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Viimeiset sanat
”ARRL:n uusi toimitusjohtaja Tom, NY2RF; kirjoittaa seuraavan QST-lehden pääkirjoituksen.  

Täysin palvelleena toimitusjohtajana esitän kaksi kysymystä: Mitä on radioamatööritoiminta ja  
mitä se tulee olemaan tulevaisuudessa?”

Mitä on radioamatööritoiminta? Voit hakea vastausta  
monesta paikasta. Radioamatöörin määritelmä löytyy 
kansainvälisestä radio-ohjesäännöstä, kuin myös 
määritelmä radioamatööri- ja -satelliittipalvelusta. Voit 
katsoa FCC:n antamia määräyksiä ja löytää samat 
määritelmät tusinoiden sivujen joukosta, jossa 
kerrotaan mitä radioamatööri ”saa” tai ”ei saa” tehdä.

Mutta meille jotka ylpeänä kutsumme itseämme radio-
amatööreiksi, vastaus on paljon henkilökohtaisempi ja 
vähemmän pitkästyttävä. Vastaus kertoo, kuka 
olemme, miten olemme yksi monien joukossa, miten 
olemme vaikuttaneet ja mitä tulemme vaikuttamaan 
sen aikaa, jonka täällä elämme. Mutta se, miten 
vastaamme, saattaa muuttua ajan kuluessa kun 
teemme yhä uusia löytöjä tästä elämäntavastamme.

Aloitimme hankkimalla radioamatööriluvan – mutta se 
oli vasta alkua. Radioamatöörilupa on kuin pääsylippu 
tiedemuseoon. Kun olet sisällä, päätät itse millä osas-
toilla käyt ja kuinka paljon aikaa kulutat asioiden tut-
kimiseen ja ymmärtämiseen. Mutta jos olet opis-kellut 
tutkintoa ja lupaa varten, etkä tätä mahdollisuutta 
käytä, on se kuin kävelisit suoraan takaisin ulos.

Radioamatööritoiminta on paras, todellinen ja käytän-
nöllinen tapa harrastaa vuorovaikutteista viestintää 
maailmanlaajuisesti ilman seiniä tai rajoja. Radioama-
tööritoiminnan porttien läpi ovat kävelleet monet 
suku-polvet. Ihan tavalliset ihmiset, mutta ihmiset, 
joiden sisäiset motivaatiot tekevät heistä erilaisia: 
usein ute-liaisuus radion toiminnasta yhdistettynä 
haluun käyttää teknistä osaamista yhteisönsä 
auttamiseen. Jokainen meistä määrittelee tämän 
toiminnan hieman eri taval-la, riippuen tämän päivän 
mielenkiinnostamme, koke-muksistamme sekä 
ajatuksistamme, mitä vielä haluamme tutkia.

Lyhyesti sanoen – radioamatööritoiminta on globaali 
yhteisö joka tarjoaa elämänpituisen mahdollisuuden 
oppia, tutkia ja päästä omiin tavoitteisiin sekä palvella 
yhteiskuntaa. Tietenkin se, kuinka paljon saavutamme 
tai saamme aikaan riippuu niistä velvollisuuksista, 
joita meillä on muualle. Mutta, myös lyhyesti, radio-
amatööritoiminta rikastuttaa elämäämme sitä enem-
män, mitä enemmän siihen uhraamme aikaamme ja 
tarmoamme.

Mitä radioamatööritoiminta on tulevaisuudessa?

Vaikka astun ulos näköalapaikalta en kuitenkaan esitä 
ennusteita – varsinkaan tulevaisuuden tekniikasta. 
Mutta on olemassa asioita ja suuntia, joiden jo nyt tie-
dämme vaikúttavan tuleviin radioamatöörisukupolviin.

Vähän yli puolet aktiiveista hameista USAssa on 55-74 
-vuotiaita. Suurin osa  hankki lupansa teini-ikäisenä, 
säilyttäen sen läpi elämänsä uran ja perheen luomisen 
paineessa. Kuitenkin noin neljännes tästä ikäryhmästä 

on hankkinut lupansa viimeisen viiden aikana. USAssa 
45 % uusista radioamatööreistä oli yli 55-vuotiaita.

Tämä ei ole yllättävää. Moni uutta harrastetta etsivä 
katsoo, mitä muut samanikäiset harrastavat ja liittyvät 
mukaan. Mutta on uusi radioamatööri sitten minkä 
ikäinen tahansa, ovat he tervetulleita tuomaan mukaan-
sa meille elämänkokemuksensa. Mutta, valitettaasti he 
vanhentuvat meidän muiden vanhojen mukana eivätkä 
ehkä ole takaamassa tulevaisuuden kasvua.

Katso omaa kerhoasi. Puuttuuko sieltä nuorten ”kriitti-
nen massa?” Jos kerhosi on vain kasa vanhempia 
miehiä kasvamassa yhdessä vanhemmiksi, on luultavaa 
että kerhoyhteisösi katoaa muutamassa vuodessa.

Onneksi löytyy kerhoja, jotka eivät sovi tuohon kuvauk-
seen. Löytyy myös kerhoja, jotka tunnistivat ongelmat 
ja ryhtyivät päättäväisesti niiden ratkaisemiseen. Löy-
tyy myös uusia kerhoja, jotka ovat syntyneet sen takia, 
että paikkakunnalla jo oleva kerho ei ole halunnut 
muuttua.

Hyvin toimivat kerhot ovat tärkeitä. Hyvän tulevaisuu-
den voi ennustaa kerholle, joka on perheystävällinen. 
Sen tunnistaa siitä, ettei kyseessä ole pelkästään 
”isojen poikien” vapaa-ilta, vaan mukaan ovat terve-
tulleita sekä puolisot että lapset. Hyvin toimiva kerho 
tarjoaa erilaisia tapahtumia, erityisesti jatkuvaa 
koulutusta ja kouluttau-tumista ja kaikille mahdolli-
suuden olla mukana oman perheensä aikataulujen 
mukaan. Paikallistasolla tälläinen kerho täyttää ARRL:n 
tavoitteet: ra-toiminnan ja sen sisältämän tieteen ja 
tekniikan kehittäminen ja ra-toiminnasta nauttiminen.

Voi olla, että kerhosi nestoreilla on kaikki maailman aika 
käytettävissään. Mutta nuoremmilla ei välttämättä näin 
ole. Heillä on opiskelunsa, ammatissa ja uralla kehitty-
minen, puhumattakaan perheensä kasvattamisesta ja 
velvollisuuksista. Kun me haluamme heidät mukaan, 
täytyy meidän ymmärtää heidän ajankäyttönsä rajoit-
teet ja hyväksyä, että heiltä tunti silloin tai tällöin on jo 
merkittävä ponnistus. Näin se vain on tällä vuosisadalla.

Mutta palataan takaisin peruskysymykseen – mitä 
radioamatööritoiminta on tulevaisuudessa?

Kun annan ARRL:n johtajuuden uudelle toimitusjohta-
jalle, olen tulevaisuuden suhteen optimistinen. Jäsenet, 
jotka ovat kannatuksellaan ja panoksellaan tuoneet 
meidät tähän päivään toivottavat tervetulleiksi uudet 
sukupolvet, jotka kirjoittavat uuden, oman jatkuvuuden 
lukunsa.

Meitä edeltäneet sukupolvet olisivat hämmästyneitä, jos 
näkisivät teknisen kehityksen ja käytössämme olevien 
taajuuksien määrän. Samalla tavallla, jos me 
näkisimme tulevaisuuteen, haukkoisimme henkeä siitä, 
mitä olemme tulevaisuudessa.  


