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Tiedotus 

Viestipartiolaisille asioiden tiedottamisessa oli takavuosina käytössä Viestipartiolainen-lehti sekä 80 m:n radio-
amatöörialueella  luettu partiobulletiini. Viestipartiolainen ilmestyi viime vuonna, monen vuoden tauon jälkeen. 
Lounais-Suomen alueella lähinnä Liedon Eränkävijöille suunnattu partiobulletiini on lähetetty 2m:n radioamatöö-
rialueella Allun OH1FJK asemalta jo monta vuotta maanantaisin ja nyt on lukuvuoro myös Reettalla OH1EBO  ja 
Jaakolla OH1FNY, kunhan hän kotiutuu armeijasta. Viimeisin ”valtakunnallinen” partiobulletiini on lähetetty v. 
2004 radioteitse. Osa näiden vanhojen partiobulletiinien sisältöjä löytyy SRAL:n www-sivulta osoitteesta: 
http://www.sral.fi/partiobulletiini/ 

Tarkoitus on käynnistää jossakin vaiheessa uudelleen partiobulletiinien lähetys myös HF:llä. Joko pelkästään 80 
m:llä, tai keliolosuhteiden mukaan myös 40 m:llä. Ajatuksena on ollut hyödyntää näitä nykyisin muodissa olevia 
sosiaalisen median välineitä kuten esim. Twitter ja Facebook. Ne eivät ehkä tavoita kaikkia, koska on monia jotka 
eivät niitä käytä. Mielipiteitä näistä tiedotusmetodeista toivotaan palautteena toimitukseen. 

Viestileiri 

Kaikille radionuorille suunnattu, järjestyksessään kuudes viestileiri pidettiin  27.-29.3. Kemiön saaressa Salon 
kaupungin leirikeskuksessa Leirisalossa. Leirin järjestelyvastuu oli jaettu Salon Leiriveikkojen, Liedon Eränkävi-
jöiden/ RA-killan sekä Lounais-Suomen partiopiirin radiokerho OH1AS:n kesken. 

Leirille osallistui kaikkiaan 21 henkilöä ja jokunen 
päivävierailija. Alun perin leirimaksuksi kaavailtiin 
20€/leiriläinen, mutta saatujen avustusten turvin, 
joista merkittävin oli SRAL:lta saatu 300€:n rahalli-
nen avustus, voitiin leiri tarjota ILMAISEKSI kai-
kille osallistujille. 

Leirin teemana oli CW. Kurssilaisille opastettiin 
G4FON:n tekemän sähkötyksen harjoitusohjelman 
käyttöä, joka opettaa morseaakkosten salat ns. 
Kochin menetelmällä. Juhani OH2MD toi tullessaan 
jokaiselle ”puuhalaatikon” jossa oli vaihdellen kai-
kenmoista elektroniikkakamaa, lisäksi kaikissa oli 
CW-summerin komponentit. Näin leiriläiset saivat 
rakenneltua itselleen summerin sähkötyksen annon 
opettelua varten. Summerin lisäksi tinailtiin raken-

nussarjasta radiosuuntimavastaanottimia joilla etsittiin maastoon piilotettuja radiorasteja, ns. kettuja sunnuntaina. 
Vapaa-aikoina saunottiin, paistettiin iltanuotiolla lettuja ja makkaraa, katseltiin videoita dx-peditioneista sekä tie-
tenkin pidettiin ”nokka-QSO: ja” unohtamatta workintaa. Leirillä oli 3 HF-asemaa. 

Viestileiri pidetään vuosittain aina maaliskuun lopulla ja on tarkoitettu KAIKILLE radionuorille. Pitkien etäisyyk-
sien takia leirille osallistui väkeä tietenkin eniten Varsinais-Suomesta. Toivottavaa olisi, että saisimme mukaan 



väkeä myös kauempaa. Ainakin leirin anti on mielestämme ”reissun arvoinen”. Vastaavia leirejä voidaan tietysti 
pitää muuallakin jos vain sopiva paikka ja resurssit siihen löytyvät. 

 

Partioviikko 

Partioviikolla keskiviikkona 22.4. tulee Markus OH1MN esittelemään meteorscatter työskentelyä Liesan Majalle 
klo 18:00 alkaen.  Mielenkiintoinen ilta. Tule kuuntelemaan kokeneen radioamatöörin esitelmää miten työsken-
nellään ”kivisateessa” eli hyödynnetään meteorisadetta. 

 

CQ World Scouts Contest 

Radiopartiolaisten suurin kansainvälinen tapahtuma on jokavuotinen Jamboree on the air (JOTA) vai onko? 

Itsellenikin ”pimennossa” ollut partiolaisille suunnattu contesti on tänä vuonna järjestykseltään jo kolmastoista! 

Se järjestetään 11.-12.4. ja säännöt löytyvät tämän bulletiinin liitteestä.  Järjestäjänä on Brasilian partiojärjestö. 
Osallistua voivat KAIKKI radioamatöörit, modeina on sekä SSB että CW ja työskennellyistä partioasemista saa-
daan  lisäpisteitä aina 50:een asti, sen mukaan miten harvinaisesta partioasemasta on kyse. Liedon Eränkävijöiden 
RA-kilta osallistuu Liesan majalta tähän kontestiin kutsulla OH1SRA ja toivottaa samalla KAIKKI radioamatöörit 
mukaan contestiin joko kerhoasemalta, tai omalta kotiasemalta. 

 

Viestipartiolainen 

Seuraava Viestipartiolainen on tarkoitus julkaista reilusti ennen seuraavaa JOTA-tapahtumaa. Siihen toivotaan 
juttuja sekä valokuvia kaikista radiopartioasioista ja tapahtumista. Tekstit voidaan lähettää partiobulletiinin toimi-
tukseen; ilman rivinvaihtoja. Formaattina käy kaikki yleisimmät, mieluimmin word-dokumenttina. Valokuvat voi-
vat olla joko mustavalkoisia tai värillisiä ja resoluutioltaan vähintään 300 pikseliä tuumalle. 

 

ROIHU 2016 

Suomen Partiolaisten Finnjamboree pidetään Evolla, kesällä 2016. Leirin nimenä on ROIHU ja leirille on tarkoitus 
pystyttää myös radioamatööriasema, sekä saada se yhdeksi leirin toimintapisteeksi. Radioamatööriaseman järjes-

telyihin osallistuu ainakin LEK/ RA-kilta, mutta KAIKKI mahdollinen apu 
on tarpeen. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileirillä Piiru -14 oli radioama-
tööriasema. Kokemusten myötä Evon maasto on sellainen, että radiolaitteiden 
sisälle, (kun ne olivat vain teltassa), tunkeutuu hienoinen mutapöly. Sijoitus-
paikaksi olisikin parempi jos asemaksi saataisiin joku kontti tms. ja leiritoi-
mikunta hyväksyisi sellaisen tuonnin. Radioyhteyksien pidon/esittelyn li-
säksi, toimintapiste kaipaa toki paljon muutakin toimintaa. Joten ideoita kai-
vataan. Hollantilainen Edwin PA3GVQ toi Piirulle PMR-puhelimet muka-
vaksi radioviestinnän harjoittelumetodiksi. Sekä kivan legoleikin.  Ehkäpä se 
otetaan ohjelmaksi Roihullakin. Antenneina oli pelkät lanka-antennit, mutta 
löytyisikö jostain sopivaa kevyttä mastoa antenneineen Roihulle? 

 

Piirros ©Kari Syrjänen OH5YW 

 

 

 



Rekisteri radiopartiolaisista 

Viestipartiolainen toimitetaan tietenkin sähköisenä (*pdf) ja ehkä myös paperiversiona mikäli rahoitus sille löytyy. 
Sähköisten viestipartiolaisten ja partiobulletiinien toimittaminen jatkossa tulee VAIN niille, joilta on saatu ”ti-
laus”. Ellei ”tilausta” saada. Kuka haluaa postia viestipartiointiin liittyen, niin tämä on VIIMEINEN postitus niille 
jotka ovat olleet mukana ”vanhoilla postituslistoilla”. Muutama tilaus onkin jo tullut. Ellet ole sitä vielä tehnyt, 
niin bulletiinin lopussa on siitä maininta. Ellet löydä ko. mainintaa punaisella tekstillä, asia on kohdaltasi kunnossa. 
Miksi näin? – Nykyinen lainsäädäntö on muuttunut niin, ettei voida lähettää mitään sähköpostia ilman lupaa. Myös 
entisissä viestipartiolaisissa ollutta luetteloa radiopartiolaisista ei voida enää julkaista henkilötietolain perusteella 
ellei jokaiselta erikseen ole pyydetty ja saatu lupaa. Kaikki henkilötiedot jotka kerätään niiltä henkilöiltä, jotka 
haluavat viestipartiolaisen käytetään AINOASTAAN viestipartiotoimintaan liittyvien tiedotusten postitukseen 
joko kirjeitse, tai sähköpostilla. Tietoja EI luovuteta kolmansille osapuolille. Tämä rekisteri on toistaiseksi vain 
allekirjoittaneella. 

Partiovasemmalla Hartsa OH1GPS 

Liite: CQWS säännöt

Jos haluat jatkossakin viestipartiointiin liittyää sähköpostia, niin lähetä "tilaus" osoitteeseen:
harry@oh6vm.org



13th CQWS – CQ World Scouts Contest 
HF (SSB/CW) – April 11 – 12, 2015 

Rules 

OBJETIVES 
1. The CQWS - CQ World Scouts Contest is an annual activity, promoted by the Scouts of Brazil - UEB and

recognized by the World Organization of the Scout Movement - WOSM. The main purpose of this activity is to
promote the practice of Radio Scouting among members of the Scout Movement, with the help of Ham Radio
Clubs, Associations and experienced operators, promoting Scouting and preparing our young people and
adults to the skillful use of their stations, support to Scout activities and civil defense. CQWS is a gateway to
the world of contesting and participants are challenged to contact as many amateurs and prefixes as possible
during the contest period.

DATE AND DURATION 
2. CQWS - CQ World Scouts Contest is always in the 2nd full weekend of April, from 16:00 UTC (13:00 PY) on

Saturday until 16:00 UTC (13:00 PY) on Sunday. This year, it will be held on 12 and 13 of April.

MODES AND BANDS 
3. Contacts are valid in SSB and CW, on 80, 40, 20, 15 and 10 m bands.

CATEGORIES 
4. The stations should define a category to participate, from the following:

4.1. Single Operator:
Contacts must be performed by only one operator and only one transmitter. 
4.1.1. Single Operator - Single Band (Single Operator - Single Band) 

The station must choose only one valid band for the contest. 
4.1.2. Single Operator - All Bands (Single Operator - All Band) 

   The station can work on all valid bands for the contest 
4.2. Multi Operators:  

More than one person may operate the station during the Contest, contributing to the final score, but 
only one transmitter can be used at any time: 
4.2.1. Multi Operators - All Bands (Multi Operator - All Bands) 

The station can work on all valid bands for the contest. 

SPECIAL Qualifiers - ACRONYMS 
5. Acronyms are used to qualify the CQWS contest stations:

5.1. WS - World Scout Bureau Stations - HB9S and 9M4WSB. (50 points);
5.2.   ON - CQWS Organizing Committee stations (45 points);
5.3.   CN – CQWS National Coordinators (40 points);
5.4.   CR – CQWS Regional Coordinators (20 points);

5.5.  EC - Official stations from Groups, Regions or National Scout Associations recognized by the WOSM (10 
points); 

5.6.  CH - Stations from Clubs or Amateur Associations (8 points); 
5.7.  HQ - LABREs or National Amateur Radio Associations recognized by IARU (8 points); 

5.8.  RE - Scout Ham (5 points); 
5.9.  RA - Ham Radio – non Scout (3 points); 

The qualifiers (acronyms) are not cumulative, ie it should be used only one qualifier for each participating station. 

INFO EXCHANGE 
6. During the contest, participants exchange RS(T) signals and Acronyms (see item 5).
7. Logs need to have Date, Time, Call, RS(T) and Acronym.

7.1. N1MM+ model is available for CQWS Contest..



MULTIPLIERS 
8. It should be considered the following multipliers::

8.1. Contacts with stations in the same CQ WAZ-zone, the multiplier is 1.
8.2. Contacts with stations of different CQ-WAZ areas, the multiplier is 2.

CQ-WAZ Zones are available at: 
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/index_cq_waz_award.html 

CONTACTS VALUES 
9. To calculate contacts value proceed as following:

9.1. The points for each contact is the result of the multiplication ACRONYM POINTS x MULTIPLIER.
9.2. The final score is the sum of points from each contact.
9.3. Only contacts confirmed in the logs of both stations will be validated.

LOGS, RESULTS AND PRIZES 
10. Procedures for sending the logs are:

10.1. All logs must be submitted until April, 30th in Cabrillo 3.0 format.
10.2. The CQWS Organization developed a special module for N1MM+ to record and send logs.
10.3. Transmission should be done by the site at http://www.radioescotismo.com.br/concursos

11. The Scouts of Brazil offer Certificates and prizes non cumulatives to participants:
11.1. Participation Certificates to all that sent their LOGs before deadline. Those certificates will be available

on line. 
11.2. Plates or trophies to the first classifieds in each category, considering the minimum of 10 stations. 

DECLARATION 
12. By submitting your logs to CQWS Organization, you agree that:

12.1. Read, understood and agreed to the contest rules.
12.2. Participated in accordance with these rules and with the Amateur Service legislation in your country.
12.3. The information contained in your log have been made in accordance with this Regulation.
12.4. Your logs and data may be published and made public.
12.5. Decisions of the organizing committee of the CQWS - CQ World Scouts Contest shall be accepted and

followed. 

OBSERVATIONS 
13. The Organization is not responsible for compiling the logs that are not according to this Regulation.
14. Participants are allowed to use clusters and spots, except to divulgate their own stations (self-spots are not

allowed).

GUIDELINES 
15. The recommended software for registering logs is N1MMplus (in http://n1mm.hamdocs.com/). Two special

files are already prepared to use with N1MM+: cqws.udc and cqws.sec. Orientation is available in the
document "HOW TO".

16. Results will be published at the Radio Scouting site of Scouts of Brazil at http://www.radioescotismo.com.br

ESCOTEIROS DO BRASIL 
Scouts of Brazil 

National Radio Scouting Team 
CQWS Contest Organizing Committee 

Nei Tosatti - PP1SB
CQWS Contest Coordinator  
cqws@radioescotismo.com.br 

http://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/index_cq_waz_award.html
http://www.radioescotismo.com.br/concursos
http://www.radioescotismo.com.br/



