Kotimaasta uusia uutisia
Uusi tieliikennelaki: Päättäjiin otettu alustavaa yhteyttä!
Edellisessä OH3AC Kerhokirjeessä 2017-14 kerroimme uudesta tieliikennelaista
ja sen vaikutuksesta työskentelyyn autoa ajaessa.
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2017-14_Uusi_tieliikennelaki.pdf
OH3AC Kerhokirje selvitti uuden pykälän tulkintaa neuvottelussa Liikenne- ja
viestintäministeriön lain valmistelusta vastanneen virkamiehen kanssa.
Tämä ehdotti asian viemistä eteenpäin kansanedustajien kautta.
”Lakiehdotus siirtyy nyt valiokuntakäsittelyyn eli useassa eri eduskunnan
valiokunnassa tullaan vielä hiomaan sanamuotoja ja tulkintoja. Suomalaisilla
radioamatööreillä on mahdollisuus, jos tuntevat kansanedustajia, päästä
esittämään kantansa valiokunnalle. Nyt tarvitaan siis yhteyttä kansanedustajiin ja valiokuntaan esiintymään henkilö, jolla on laintuntemusta,
osaamista ja vakuuttavuutta saada radioamatöörien kanta lävitse.”
OH3AC Kerhokirje on saanut tietää, että yksittäiset huolestuneet kotimaiset
radioamatöörit ovat jo ottaneet yhteyttä asiasta tuttuihin päättäjiin. Ainakin
yhdelle kansanedustajalle ja yhdelle ministerille asia on jo alustavasti
esitelty. Valiokuntakäsittelyyn pääseminen edellyttää kuitenkin vielä lisää
toimia
<takaisin pääotsikoihin>

Aito, oikea napapiirin Joulupukki kiittää OH-kusoista
Aito napapiirin Joulupukki, OH9SCL; aktivoitui viime joulukuussa jo 33. kerran.
Tällä kertaa Lapista oli äänessä 13 operaattoria. Kiitoksia kaikille niille, jotka
kuulivat pohjoisen kutsun ja päätyivät Joulupukin, OH9SCL; lokiin. Nöyrä
kumarrus myös operaatiossa aina tarpeellisille tukijoukoille!
Emme panttaa QSL-kortteja, joten retropainos "winter fantacy"-kortista lähtee
tammikuun aikana kaikille yhteyden pitäneille buroon kautta. Myös LoTWkuittaukset hoidetaan samalla aikataululla.
Tämän vuoden operaation valmistelut ovat jo alkaneet. Ensimmäisiä
operointivuorojakin on jo alustavasti varattu. Jos sinulla on asema Lapissa tai
olet muuten matkalla Lappiin joulukuussa 2018 ilmoittaudu mukaan! Nopeat
syövät hitaat. Osallistuminen Joulupukin kanssa ei maksa mitään, kiitos
sponsorien santagreeting.fi and hamdata.fi Pääasia että tuot itsesi Lappiin.
Ilmoittautumiset: info@radiopukki.fi
Yleiset pelisäännöt: radiopukki.fi -> Operaattoriksi
Juha, OH9MM; OH9SCL projektivastaava 2017 (SACT)

<takaisin pääotsikoihin>

Maailman ehkä kuuluisin mutta radioamatöörinä tuntematon Priscilla Suomeen
Harva tietää että ”rock'n and roll'in” kuninkaan Elvis Presley'n vaimo, tunnettu
näyttelijä Priscilla Presley on myös radioamatööri. Ei tosin enää aktiivinen
mutta omistanut tunnukset N6YOS ja KC6IWA. Priscilla tulee Helsingin
jäähalliin 30.5.2018 osana Elvis In Concert -"The Wonder of You" -Live On
Screen konserttikiertuetta-.
http://www.oldqslcards.com/N6YOS.pdf
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005502874.html
Tnx Keke, OH2OT
<takaisin pääotsikoihin>
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