
”Edit”
- Klikkaa kohtaan ”muut nimet” (Other Names) "Add or change other
names" ja kirjoita
radioamatööritunnuksesi. Hyväksy.
- Klikkaa ”katso muutokset” (Review
Changes) ja anna (uudestaan)
salasanasi.

Heti tämän jälkeen tunnuksesi ilmestyy sivullesi
oman nimesi alapuolelle. Mallia voit katsoa vaikka
seuraavasta Keken, OG55W; tyylikkäästä
Facebook-sivusta
https://www.facebook.com/zz.zzzzz9999999

Facebook-sivuilta voit hakea sivuja myös
tunnuksella! Näppärää, eikö totta?

<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööritoiminnan tulevaisuus
FT8 jyrää – nyt jo 60-65 % kaikista yhteyksistä on FT8:llä

Kolme vuotta sitten, OH3AC Kerhokirjeessä 2018-2 oli Kerhokirjeen 
ensimmäinen kahden rivin otsikko, se kissankorkuinen:

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

www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2018-2_FT8_mullisti.pdf

ClubLog-palvelun pyörittäjä
Michael, G7VJR; on nyt
julkistanut uudet taulukot,
jotka todistavat FT8-
työskentelymoden lopullisesti
muuttaneen
radioamatöörimaailmaa. Niin,
tai ainakin siihen saakka
kunnes joku vastaava mode
ohittaa sen. Keväällä 2021
peräti 60-65 % yhteyksistä on
FT8:lla ja vielä 5 % lisää
FT4:lla. Se on yhteensä 2/3
kusoista. 

Vaikka oheisen kuvan mukaan suurimmat häviäjät olisivat SSB, CW ja 
RTTY, tämä ei ole kuitenkaan ole ihan koko kuva.

Taulukko näyttää eri modejen suhteellista osuutta, jossa CW ja SSB ovat 
tippuneet noin 35-40 %:n tasosta 15 %:n tasoon. PSK:n workkiminen 
tuntuu loppuneen kuin seinään. Mutta samaan aikaan on tavallisen 
työskentekijän vuotuinen kusomäärä muuttunut seuraavasti:
2015:      620 CW,     558 SSB,  ja     372 data-QSOa.     Yht. 1550
2020:      500 CW,     300 SSB,  ja   1700 data-QSOa.     Yht. 2500

Eli FT8-mode on lisännyt yhteyksien vuosittaista määrää yli 60 %. CW-
QSOt ovat laskeneet noin 20 % ja SSB-yhteydet hieman enemmän, noin 
40 %. Tavallinen hami ajaa enemmän kusoja, kun se on niin helppoa 
FT8:lla, mutta ei ole kokonaan unohtanut CW:tä tai SSB:tä. Ainakaan 
kilpailuissa.

Hieman poikkeuksen tekee 6 m (50 MHz), jossa yhteyksistä peräti 84 % oli
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viime vuonna FT8:lla.
https://g7vjr.org/2021/03/ft8-and-the-6m-band/

ClubLog'in sivuilla Michael analysoi muutosta lisää:
https://g7vjr.org/2021/03/club-log-activity-report-2021-update/

Disclaimer: 
Täytyy tietenkin muistaa se, että nämä tiedot tulevat ClubLog-
palvelusta, joka edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista sekä 
yhteyksien siirtämistä sähköisenä lokina palveluun. Digitaaliset 
yhteydet ovat valmiina tarvittavassa digitaalisessa muodossa 
kaikissa FT8-ohjelmissa. Tämän vuoksi niiden määrä korostuu 
ylisuurena.

<takaisin pääotsikoihin>

Miten kasvattaa radioamatöörien määrää, osat 2, 3 ja 4
Edellisessä OH3AC Kerhokirjeessä referoitiin "Ham Radio Perspectives" 
Youtube-videota, jossa mietittiin miten radioamatöörien määrää voisi 
kasvattaa.
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2021-3_miten_kasvattaa_radioamatoorien_maaraa.pdf

"Ham Radio Perspectives"-videot ja keskustelu ovat erilaisia, kuin monet 
muut netistä löytyvät hieman vastaavat yritelmät. Vetäjät vievät asiaa 
eteenpäin analyyttisesti ja rakentavasti. "How to Grow Ham Radio"-sarja on 
nyt jatkunut kolmella uudella videolla. Nyt keskitytään tärkeään 
kerhotoiminnan parantamiseen:

How to Grow Ham Radio, part 2, pituus 18:55
https://www.youtube.com/watch?v=mzoG7RJ0cqI

 -Iloiset, myönteisesti asioiden suhtautuvat hamit luovat ja tuovat 
Kerholle positiivisen tunnelman. Positiivisuus luo ihmiseen asiaan 
uskoa ja se jakaa innostusta. Näin harraste edistyy. 
- Keski-ikäiset miehet ovat myös kerhotoiminnan paras kohderyhmä.
- Näkyykö sinusta, että rakastat harrastetta tarpeeksi jakaaksesi sen 
toisten kanssa?
- Oletko kiitollinen ja ylpeä harrasteesta, niin että se näkyy?
- Kun tulet kokoukseen, onko sinulla tunne että siellä olevat ovat 
avoimia ja kiitollisia harrasteesta. Kyräilläänkö kerholla?
- Meistä tulee samanlaisia kuin mitä meille tarjotaan. Jos kerhoilta on 
hapan, tulee osallistujista happamia. Happamuus ei ehkä lähde pois 
ennen seuraavaa kerhoiltaa.
- Ajammeko kerholle tulevat pois harrastuksesta? Kuinka moni on 
tullut kerholle sen ensimmäisen ja viimeisen kerran?
- Jos joku nuori tai kuka tahansa kertoo ajaneensa FT8-modea, 
tyrmätäänkö hänet kerhoillassa?
- Onko kerho sinusta oikea paikka aloittaa?

How to Grow Ham Radio, part 3, pituus 18:44
https://www.youtube.com/watch?v=O6uBl95j72c&feature=emb_imp_woyt

- Kerhon omat banditapaamiset ovat tärkeitä. Ääni radiossa on hyvä 
keskustelunaihe kerhoillassa.
- Kerholla tulee olla säännöllisiä tapaamisia, kaikille sinne tuleville 
pitää antaa tervetulotoivotus. Kerhoillassa pitää olla hauskuutta ja 
tuntua, että jokainen siellä oleva on mukana illassa.
- Hyvä nettisivu, joka houkuttaa jäseniä, kertoo kursseista ja sytyttää
paikallisen median ja herättää ylpeyttä kerhosta.
- Facebook public/private -sivut. Youtube
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