
SRAT pysyi Kaupparekisterissä mutta PRH penää edelleen tilinpäätöksiä
OH3AC Kerhokirjessä 2017-14 kerroimme kaupparekisterin julkisiin tietoihin 
OH3AC_Kerhokirje_2017-14_SRAT_pudotetaanko_kaupparekisterista?.pdf
perustuen, että kahdesta kehotuskirjeestä huolimatta SRAT ei ollut toimittanut 
tilinpäätöstietoja vuosilta 2012-2016. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 
kaupparekisteri oli sitten syyskuussa 2017 tehnyt julkisen kuulutuksen, että 
mikäli tilinpäätöstietoja ei toimiteta 8.1.2018 mennessä, yritys poistetaan 
kaupparekisteristä.

Kaupparekisteri on 30.1.2018 tehnyt päätöksen niistä osakeyhtiöistä, jotka 
poistetaan kaupparekisteristä. SRAT ei ole poistettavien yritysten joukossa, 
sillä se on julkisen kuulutuksen jälkeen toimittanut PRH:lle tilinpäätökset 
vuosilta 2015 ja 2016.

PRH ei ole kuitenkaan vielä tyytyväinen. SRAT ei ole toimittanut kauppa-
rekisteriin vuosien 2012, 2013 eikä 2014 tilinpäätöksiä. Kaupparekisteri 
antanee SRAT Oy:lle kehotuksen toimittaa myös nämä tilinpäätökset. Miksi 
vuosia 2012-2014 ei ole toimitettu, ei ole yleisessä tiedossa. "Pöytälaatikko-
firma" SRAT Oy teki 2016 21.000 € laskennallisen voiton. SRAT Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Marko Saarela, OH2LRD; kieltäytyi vastaamasta 
SRAT Oy:n toimintaan liittyviin kysymyksiin.

<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööritoiminnan tulevaisuus
Nyt se on todistettu: FT8 on suurin muutos ra-toimintaan 100 vuodessa
Vuoden lopulla peräti 56 % radioamatööreistä oli uudella FT8-modella 

<takaisin pääotsikoihin>
Viime kesäkuussa julkistettu FT8-ohjelma on mullistanut radioamatööri-
toimintaa enemmän kuin mikään muu tekninen muutos sataan vuoteen.

Vaikka lasketaan mukaan että radioputki syrjäytti kipinälähettimet 1910-luvun 
lopulla tai että SSB-tuli radioamatöörien käyttöön 1950-luvun lopulla tai että 
puolijohteet tulivat ra-laitteisiin 1960-luvulle, mikään uusi tekniikka tai mode ei
ole muuttanut radioamatöörien käytöstä niin paljon kuin uusi FT8-mode viime 
vuonna. Katso seuraavasta kuviosta vihreää käyrää:
www.oh3ac.fi/FT8_kayttajia_jo_56_prosenttia.png

Joe, K1JT; julkaisi FT8-ohjelman toukokuussa 2017. Jo syyskuussa sitä 
käyttävien radioamatöörien määrä oli noussut yli 40 %:n. Vuoden lopulla 
käyttäjiä oli jo 56 %. Muutos on valtava eikä se välttämättä merkitse, että 
muiden lähetemuotojen käyttö olisi vähentynyt kuin suhteessa. FT8 on tuonut 
bandeille uusia käyttäjiä ja innostanut vanhojakin kokeilemaan sitä.

Voiko tietoon luottaa? Tuhannet radioamatöörit lataavat lokinsa jopa päivittäin 
ClubLog-palveluun, jossa on satoja miljoonia yhteyksiä. Yhteydet ovat hyvinkin
tuoreita. ClubLog'iin ladatut yhteydet voi siirtää myös LoTW-käyttöön. On totta,
että niillä, jotka workkivat digitaalisia modeja on kusot jo valmiina sähköisessä 
muodossa ja ne on helppo siirtää ClubLog-palveluun. Kyllä, kyllä ... vastaavasti
on paljon SSB- ja CW-työskentelijöitä, jotka pitävät vain paperista lokia. 
Tämäkin huomioon ottaen viime vuoden muutos opn merkittävä.

Koko jutun voit lukea tästä:
http://g7vjr.org/2018/01/proportion-of-modes-used-on-the-air-2017-update/

<takaisin pääotsikoihin>

FT8-workkimista jurtasta Mongoliasssa - JT7OB
Bathkuu, JT7OB; on varsin aktiivinen uudella FT8-lähetemuodolla. Harvinainen 
asema kaukaa idästä herättää kiinnostusta ja saa monet kutsumaan häntä. 
Kuso lokissa, kaikki hyvin?
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