomaton.

ACMA (telehallinto) oli myös tietoinen, että WIA:n (vanha liitto) tutkinto-
järjestelmä ei täyttänyt kaikkia lain vaatimuksia ja WIA:lla oli sisäisiä 
ongelmia. Myös WIA:n jäsenmäärä oli laskenut ja toiminnassa oli paljon 
toivomisen varaa. Nämä kaikki olivat merkittäviä asioita ACMA:lle.

ACMA (telehallinto) halusi tutkintojen pitäjäksi hyvän viranomaisen. 
AMC:lla (merenkulkuopisto) oli hyvää kokemusta merenkulun tutkinnoista. 
Se oli vakaa ja tunnetusti raportoi hyvin toiminnastaan merenkulun 
tutkijana.

Australiaan syntyi tässä välissä myös RASA (uusi Liitto) joka osoitti 
suorempaa ja aktiivisempaa toimintaa. RASA ei tässä vaiheessa ollut vielä 
mukana vaikuttamassa tutkintojärjestelmän muuttamiseen.  

ACMA (telehallinto) päättikin hakemusten perusteella, että radioamatöörien
tutkinnot ulkoistetaan AMC:lle (merenkulkuopisto). Samalla AMC:lle siirtyi 
myös oikeus myöntää radioamatööritunnukset. WIA (vanha liitto) nosti 
suurempaa suuremman metelin ja syytti RASAa (uusi Liitto) vehkeilystä. 
Ilmeisesti kuitenkin syyttä.

AMC:n (merenkulkuopisto, uusi pätevyystutkija) alku ei kuitenkaan ollut 
mairitteleva. Vaikka tutkinnot järjestyivät jopa entistä paremmin ja 
nopeammin, hallinnollinen työ alkoi takkuamaan. Tunnuksen saaminen 
saattoi kestää jopa kymmenen viikkoa tutkinnosta. ACMA (telehallinto) 
kuittasi valitukset uuden toimijan hitaudella päästä kiinni uuteen toimintaan
ja sillä, että merenkulun tutkinnot ovat etusijalla. ACMA (telehallinto) syytti
jopa WIA:n (vanha liitto) jäseniä turhasta valittamisesta ja raivoamisesta.

ACMA (telehallinto) ei maksa AMC:lle (merenkulkuopisto, uusi pätevyys-
tutkija) tutkinnoista. AMC kerää tulonsa tutkinnoista ja tunnusten 
myöntämisestä eli toimii puolikaupallisesti. Toimintaa on hidastanut myös 
radioamatöörien jatkuvat valitukset.

RASA (uusi Liitto) on toiminut aktiivisesti ja saanut jo aikaan esityksillään 
ACMA:lle paljon uudistuksia. Australian vuosikymmeniä voimassa ollut 
ihmeellisyys, että aina kun suorittaa ylemmän tutkinnon, myös tunnus 
vaihtuu, on poistettu. Uuden Liiton ansiosta Australiaan on saatu myös 
ensimmäinen kerran 2x1 kilpailutunnuksia. RASA on myös hamien puolesta
pyrkinyt nopeuttamaan prosessia.

A look at Australia's amateur radio exam / callsign system (and recent 
issues) Pituus 37:59
https://www.youtube.com/watch?v=7sNNxJSvYUY&feature=youtu.be

<takaisin pääotsikoihin>

FCC antoi harvinaisen varoituksen: "Älä käytä radiotasi rikolliseen toimintaan"
Yhdysvaltain telehallinto FCC antoi 17.1.2021 harvinaisen varoituksen: 

"Don’t use ham radio, CBs, FRS walkie-talkies or other 
personal radio services to plan crimes."

Suomeksi:
”Älä käytä radioamatöörilaitettasi, LA/CB tai muita luvasta 
vapautettuja laitteita tai muita henkilökohtaisia radiopalveluita 
rikoksien suunnitteluun.”

Taustalla on Yhdysvaltojen kongressin valtaus sekä pelko siitä, että 
edellisen presidentin kannattajat olisivat pyrkineet tavalla tai toisella 
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estämään uuden presidentin virkaanastujaistilaisuuden tammikuun lopulla.

Sosiaalisia verkkoja, mukaan luettuna
radioverkkoja, on käytetty ihmisten
keräämiseen mielenosoituksiin. Vaikka
sananvapaus sallii viraston mukaan
huomattavan määrän erilaista toimintaa,
katsoo se kuitenkin että radioverkkojen
käyttö on kiellettyä rikosten
suunnitteluun. Radioamatööriliikenteen
määritelmä myös kieltää muun kuin
toisarvoisen viestinnän.

https://docs.fcc.gov/public/attachments/DA-21-73A1.pdf

https://www.radioworld.com/news-and-business/headlines/fcc-warning-
dont-use-ham-radio-or-cbs-to-plan-crimes

https://www.newsweek.com/fcc-warns-against-using-radio-facilitate-
criminal-acts-ahead-biden-inauguration-1562239

Yhdysvaltain Liitto ARRL komppasi telehallintoa ja julkaisi sivullaan 
postauksen amatööritoiminnan tarkoituksesta: 
"The Purpose of Amateur Radio,” 
http://www.arrl.org/news/arrl-on-the-purpose-of-amateur-radio

<takaisin pääotsikoihin>

FCC: "Viestinnän vapaus on voimakkaampi laki kuin rakennusjärjestys" 
Yhdysvaltojen telehallinto FCC on ilmoittanut, että sananvapaudesta 
sääntelevät valtiolliset lait ovat voimakkaampia kuin paikalliset 
rakennusjärjestykset.

Chicagon kaupungin rakennusjärjestys kieltää satelliittilautasten 
asentamisen, mikäli ne näkyvät kadulle. FCC:n mukaan valtakunnallinen 
"Over the Air Reception Devices" -sääntö on voimakkaampi ja ylempi 
asetus kuin rakennusjärjestys. Chicago joutuu antamaan siis periksi.

Kyseinen asetus ei kuitenkaan, valitettavasti, koske AM/FM- tai CB/LA-
toimintaa eikä radioamatööritoimintaa.
https://www.icqpodcast.com/news/2021/1/31/city-antenna-law-upturned-
by-fcc-ruling

Miksi Suomen rakennuslakiin ei pyritä vaikuttamaan?
OH3AC Kerhokirje on jo vuosia esittänyt, että Suomen Radioamatööriliitto 
ry ryhtyisi projektiin, jossa Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) ja 
Maankäyttö- ja rakennusasetukseen (MRA) saataisiin radioamatööri-
mastojen pystyttämistä säätävät yleiset valtakunnalliset pykälät. 
Asiantuntijoiden mielestä tähän on mahdollisuus, koska se samalla 
yksinkertaistaisi rakentamisen valvontaa. Esimerkiksi, kuten Hollolan 
rakennusjärjestyksessä, että radioamatöörillä on oikeus rakentaa 20 metriä
korkea masto pelkällä ilmoitusmenettelyllä.

Jos vastaava tai vastaavan kaltainen kohta saataisiin lakiin, ylittäisi se 
kuntien rakennusjärjestykset eivätkä kunnat enää voisi pallotella tai 
kyykyttää radioamatöörejä. SRAL ei ole kommentoinut siltä toivottua 
toimenpidettä.

<takaisin pääotsikoihin>
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