
Radioamatöörejä edustaa lehdessä sivuilla 72-75 Dave, K1ZZ; ARRL:n 
entinen toimitusjohtaja joka nykyään toimii IARU:n sihteerinä.
"Views of the International Amateur Radio Union on WRC-19 agenda items"

Jos haluaa ymmärtää ja oppia, kannattaa ainakin selata joko:
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/201905/2019_ITUNews05-en.pdf
tai
www.oh3ac.fi/2019_ITUNews05-en.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

Briteissä esitys uudeksi alkeisluokaksi
RSGB:n VHF-ohjaaja John, G4SWX; on tehnyt esityksen uuden alkeisluokan 
perustamisesta Brittein saarille.

John lähtee siitä ajatuksesta, että liian moni nykyinen radioamatööri vastustaa 
muutoksia harrasteeseen eivätkä hyväksy sitä, että maailma, ympäristö ja 
yhteiskunta muuttuvat. Myös liitot tuntuvat vastustavan muutosta pelätessään 
tulevaisuutta ja vähenevää radioamatöörien määrää. John on myös huolestunut
VHF/UHF-taajuuksien ja toistimien vähäisestä käytöstä.

Briteillä on kolme luokkaa: Foundation, Intermediate, Full. Mutta nuorten 
määrä uusissa luvissa on dramaattisesti laskenut. Kun vielä vuonna 2006 
nuoria oli 25 %, nyt heitä on enää 14 %. Radioyhteyksistä kiinnostuneet nuoret
eksyvät helposti CB/LA-bandeille tai PMR446-taajuuksille. He kyllästyvät 
helposti ja muut harrasteet vievät heidät.

Pääsemällä helpommin kiinni radioamatööriharrasteeseen, heillä on jatkuvia 
haasteita eikä kyllästymiseen ole mahdollisuutta, jos into muuten jatkuu. 
Radioliikenteen osaaminen ja hyvä liikennöinti on tärkeämpää tässä vaiheessa 
kuin tekninen osaaminen:

Uuden alkeisluokan raamit:
- pienellä teholla VHF/UHF (144/430 MHz) -taajuuksille
- suunnattu kiinnostuneille ja nuorten yhteisöille
- radioamatöörikutsu
- helpohko tutkinto (K-moduuli) jopa online'lla suoritettuna
- selkeä reitti etenemiseen
- vain CE-hyväksytty pieni teho 5-25 W
- laitteen modifiointi kielletty

https://groups.io/g/RSGB-Workshop/message/1080

<takaisin pääotsikoihin>

Sveitsin USKA kriisissä - vain yksi nuori liittynyt vuoden 2018 aikana
Sveitsin radioamatööriliitto USKA on hädässä. Nuoret ovat hävinneet. 
Vuoden 2018 aikana Liittoon liittyi vain yksi alle 25-vuotias nuori. Edellisenä 
vuonna 2017 liittyneitä nuoria oli sentään yhteensä neljä. Viiden viimeisen 
vuoden aikana USKA on tarjonnut koulutustukea ja avustuksia kerhoille ja 
yksityisille, mutta niitäkin on haettu vain muutama.

Nuorten saaminen mukaan on nyt USKA tärkeimpiä huolia. Liitto miettiikin 
nyt, että onko ongelma tuotteessa vai markkinoinnissa. Vai kummassakin.
Eräs mielipide on ollut, että nuoria ei "museoteknologia" enää kiinnosta.

USKA järjestää 19.10.2019 konferenssin otsikolla "Future Radio Amateur", 
jossa ongelmaan pyritään tarttumaan.
<takaisin pääotsikoihin>

OH3AC Kerhokirje 11/2019 17.10.2019                  ISSN 2669-8439                                   28/34


