
Radioamatööriliittoja ja -hallintoa muualla, IARU
SSA palkitsee parhaan iskulauseen tekijän uudella Icom IC-705 huippuradiolla

SSA on saanut uutta vauhtia toimintaansa ja on ryömimässä ulos 
piilopaikastaan kallioluolista. Puheenjohtaja Anders, SM6CNN; ja erityisesti uusi
hallituksen jäsen Hans-Christian, SM6ZEM; ovat löytäneet tämän Liiton 
purjeisiin ja erityisesti markkinointiin aivan uutta vauhtia!

SSA on julkistanut kilpailun – tai tehtävän – siitä, kuka keksii parhaan 
iskulauseen kysymykseen: "Varför man ska bli sändaramatör?" tai suomeksi 
"Miksi minun pitäisi tulla radioamatööriksi?

Kilpailu alkoi 1.11.2019 ja päättyy 31.1.202vaa0. Parhaan iskulauseen keksinyt
saa palkinnoksi aivan upouuden Icom IC-705 radion. Uusi iskulause julkistetaan
huhtikuussa 2020.

Iskulauseen tulee olla lyhyt mutta puhutteleva. Huomiota herättävä ja 
sieluun käyvä. Kaikille sopiva. Uteliaisuutta herättävä.

Voittajasta päättää palkintolautakunta, jonka valintakriteerinä on se, ettei 
siihen valita niitä seitsemää henkilöä, jotka jo ovat kaikissa lautakunnissa.

<takaisin pääotsikoihin>

ARRL:n hallitus kuuntelee jäseniään
ARRL:n hallitus haluaa kuunnella jäseniään ja jopa viestiä yksittäisten 
hamien, oli sitten jäsen tai ei, kanssa. Ennenkuulumatonta!

ARRL on tätä tarkoitusta varten avannut kolme aihekohtaista 
sähköpostilistaa keskusteluita varten. 

- ARRL-Contesting — moderated by ARRL Contest Advisory 
Committee Chairman Dennis Egan, W1UE. 

- ARRL-Awards — moderated by ARRL Radiosport and Field Services 
Manager Bart Jahnke, W9JJ. 

- ARRL-IARU — moderated by IARU Secretary Dave Sumner, K1ZZ. 

Tulossa on myös oma sähköpostilista keskittyen ARRL.n palveluihin, 
arvoihin, aloitteisiin. ym.

Sähköpostilistoilla voi kysyä kaikkea ao aihealueeseen liittyvää. Vastauksia 
antavat ARRL:n toimiston henkilökunta, ohjaajat ja avustajat.

Sähköpostilistojen käytön ideoinut viestintäkomitea uskoo, että tällä tapaa 
saadaan aikaan hyödyllistä keskustelua radioamatöörien ja ARRL:n johdon 
välillä. ARRL:n hallitus ei voi enää lymyillä vaan joutuu suoraan 
kosketukseen jäsenten kanssa. Komitea korostaa erityisesti, että listat on 
tarkoitettu myös ei-jäsenille.

http://www.arrl.org/news/arrl-creates-new-online-groups-for-members-to-communicate-
with-leadership
<takaisin pääotsikoihin>

Australian uusi Liitto neuvotteli 2x1 -tunnukset Australiaan
2x1-tunnukset? Mitä ne ovat?

Kilpailuasemat rakastavat lyhyitä tunnuksia. Monessa maassa lyhin 
mahdollinen tunnus on 2x1. Se tarkoittaa sitä että pakollisen, yleensä 
kaksimerkkisen prefiksin ja yhden (piiri) numeron jälkeen tulee vain yksi 
kirjain. Yleensä sen lyhyemmäksi tunnusta ei saa.
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