
FCC haluaa lisää tutkinnon vastaanottajia – ARRL vastustaa
Yhdysvalloissa radioamatöörien pätevyystutkinnoista vastaa 14 vapaaehtoista 
"Volunteer Examiner Coordinators" (VEC) -järjestöä. Suurin näistä, mutta ei siis
läheskään ainoa, on ARRL.

Jokainen näistä VEC-järjestöistä vastaa ainakin yhden alueen tutkinnoista 
mutta saattaa vastata myös useammasta alueesta. Vaikka tutkija-
organisaatioita on siis 14, kaikki käyttävät samoja kysymyksiä ja kaikki ovat 
mukana kysymysten kehittämisessä.

Yhdysvaltain telehallinto FCC on nyt kiinnostunut lisäämään tutkinnon 
vastaanottajien lukumäärää ja esittää, että nimitettäisiin jopa viisi uutta VEC-
organisaatiota. Erityisryhmien tutkinnot sekä nopeasti levinneet etätutkinnot 
lisäävät FCC:n mukaan tarvetta uusille tutkintojen vastaanottajille.

FCC on tehnyt asiasta julkisen lausuntopyynnön. Ennakkotietojen mukaan ARRL
vastustaa tutkinnon vastaanottajien lisäämistä, koska se luultavasti menettäisi 
eniten tutkittavia.

<takaisin pääotsikoihin>

Maailman radioamatöörien päivä 18.4.2021: "Kotona, mutta ei koskaan yksin"
Joka vuosi järjestetään 18.4. maailman radioamatöörien päivä. Päivää 
juhlitaan kansainvälisen radioamatööriliiton, IARU; perustamispäivänä. IARU 
on julkistanut päivän teeman:

"Kotona, mutta ei koskaan yksin."

Teema osuu hyvin pandemian kourissa elävään maailmaan.

Maailman radioamatöörien päivää ei tule sekottaa "Maailman radion"- 
päivään, jota vietetään vuosittain 13.2. (Kunnioittakseen ja juhlistaakseen 
radiota YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on julistanut 
helmikuun 13. päivän Maailman radiopäiväksi. Wikipedia)

<takaisin pääotsikoihin>

Itävalta ottaa pienen pieniä askelia kohti "Second Operator"-maailmaa
Itävallan telehallinto on ilmoittanut, että lapset ja nuoret saavat käyttää 
radioamatööriasemaa ”merkityksettömien sanomien” kuten terveisten 
lähettämiseen. Sanomien lähettäminen on kuitenkin sallittua vain tiettyinä 
päivinä:

• Kids Days: 2.1.2021 ja 19.6.2021
• Girls Day: 22.4.2021
• School Stations Europe Day: 5.5.2021
• Young Helpers on the Air - YHOTA (International amateur radio 
project of youth groups from aid organizations): 8.-9.5.2021 ja 25.-
26.9.2021
• World Amateur Radio Day - International Amateur Radio Union: 
18.4.2021
• International Youth Day: 12.8.2021

Sallittua on vain tervehdyksen lähettäminen ja luvan omaavan radioamatööri
tulee valvoa tätä ja on siitä vastuussa.

Suomessa ”Second Operator”-oikeus saatiin ensimmäisenä maailmassa 
2000-luvun vaihteessa. Se on ollut kaikin puolin onnistunut määräysmuutos 
ja auttanut viemään ra-toimintaa eteenpäin.

https://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/pdf-
Downloads/Sprecherlaubnis_2021.pdf

<takaisin pääotsikoihin>
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