
Liikenne- ja viestintäviraston toiminnan käynnistyminen ei vaikuta olemassa 
oleviin toimintoihin ja niiden asiakkailleen tarjoamiin palveluihin. Virastojen 
palvelut jatkuvat keskeytyksettä, ja yhdistymisen myötä niitä kehitetään ja 
parannetaan edelleen.

www.lvm.fi/-/viestintavirasto-ja-trafi-yhdistyvat-liikenne-ja-viestintavirastoksi-
liikennevirastosta-tulee-vaylavirasto-987823

<takaisin pääotsikoihin>

ARRL:n uuden toimitusjohtajan Howard'in, WB2ITX; ajatuksia 
ARRL on nimittänyt uuden toimitusjohtajan. Hän on Howard, WB2ITX.

Valintapuheessaan, jonka linkin löydät lopusta, hän toivoo, että katse 
kiinnitettäisiin tulevaisuuteen ja yhteiseen ra-toiminnan rakentamiseen.

Howard sanoo tämän päivän ra-toiminnan FT8- ja muilla digitaalisilla modeilla 
taivuttavan perinteitä ja tapoja toimia. Mutta hän toteaa ra-tekniikan aina 
muuttuneen ja kehittyneen eikä tämäkään muutos eroa aikaisemmista. ”Uskon 
teknologian kehittymiseen ja sen tuomaan kasvuun.” Howard on entinen IEEE 
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Nuoret eivät enää liity jäseniksi järjestöihin mutta he seuraavat trendejä ja 
ajatuksia. ”Miten tämä saadaan muutettua nuorten haluksi oppia ja kehittyä 
radioamatööriksi?”

http://www.arrl.org/news/new-ceo-wants-arrl-to-serve-all-ages-and-amateur-
radio-interests

<takaisin pääotsikoihin>

Workkiminen, työskentely, LoTW, DXCC ym
LoTW rikkoo juuri miljardin yhteyden rajan! OH-asemia mukana yli 800!

LoTW (Logbook-Of-The-World) on:
- ARRL:n tietokoneella ylläpidetty 
- sähköinen yhteystietojen varasto (”repository”= varasto)
- johon kuka tahansa voi ladata ilmaiseksi ”kusonsa” (lokitietonsa)
- ja kun myös vasta-aseman ”kuso” löytyy (match)
- LOTW vahvistaa ”kuson” pidetyn (QSL record)
- vahvistettu ”kuso” vastaa paperista QSL-korttia ja
- sitä voi hyödyntää jos hakee awardeja (DXCC, CQ, DARC ym,)
- kun siirrät lokisi LoTW:iin, saat tällä hetkellä kuittauksen 
keskimäärin 37 %:iin yhteyksistä, mutta FT8/RTTY-yhteyksillä 
kuittausaste on jopa 70-80 %

LoTWiin pääsee ilmaiseksi, kun
+ lähettää ARRL:lle kopion ra-luvasta ja henkilöllisyystodistuksesta 
(”Vahva autentikointi”)
+ lataat ARRL:n sivulta TQSL-ohjelman ja pyydät sillä sertifikaattia 
(varmenne)
+ lataat ARRL:lta tulevan sertifikaatin (varmenteen) ohjelmaan
- LoTW-tilin avaus on edelleen hieman työlästä, mutta lokin 
siirtäminen on nykyään tehty jo kohtuullisen helpoksi

+ LOTW:ssa on (9.12.2018) 996 milj. Yhteyttä, kaikista 340 DXCC-maasta. 
Miljardin raja rikkoontuu alkuviikosta.

996,198,803 kusotietoa on ladattu järjestelmään
186,547,655 kaksipuoleista yhteyttä on kirjattu
    112,400 käyttäjää on järjestelmässä
    164,641 sertifikaattia on aktiivista
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 18,540,479 lokia on käsitelty

LoTW-käyttäjiä on maittain:
1 K     U.S.A      : 5610614     SM    Sweden          :  1144
2 JA    Japan      :  444915     VK    Australia       :  1002
3 I     Italy      :  420116     ON    Belgium         :   945
4 DL    Germany    :  413317     YB    Indonesia       :   933
5 EA    Spain      :  351518     SV    Greece          :   889
6 G     England    :  305319     BY    China           :   887
7 UA    Eu-Russia  :  301920     UA9   Asian-Russia    :   886
8 VE    Canada     :  286321     OH    Finland         :   815
9 SP    Poland     :  254622     LA    Norway          :   744
10 PY    Brazil    :  163523     GM    Scotland        :   671
11 F     France    :  152924     OK    Czech-Republic  :   640
12 UT    Ukraine   :  147825     HB    Switzerland     :   638
13 PA    Netherland:  145026     OE    Austria         :   632

Vielä vuosi sitten suomalaisia käyttäjiä oli vähemmän kuin norjalaisia, nyt 
suomalaisten määrä on ohittanut norjalaiset ja kohteena ovat nyt 
ruotsalaiset. Oheisesta linkistä löydät muutaman vuoden vanhan, mutta 
käyttökelpoisen selituksen siitä, mitä/mikä LoTW on

http://www.oh3ac.fi/LOTW_esitelma_OH5AG_6.6.2015.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

FOC: sähkötyksen lähes jumalalliset osaajat. Apua sähkötyksen opetteluun
FOC eli ”First Class CW Operators' Club” on perustettu jo vuonna 1938 
kannustamaan hyvään CW-työskentelyyn, aktiivisuuteen, ystävyyteen ja 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tällä hetkellä sillä on noin 500 jäsentä.

Jäseneksi ei sitten pääsekään kovin helposti. Sinun täytyy osata sähkötystä 25 
wpm (125 mki/min). Jos kaksi jo olevaa FOC:n jäsentä pitää Sinun kanssasi 
yhteyden, he voivat ehdottaa että sinut otetaan jäseneksi. Mutta tämä ei vielä 
riitä. Sinut laitetaan ehdokaslistalle ja jos neljä jäsentä kahdesta maanosasta 
workkii sinut kahdella eri bandilla, voit päästä jäseneksi. Suomesta FOC:ssa on
yllättäen vain kaksi hyvää sähkötysta osaavaa jäsentä:

1557   OH2KI  Jorma Saloranta
 937   OH2EA  Hans Boeltzig 

Jotkut FOC:n jäsenet lähettävät yhteyden lopussa ”161”. Kyseessä ei ole 
mikään salainen tunnusluku, vaan se tulee numeroista (73 + 88 =) 161. Tällä 
tervehdyksellä lähetetään toivotuksia myös jäsenen puolisolle.

FOC-jäsenet löytyvät nopeasti lähettäen yleensä 25 kHz bandin alusta mutta
myös 10120-10125, 18080-18085 ja 24905-24910 kHz sekä 5373 kHz ja 
50095 kHz. Eettisten sääntöjen mukaan on epäkohteliasta, että pyydät 
vasta-asemaa suosittelemaan sinua. Sinun tarvitsee vain pitää tarpeeksi 
yhteyksiä ja odottaa vuoroasi.

Kerholla on tietenkin oma sivu:
https://g4foc.org/

ja alasivulta löydät ohjeita, miten voi parantaa sähkötysnopeuttasi:
https://g4foc.org/Improving-Your-CW.

<takaisin pääotsikoihin>
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