
RSGB: Useful practical skills - tuning a dipole with a NanoVNA

Liittimen juottaminen. PL259 eli ”UHF-liitin” (9.56 min)
https://www.youtube.com/watch?v=-mhcRYKk6sQ
RSGB: Useful practical skills videos - soldering a PL 259 to a cable

Ainakin kaksi videota on vielä luvattu. Etsi RSGB:n YouTube-kanavan kautta:
https://www.youtube.com/watch?v=h9U9uo-PSIM

<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööritoiminnan tulevaisuus
Miten kasvattaa radioamatöörien määrää?

Tom, WA9TDD; ja  Quin, K8QS; keskustelevat tällä Youtube-videolla, pituus
20:35; siitä miten radioamatöörien määrää voisi oikeasti lisätä tai mihin 
markkinointi tulisi kohdistaa. 
www.oh3ac.fi/HamRadioPerspectives.JPG

Quin on ollut ennen eläköitymistään
markkinoinnin parissa. Helpolla ja
ymmärrettävällä englannilla käydyssä
keskustelussa tulee esille monta asiaa, jotka
pätevät Suomeenkin. Tässä muutama
highlight:

- Nuoria harraste ei juurikaan
kiinnosta. Elektroniikka ei ole nuorten kiinnostuksen kärjessä – 
siellä ovat muut asiat.
- Myöskään naisia harraste ei kiinnosta, koska harrasteessa on 
liikaa kyseessä ”asiat ja laitteet”. Naisia nämä eivät kiinnosta, heitä
kiinnostavat ihmiset. Paljonko insinööreistä on naisia? (Toki heidän 
osuutensa on Suomessa kasvamassa?) Onko tuo kommentti 
sovinismia?
- Harrasteen markkinoinnissa tulee hakea kohderyhmä, jota 
harrastus potentiaalisesti eniten kiinnostaa:

- 30-40 naimisissa olevat, parrakkaat olutta juovat miehet,
joiden vaimot haluavat puolisolleen turvallisen harrasteen -
puolivakavasti
- makerit eli väsääjät, joita rakentelu ja väsäily kiinnostaa
- vanhat radioamatöörit, joilla on jo lupa.

Radioamatöörit ja harrasteesta kiinnostuneet ovat juuri harrasteen 
ominaisuuksista johtuen introvertteja eli henkilöitä, joihin ei saa helposti 
yhteyttä. Introvertti ei tule kurssille tai kerhoiltaan pelkällä kutsulla – 
hänet pitää ”noutaa” eli kutsua henkilökohtaisella kontaktilla. Kun 
introvertin saa kurssille tai kerhoiltaan, hänet pitää pitää koko ajan 
”lämpimänä” ja saada hänet tuntemaan itsensä kerta kerralta 
varmemmaksi ja kotoisammaksi.

Radioamatöörit eivät ole sosiaalisesti aktiivisia – siis ekstroverttejä. He 
ovat huonoja keskustelemaan, erityisesti ”small talk” on vaikeaa. Tosin - 
kun he pääsevät keskustelemaan tekniikkaa, he innostuvat. Vain kerhoillat 
ja jatkuvat ”Elmerit” saavat heidät osallistumaan. Kerhojen harvat ulospäin
suuntautuneet ekstrovertit tulee saada mukaan työhön.

Mitä mieltä olet? Eikö nämä luonnehdinnat sovi myös suomalaiseen 
radioamatöörimaailmaan?
https://www.youtube.com/watch?v=D4mrcZ7yBLg&feature=emb_logo

<takaisin pääotsikoihin>
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