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Puheenjohtajan palsta
Kesä on sitten ohitse ja kaikki ovatkin varmaan saaneet projektinsa
loppusuoralle kunnialla, mutta meillä kerholla projektit senkun jatkuvat.
Tikkakoski on vielä kesken mutta on edennyt melkoisen harppauksen
sitten viime kerholehden ilmestymisen jälkeen. Siitä kiitos kaikille
mukana olleille Radioamatööreille kautta Keski-Suomen. Kerholla
OH6AD:lla on ollut melkoisen vilkas kesä kaikin puolin, on ollut sekä
VaPepan hälytyksiä että kerholaiset ovat kunnostaneet/siistineet kerhoaseman antennilaitteita, koska kaupungilta kuului käsky, että olisi tehtävä
jotain!!! Ja sitten tehtiin kunnolla hommat loppuun.
Olemme me vaan melkoisen ”outoa” (haasteita pelkäämätöntä)
porukkaa, kerholla on projekteja niin suuria kuin pieniä kaiken
aikaa meneillään. Mutta aina keksitään uusia haastavampia projekteja.
Kuten vuoden 2002 kesäleiri, jonka järjestelyoikeuksia olemme
anoneet Keski-Suomen Radioamatööreille. Olemme pitäneet Suomen
Radioamatööriliiton kanssa muutaman palaverin, mutta yhteistä linjaa
ei ole vielä löytynyt. Annas kattoo löytyykö ja millaiset linjaukset.
Mihinkään sanelupolitiikkaan ei suostuta, emmekä mitään nollakatteista
leiriä edes suostu tekemään. Koska aina kun OH6AD on jotain tehnyt
niin se tehdään viimeisen päälle kunnolla, talkootunteja säästämättä,
kuten Himos-Peurunka aikoinaan josta vieläkin kuulee kehuja. Joten,
jos neuvottelut etenevät ja pääsemme OH6AD:ta tyydyttävään sopimukseen, niin taasen peräänkuulutetaan sitä taistelutahtoa ja talkooväkeä
pitkin talvea, kevättä, ja ensi kesää.
Joten, jos tunnet olevasi vailla kovaa haastetta, niin otappa yhteyttä
kerhomme toimihenkilöihin ja varaa itsellesi vastuualue jossa tiedät
olevasi HYVÄ. Pienikin teko on tarpeen.

Kannen kuvat: Marjaniemen majakka. OH6AW/8 -peditio Hailuodossa,

Pidämme syysleirin Uuraisilla taasen tänäkin vuonna, vanhassa jo
tutuksi tulleessa majassa, mutta hiukkasen edellisvuosia lyhyempänä.
Koska kaikille päiville ei kävijöitä ole riittänyt eikä hallitus aivan omin
nokkineen siellä viitsi leireillä. Säästämme siinäkin hiukan kustannuksia
ja katsotaan sitten pidetäänkö kevätleiri jälleen täysimittaisena. Joten
tervetuloa Uuraisille. Siellä olisi hyvä keskustella edellämainituista projekteista ja hioa yhteisiä suuntaviivoja.
Hyvää syksyä kaikille tasapuolisesti ja kerholla tapaamisiin.
73 de Pertti oh6hje
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Sihteerin palsta
Kerhon syysleiri Uuraisilla
Kerhon perinteistä syysleiriä vietetään Uuraisten Urheilijoiden majalla 29-30.9.2001
eli la-su. Paikalla on majoittumistilaa runsaasti ja mikäli yhteismajoitus ei sellaisenaan
miellytä, piha-alueelle on mahdollista tulla vaikkapa teltalla. Mitään rajoituksia asuntovaunun tai asuntoauton käyttöön ei ole.
Leirillä varmaan kuulet tarkat tiedot siitä, missä vuoden 2002 kesäleiriprojekti makaa.
Omat eväät matkaan! Sauna lämpiää läpi yön.

Kerhon antennikalusto
Kävimme porukalla muutamina päivinä laittamassa kerhon antennikaluston kuntoon
ja tekemässä asialliset merkinnät kaapeleihin. Tällä hetkellä käytössä ovat seuraavat
antennit: A3S (Tribander 14/21/28MHz), 40m lyhennetty 2el., 2m:n 19el. sekä Butternut-vertikaali 80m/40m.
PLC
PLC testaus yhteistyössä Jyväskylän Energian kanssa on viivästynyt useaan otteeseen,
käsittääkseni saksalaisen laitetoimittajan vuoksi. Ongelmia siis tekniikan toimivuuden
kanssa tuntuu olevan ja tällä hetkellä olemme odotuskannalla.

Kerhon postituslista

Yleisiä ohjeita workkimiskäyttäytymiseen

Tässä vielä muistutus, että kerhollamme on nykyään myös oma postituslistansa. Jokaisen halukkaan tulee tilata kyseinen palvelu itselleen. Ohjeita löydät viime vuoden
kerholehdestä numero 4/2000 sekä osoitteesta: http://fi.egroups.com/group/oh6ad/
Mikäli et kuitenkaan ole listalla ja haluat sille päästä, lienee helpointa laittaa
sähköpostia allekirjoittaneelle. Voin lisätä teidät listalle manuaalisesti.
Kyseisellä listalla pyritään tiedoittamaan kaikista ajankohtaisista sekä muista kerhoon
liittyvistä asioista. Selvitettäköön kuitenkin tässä, että postituslista ei ole ainoa
tiedoitusväline, vaan tärkeimpänä tiedoitusvälineenä pidetään kerholehteä, joita julkaistaan 4 kappaletta vuodessa.

Kaikki ovat varmaankin seuranneet New Yorkin jne. tapahtumia tiiviisti viime aikoina.
Juuri tapahtuneen jälkeen jenkkiamatööreillä oli mm. 20m:n fonealueella omia emergency-nettejä lukuisilla eri taajuuksilla. EU-operaattorit näyttivät taas “fiksuutensa”.
Kuuntelin erästä näistä jaksoista, jossa käytiin todellista liikennettä pelastuspalveluun
liittyen ja samalle jaksolle sitten eksyi muutama bandipoliisi ja muutama asema,
jotka välttämättä halusivat käyttää ko. jaksoa. Eräs englantia tiettävästi äidinkielenään
puhuva kaveri halusi väkisin käyttää ko. jaksoa. Perusteena piti sitä, että hänellä ei ollut
keliä tuolloin jenkkilään. Noh, loppupelissä tästä aiheutui usean aseman kilpahuuto
ko. jaksolla ja uskallan väittää, että taatusti häiritsi hyötyliikennettä. Uskon ja vakaasti
toivon, että OH-amatöörit eivät käyttäydy samalla tavalla, vaan osataan sillä hetkellä
priorisoida omien korvien välissä sitä, mikä liikenne on milloinkin tärkeää.
Tästä pääsemmekin aasinsillalla myös omiin PEPA-kuvioihin. Mikäli kuulet, että
esim. 2m:n toistin otetaan PEPA-käyttöön, se todellakin tarkoittaa sitä, että siellä
ei muuta liikennettä silloin suvaita (pl. hätäliikenne). Tiedän, että etsinnän johtoasemalla on varmasti muutakin tekemistä, kuin vastailla kysymyksiin siitä onko toistin
pelastuspalvelukäytössä tai miten etsinnät sujuvat. Jos et malta odottaa ja kuunnella
liikennettä sen loppumiseen asti, lienee parempi palata asiaan vasta seuraavana
päivänä. Tietenkin aina tapahtuu sellaista, että asiasta ei tiedetä etukäteen esim.
mobilella ohi ajaessa saatetaan heittää oma kutsu toistimelle, tällöin yleensä johtoasema ilmoittaa, että toistin on PEPA-käytössä. Tätä ilmoitusta ei siis kannata ottaa
henkilökohtaisesti, vaan samalla tavalla toimitaan kaikkien kohdalla. Meidän ei
kuitenkaan tarvitse olla selvännäkijöitä.

QSL-postitukset
QSL-toimitus on juuri lähtenyt liiton suuntaan ja seuraavan kerran QSL-kortteja toimitetaan Syyspäiville, joten jos haluat korttisi lähtevän tuossa erässä, tuothan korttisi
viimeistään Syyspäiviä edeltävänä maanantaina. Aikaisemminkin voit toki tuoda korttejasi.
Onko kerholaisissa postimerkkikeräilijöitä?
Tapsa, OH6MSZ pyysi välittämään kyselyä, että löytyykö kerholaisista postimerkkien
keräilijöitä? Tapsalle on kertynyt QSL-managerivuosiltaan jonkin verran ulkomaisia
postimerkkejä ja vaikka merkeille olisi ottajia, Tapsa priorisoi kerholaiset etusijalle.
Tikkakoski-projekti
Tikkakoski-projektin vetäjänä toimii tällä hetkellä Tapsa, OH6MSZ. Lisätiedot ja
kysymykset voitte osoittaa suoraan hänelle. Mikäli haluat mukaan talkoisiin ja et ole
alueella tänä vuonna käynyt, varmista, että kulkulupasi on voimassa. Tavoitteena on
saada mastot pystyyn tänä syksynä.

Ja asista kolmanteen…
* Tavallisessa workinnassa koetetaan myös muistaa, että suomalainen tunnus muodostuu prefiksistä, piirinumerosta sekä suffiksista. Ei varmaankaan rasita liikaa sanoa se
OTTO HEIKKI tai OOHOO siihen eteen….
Sihteeri ja jäsenasiat:
Jarno Savonen, OH6NJ
email: oh6nj@sral.fi

Distant X
Tarkkaa tietoa vielä ensi talven operaatioista ei ole, mutta uskon, että tietoja tihkuu
vähitellen syksyn aikana. Joitain mielenkiintoisia huhuja on kantautunut myös allekirjoittaneen korviin. Veikkaanpa kuitenkin, että tämän hetkisten poliittisten tilanteiden
vuoksi YA-maasta ei laillista operaatiota tulla vähään aikaan näkemään. Toivottavaahan
se tietenkin näin hamssin näkökulmasta olisi, mutta tilanne alueella on tällä hetkellä
varmaankin hieman sekaisin. Mahdollinen uusi DXCC-maa, eli VP6:n liepeillä sijaitseva Ducie Island varmasti vetää bandit sekaisin viikon ajaksi. Käytännössä kaikkien
“diieksereiden” katseet kääntyy kohti Ducieta. Tietääkö kukaan mitä on tapahtunut
suunnitelmille koskien Aves Is = YV0 - operaatiota? Pariin otteeseenhan saaren on
pitänyt tulla ääneen, mutta mitään ei ole kuulunut. Otan mielelläni vastaan jotain informaatiota asiaan liittyen. Kerhon oma Hailuodon keikka oli kaikin puolin onnistunut
juttu ja lisää on luvassa. Saas nährä mitä ja milloin…
Tulevia tapahtumia:
6/10 SOLOMON ISL; H4
7/10 - 13/10 MEXICO; XF1/DL1YMK NA-078
7/10 - 13/10 TEMOTU; H4 OC-065
9/10 - 15/10 LORD HOWE IS; VK9LO OC-004
14/10 SOLOMON ISL; H4 OC-047
15/10 - 22/10 SOLOMON ISL; H4 OC-149
16/10 - 20/10 AUSTRALIA;
16/10 - 6/12 MAURITIUS; 3B8/ON4LAC AF-049
17/10 - 3/11 ERITREA; E30NA AF-038
18/10 - 1/11 NORTH COOKS; ZK1 OC-014
20/10 - 4/11 NORFOLK ISL;
23/10 - 30/10 JAMAICA; 6Y5/hc NA-097
25/10 - 31/10 NORTH COOK; ZK1
27/10 - 28/10 CQ WW SSB CONTEST
31/10 - 12/11 MALDIVES; 8Q7QQ AS-013
1/11 - 13/11 SOUTH COOK; ZK1 OC-013
16/11 - 23/11 PITCAIRN; VP6 OC-182
20/11 - 27/11 TURKS & CAICOS; VP5ED
22/11 - 27/11 MARIANA ISL
24/11 - 25/11 CQ WW CW CONTEST
(lähde DX-kalender)
Hyvää DX-syksyä koko porukalle. Nyt on taas kaikilla aikaa kyttäillä ja kuulostella.
GL!
Jarno Savonen, OH6NJ

PAKETTIRADIO
Viime kirjoituksen jälkeen on taas tapahtunut varteenotettavan paljon myös pakettiradiorintamalla. Monitoimitalon taholta
tuli purkutuomio osalle monitoimitalon
antenneista, joihin lukeutuivat myös
molemmat paikallisportit (144.850 ja
433.650MHz). Näin ollen jouduimme
uudelleen pohtimaan ko. porttien ratkaisut. Päädyimme siihen, että 70cm:n porttiin laitettiin monoband 2*5/8 GP ja sijoitus on monitoimitalon kulmalla. 2m:lle laitettiin Aerialin 4*dipole-ryhmä. Molemmat portit ovat siis pystypolaroituja. Osaltaan
antennien sijoitukset menivät hieman huonompaan suuntaan, mutta valitettavasti en voi
asialle mitään. Ainoa mahdollisuus on, että 2m:a voidaan muuttaa takaisin vaakapolarisaatioon, mikäli jostain löytyy kahden antennin tehonjakaja. Elokuun loppupuolella
teimme kerholla myös massiivisen kaapelointiurakan. Tnx kaikissa talkoissa mukana
olleille.
Vaihdoin 14. Syyskuuta OH6RCK:lle OH4KLU:n virittämän version clusse-softasta.
Uusia toiminteita ja parannuksia on tullut jonkun verran, joista käyn läpi tässä muutaman. Listan kaikista muutoksista saat halutessasi minulta.
Prefix-komento (pr, pre) on saanut hieman lisää ominaisuuksia, mm. antennisuunnat
sekä auringon nousu- ja laskuajat. Katso alta.
PR ZD7
ZD7: St. Helena, AF. ITU zone 66, CQ zone 36.
Local time is 17:22 (UTC+0.0 hours).
Distance : 9137 km, heading 211.0x
Grayline Times for
-----------------------------------------------------------------------------Location
dawn sunrise sunset dusk Distance
-----------------------------------------------------------------------------St. Helena(ZD7)
06:05 06:27 18:30 18:51 9137 km
St-Helena-ZD7(ZD7)
06:06 06:27 18:30 18:52 9140 km
------------------------------------------------------------------------------

Head
211.0
211.0

Lokaattorien käsittelyyn ilman erillistä softaa tuo helpotusta where-komento. Tällä
tavoin saat vasta-aseman suunnan tietoosi helposti. Katso esimerkki alta.
where kp20lg
-------------------------------------------------------------Location
Heading Distance
recip.
Heading
-------------------------------------------------------------KP20LG
193.0 228.0 km
142.0 mil 12.0
-------------------------------------------------------------42/14>
Joissain tilanteissa on aiheutunut kovasti hämmennystä kun jokin komento ei olekaan
pelannut siihen malliin kuin pitäisi. Syynä on ollut tietenkin se, että on käytetty esim.
väärää clusteria, jolle komentoa on yritetty antaa. Tässä haluankin tuoda julki, että
OH6RCK ja OH6RBW-6 ovat komennoiltaan sekä ominaisuuksiltaan täysin toisistaan
poikkeavia, eli komento joka pelaa toisessa, ei suurella varmuudella pelaa oikein
toisessa.
Postilaatikon versionumero on tällä hetkellä 7.00I ja on allekirjoittaneen mielestä
pelannut varsin moitteetta.
DxNetin versionumero taas vastaavasti on tällä hetkellä 4.2.
Clusterien tietokantoja pyrin päivittämään sitä mukaa kun niitä on saatavilla. Joskus
päivitysten välillä saattaa olla useita kuukausia, joten tästä syystä et välttämättä löydä
juuri hakemaasi QSL-infoa, jollekin tietylle asemalle. Olen liittynyt tätä varten eräälle
postituslistalle, josta saan tiedon välittömästi uudesta versiosta.
73 de Jarno, OH6NJ

QSL-korttien lajittelu
Lähtevät QSL-kortit järjestetään maittain prefiksin mukaan aakkosjärjestykseen. Jos
jossakin maassa on käytössä useita prefiksejä, on kaikki ko. maahan menevät kortit
koottava yhteen nippuun, joka sijoitetaan maan yleisimmän prefiksin mukaiseen väliin.
Lajiteltaessa on huomattava seuraavat asiat:
Kortin oikeassa yläkulmassa on oltava selvästi kortinsaajan tunnus tai tämän managerin
tunnus. (Manage- reille menevät kortit on ehdottomasti lajiteltava managerin tunnuksen mukaan.)
Kortit järjestetään maittain. Maiden, joissa on useita prefiksejä, kortit kootaan yhdeksi
nipuksi. (Huomaa li- säksi erityisohje USA:n ja Australian kohdalla.)
GD-, GI-, GJ-, GM-, GU- ja GW-kortit erilleen muista G-korteista.
Australian kortit lajitellaan piirijärjestykseen (VK1, VK2, VK3,...).
USA:n kortit lajitellaan piirijärjestykseen numeron mukaan toisistaan erillisiksi nipuiksi: esim AA1, KB1, N1, WA1, W1 ovat ykköspiiriä, AA2, KB2, N2, WA2, W2 ovat
kakkospiiriä jne. Lisäksi nelospiirissä erotellaan kaksi nippua, yksikirjaimiset prefiksit
K4, N4 ja W4 erilleen kaksikirjaimisista prefikseistä (AA4, KB4, NW4, WA4, WB4
jne). USA:n piirien jälkeen lajitellaan omiksi nipuikseen USA:n erilliset DXCC-maat
(KG4, KH2, KH3, KH6, KL, KP jne).
Entinen Jugoslavia käsittää kutsumerkkialueet YU1, YU6, YU7, YU8.
Kroatia 9A käsittää vanhat YU2, YT2, 4N2 prefiksit
Slovenia S5 käsittää vanhat YU3, YT3, 4N3 prefiksit
Bosnia-Herzegovina T9 käsittää vanhat YU4, YT4, 4N4 prefiksit
Makedonia Z3 käsittää vanhat YU5, YT5, 4N5 prefiksit
Entisen Neuvostoliiton kortit lajitellaan kaikki omiin nippuihinsa maittain.
OH-kortit lajitellaan piireittäin.
OH2-piirissä lajitellaan yksi- ja kaksikirjaimiset suffiksit yhteen nippuun, kolmikirjaimiset A- ja B-alkuiset suf- fiksit toiseen nippuun ja muut kolmikirjaimiset kolmanteen nippuun.
OI-kortit lajitellaan omaksi nipukseen. Kortteja ei saa panna OH-korttien joukkoon,
sillä piirimanagerit eivät hoida
niiden perille toimittamista
Jos asemalla on QSL-manageri, lajittelu tapahtuu managerin kutsumerkin mukaan. Jos
asema on työsken- nellyt /-kutsulla, lajittelu tapahtuu kotikutsun mukaan, esim

Lähtevät QSL-kortit järjestetään maittain prefiksin mukaan aakkosjärjestykseen. Jos
jossakin maassa on käytössä useita prefiksejä, on kaikki ko. maahan menevät kortit
koottava yhteen nippuun, joka sijoitetaan maan yleisimmän prefiksin mukaiseen väliin.

Kaikissa maissa ei ole toimivaa QSL-toimistoa. Jos SRAL:n QSL-palvelu ei pysty
toimittamaan kortteja täl- laisiin maihin jonkun managerin välityksellä, ne saatetaan
joutua palauttamaan lähettäjälle.

Lajiteltaessa on huomattava seuraavat asiat:
Kortin oikeassa yläkulmassa on oltava selvästi kortinsaajan tunnus tai tämän managerin
tunnus. (Manage- reille menevät kortit on ehdottomasti lajiteltava managerin tunnuksen mukaan.)

Seuraavissa maissa ei ole QSL-toimistoa:

Kortit järjestetään maittain. Maiden, joissa on useita prefiksejä, kortit kootaan yhdeksi
nipuksi. (Huomaa li- säksi erityisohje USA:n ja Australian kohdalla.)
GD-, GI-, GJ-, GM-, GU- ja GW-kortit erilleen muista G-korteista.
Australian kortit lajitellaan piirijärjestykseen (VK1, VK2, VK3,...).
USA:n kortit lajitellaan piirijärjestykseen numeron mukaan toisistaan erillisiksi nipuiksi: esim AA1, KB1, N1, WA1, W1 ovat ykköspiiriä, AA2, KB2, N2, WA2, W2 ovat
kakkospiiriä jne. Lisäksi nelospiirissä erotellaan kaksi nippua, yksikirjaimiset prefiksit
K4, N4 ja W4 erilleen kaksikirjaimisista prefikseistä (AA4, KB4, NW4, WA4, WB4
jne). USA:n piirien jälkeen lajitellaan omiksi nipuikseen USA:n erilliset DXCC-maat
(KG4, KH2, KH3, KH6, KL, KP jne).
Entinen Jugoslavia käsittää kutsumerkkialueet YU1, YU6, YU7, YU8.
Kroatia 9A käsittää vanhat YU2, YT2, 4N2 prefiksit
Slovenia S5 käsittää vanhat YU3, YT3, 4N3 prefiksit
Bosnia-Herzegovina T9 käsittää vanhat YU4, YT4, 4N4 prefiksit
Makedonia Z3 käsittää vanhat YU5, YT5, 4N5 prefiksit
Entisen Neuvostoliiton kortit lajitellaan kaikki omiin nippuihinsa maittain.
OH-kortit lajitellaan piireittäin.
OH2-piirissä lajitellaan yksi- ja kaksikirjaimiset suffiksit yhteen nippuun, kolmikirjaimiset A- ja B-alkuiset suf- fiksit toiseen nippuun ja muut kolmikirjaimiset kolmanteen nippuun.
OI-kortit lajitellaan omaksi nipukseen. Kortteja ei saa panna OH-korttien joukkoon,
sillä piirimanagerit eivät hoida
niiden perille toimittamista
Jos asemalla on QSL-manageri, lajittelu tapahtuu managerin kutsumerkin mukaan.
Jos asema on työsken- nellyt /-kutsulla, lajittelu tapahtuu kotikutsun mukaan, esim
OH0/SM0YZX SM-korttien nippuun ja K6SS/VE3 USA:n 6-piirin nippuun.
QSL-palvelu ei välitä QSL-kortteja F6FNU:lle tai DL7FT:lle, jotka eivät ole oman
liittonsa jäseniä eivätkä kuit- taa yhteyksiä byroon välityksellä.

A5, A6, C2, D2, D3, D4, D6, EK, EP, E3, J5, J6, J8, KC6, P5, ST, S7, S9, S0, TJ,
TL, TN, TT, TY, TZ, T2, T3, T5, V4, V6, VP2E, VP2M, XU, XW, XX9, YA, ZD7,
ZD9, ZK1-3, ZS8, 3C, 3DA, 3V, 3W, 3X, 3Y, 4L, 5A, 5H, 5R, 5T, 5U, 5V, 7O, 7Q,
8Q, 9G, 9N, 9Q, 9U, 9X.
Lajittele kortit seuraavaan järjestykseen:
OH1, OH2 jne,, OI; A2, A3, A4, A7, A9, AP, BV, BY, C2, C3, C5, C6, C9, CE, CM,
CN, CP, CT, CT3, CU, CX, D4, D2, DL, DU, EA, EI, EL, EP, ES, ET, F, FG, FH, FK,
FM, FO8, FP, FR, FS, FW, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, H4, HA, HB9, HB0,
HC, HH, HI, HK, HL, HL9, HP, HR, HS, HV, I, J2, J3, J5, J6, J7, J8, JA, JT, JW, JX
VIA LA JY, KC6, KG4, KH2, KH6, KH0, KL7, KP2, KP4, KX6, LA, LU, LX, LY,
LZ, OA, OD5, OE, OK, OM, ON, OX VIA OZ, OY, OZ, P29, P4, P5, PA, PJ, PY,
PZ, S2, S5, S7, S8, SM, SP, ST2, SU, SV, SV5, T2, T3, T5, T7, T9, TA, TF, TG, TI,
TJ, TK VIA F, TL, TN, TN8, TR8, TT, TU2, TY. (Entisen NL:n maat ovat erillisessä
taulukossa jäl- jempänä.) V2, V3, V4, V6, V7, VE, VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, VK6,
VK7, VK8, VK9/0, VP2E, VP2M, VP2V, VP5, VP8, VP9, VQ9, VR6, VS6, VU, W1,
W2, W3, W4, WA4, W5, W6, W7, W8, W9, W0, XE2, XT, XU, XW, XX9, XZ, YA,
YB, YI, YJ8, YK, YL, YN, YO, YS, YU, YV, Z2, Z3, ZB2, ZC4, ZD7, ZD8, ZD9, ZF,
ZK1, ZK2, ZK3, ZL, ZP, ZS, 3A, 3B, 3C, 3DA, 3D2, 3V, 3W, 3X, 4S7, 4U1, 4X, 5A,
5B4, 5H, 5N, 5R8, 5T, 5U, 5W, 5X, 5Z4, 6W, 6Y5, 7O, 7P8, 7Q7, 7X, 8P6, 8Q8R, 9A,
9G, 9H, 0J, 9K, 9L, 9M, 9N1, 9Q, 9U, 9X, 9V1, 9Y4, IVY-maat.
SRAL:n QSL-palvelu välittää kortit entisestä Neuvostoliitosta muodostettujen
maiden liitoille. Näiden maiden kutsu- merkkikäytäntö on varsin kirjava, mutta
ainakin periaatteessa kaikkien asemien on 1.1.1994 jälkeen pitänyt käyttää uuden
kutsumerkkijärjestelmän mukaisia asematunnuksia. Näihin maihin menevät kortit
lajitellaan uusien prefiksien mukaan. Jos vielä lähetät kortteja Neuvostoliittoon ennen
1.1.1994 pidetyistä yhteyksistä, lajittele nämä kortit omaan nippuunsa vanhojen prefiksien mukaan. - Baltian maiden osalta siirtyminen uusiin prefikseihin tapahtui pari
vuotta aikaisemmin.

Entisen neuvostoliiton maat
Maa
Venäjä
Ukraina
Valko-Venäjä
Azerbaijan
Georgia
Armenia
Turkmenistan
Uzbekistan
Tadzhikistan
Kazakhstan
Kirghiztan
Moldova
Viro
Latvia
Liettua

Entinen
UA1, 2, 3, 4, 6, 9, 0
UB, UT, UY
UC
UD
UF
UG
UH
UI
UJ
UL
UM
UO
UR
UQ
UP

Nykyinen
RAA-RAZ, UAA-UIZ
EMA-EOZ, URZ-UZZ
EU, EV, EW
4J, 4K
4L
EK
EZ
UJ, UK, UL, UM
EY
UN, UO, UP, UQ
EX
ER
ES
YL
LY

Lajittelemattomat ja pahasti väärin lajitellut lähetykset palautetaan jäsenelle.
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