
ClubLog ja workkimisen perusteita
Michael, G7VJR; perusti aikanaan ClubLog-nimisen palvelun. Nyt siellä on jo
820 miljoonaa yhteyttä, jotka
palvelevat radioamatöörejä monella
tavalla.

ClubLog'in palveluita käyttävät mm
DX-peditiot lähes reaaliaikaisissa
lokeissaan. ClubLog'in kautta saa
selville myös parhaat keliajat eri
bandeilla, koska QSO-tietopankki
perustuu todellisiin yhteyksiin.

Michael piti RSGB:n kokouksessa
esitelmän (pituus 49:43 min)
ClubLog'in tärkeimmistä
ominaisuuksista. Esitelmä kertoo myös workkimisen perusteista, lokeista, 
lokiohjelmista ym. 
https://www.youtube.com/watch?v=4b5TeD4Qdv8

Oheisesta kuvasta löydät ClubLog'in tietokantaan perustuvan kuvan eri 
lähetemuotojen osuudesta radioamatööriliikenteessä. Vuodelta 2017 
voimakkaasti nouseva punainen viiva on FT8. Tästä linkistä voit katsoa sen 
suurempana:
www.oh3ac.fi/clublog-2006-2021-1.png

<takaisin pääotsikoihin>

Uusia uutisia ulkomailta
Miksi Yhdysvaltojen mastomiehet eivät halua koronarokotusta?

Yhdysvaltojen yleisradioasemia ja kaikkea tietoliikennettä uhkaa uusi ongelma.
Mastoihin asennuksia tekevät "mastomiehet", joista muutenkin on pulaa, eivät 
halua ottaa koronarokotuksia ja nyt alaa uhkaa todellinen työvoimapula!
https://www.radioworld.com/news-and-business/headlines/would-tower-
climbers-quit-in-droves-over-vaxx-mandate

Yhdysvalloissa valtionhallinto on suunnittelemassa asetuksia, joka 
edellyttäisivät, että myös yksityisten yritysten työntekijöiden tulee ottaa 
koronarokotus. Mastotöitä tekevien yritysten edunvalvontaelin NATE ilmoitti, 
että 80 % sen jäsenistä vastustaa pakollisia rokotuksia. Monet yritykset 
toisaalta houkuttelevat työntekijöitä ottamaan rokotuksen maksamalla siitä 
erityisen bonuksen. 

Yritykset pelkäävät rokotuspakosta aiheutuvaa laajaa irtisanomisaaltoa, jopa 
niin että puolet työntekijöistä irtisanoutuu. Alalla on jo nyt koko maassa 
yhteensä 15.000 työntekijän vaje eikä työhön haluavia juuri tunnu löytyvän.

NATE vastustaa rokotuspakkoa ja vetoaa siihen, että mastomiehet tekevät 
työnsä ulkona ja korkeissa mastoissa, jossa tarttumisvaara on minimaalinen. 

<takaisin pääotsikoihin>

Kuwaitin sodan salainen radio(amatööri)asema
OH3AC Kerhokirje kertoi 2017-14 otsikolla ”Myös Kuwaitin sodassa 
radioamatööriltä arvokasta tiedustelutietoa” kuwaitilaisesta 
radioamatööristä, joka Kuwaitin sodan aikana välitti tietoja maan sisäisestä 
tilanteesta: (sivu 32)
http://www.oh3ac.fi/Kerhokirjeet%202017/OH3AC_Kerhokirje_2017-14.pdf
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Irakin johtaja Saddam Hussein syytti toukokuussa 1990 Arabiliiton 
kokouksessa erityisesti Kuwaitia öljyn myymisestä polkuhintaan. Pitkään 
käydyistä sovitteluista huolimatta Irak hyökkäsi Kuwaitiin elokuussa 1990.

Irak valloitti nopeasti Kuwaitin. Irak otti haltuunsa kaikki viestintävälineet ja
takavarikoi yksittäisiltä henkilöiltä - myös radioamatööreiltä - kaikki 
radiolähettimet. Radioamatöörejä oli maassa tuolloin 166.

Kuwaitilaisella radioamatöörillä, Abduljabber Marafie, 9K2DZ; oli kuitenkin 
piilohuone, jota Irakin sotilaat eivät löytäneet. Talon ulkopuolella oli korkea 
masto ja Abdulljabber antoi kotietsintää suorittaneille sotilaille rikkinäisiä 
vanhoja radioita. Piilohuoneesta hän sai yhteyden sekä Hollannin kautta että
suoraan Fort Wayne'en,
Indianapolikseen Yhdysvaltoihin. 

Hän välitti RTTY-lähetysmuodolla
(tosin alla olevassa linkissä AMTOR)
tietoja miehityksestä ja Irakin
toiminnasta. Tätä kautta tuli
julkisuuteen tieto, että Irak olisi
takavarikoinut kaikki lääkkeet
sairaaloista ym. 

Myöhemmin Abduljabbar välitti
tietoja myös suoraan Yhdysvaltojen
lähivesillä olleelle lentotukialukselle,
jossa sielläkin oli vasta-asemalla radioamatööri Scott Ward, N5DST.

Välitetyt tiedot menivät myös medialle ja CBS sekä CNN ym käyttivät niitä 
laajasti. Erityistä huolta pidettiin kuitenkin siitä, ettei tietojen alkuperää 
voitu selvittää.
https://www.youtube.com/watch?v=6vdnNOKf3iM

<takaisin pääotsikoihin>

Yhdysvaltain radioamatööritunnuksien historiaa
Mike Ritz, W7VO; on koonnut 21:37 min pitkän Youtube-videon Yhdysvaltojen 
radioamatööritunnuksien kehittymisestä nykyiseen muotoon. Jos on 
kiinnostunut asiasta ja osaa vähänkin englantia, kannattaa tämä video katsoa. 
Se etenee mukavalla nopeudella ja mukana on runsaasti kuvia ja karttoja ym. 
Vaikka kyseessä on Yhdysvaltain tunnuksien historia, on sillä paljon 
yhtymäkohtia Suomenkin tunnuksien historiaan.
The Storied History of the Ham Radio Callsign (21.39 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Su76QvChuEU

Radion pioneerivuosina ei ollut määräyksiä, ei lakeja eikä sääntelyä. Tunnukset
tehtiin itse ja yleensä niissä oli 1-3 kirjainta. Ei numeroita. Koska radiolla oli 
vielä siihen aikaan pieni toimintasäde, samanlaisista tunnuksista ei juurikaan 
ollut haittaa.

Modern Electrics-lehti alkoi kuitenkin maksua vastaan laatimaan 
kutsuluetteloita. Ensimmäisessä luettelossa oli 90 tunnusta.

Kun Titanic upposi 15.4.1912, jälkimainingeissa hyväksyttiin ensimmäinen 
radiolaki ja kaikilta vaadittiin lupaa. Radioamatöörien määrä putosi 10.000 
---> 1.200 ja hamit työnnettiin alle 200 m aalloille, joita silloin pidettiin 
hyödyttöminä.

Lontoon kokouksessa sen ajan suuret valtiot käyttivät valtaansa ja prefiksejä 
(maatunnus) jaettiin seuraavasti:
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