
Osallistu laajaan kansainväliseen tutkimukseen radioamatööriasemista
Osoitteessa 
hamcensus.org
löytyy laaja kysymyspaletti
koskien juuri Sinun
radioamatööriharrastustasi.
Kannattaa käyttää se luvattu 45-50 min kaikkien kysymysten läpikäymiseen.

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää tietenkin rekisteröitymistä ja sen 
jälkeen kirjautumista. Kun nämä alkutoimet on tehty, voi alkaa täyttämään 
kuusiosaista kysymyspalettia. Kuusi pääosaa ovat:

1 Interests (harrastuksen kiinnostusalueet)
2 Gear  (laitteet)
3 QTH (oma asemapaikka)
4 Institutional (liitot ja kerhot ym)
5 Skills and learning (taidot ja oppiminen)
6 Future (tulevaisuus)

Kysymyksiä mahtuu 45-50 minuuttiin tietenkin paljon. Mutta ne ovat 
yksinkertaisia peruskysymyksiä ja muutamaa poikkeusta lukuunottamatta 
monivalintakysymyksiä. Jopa hieman huonommalla kielitaidolla selviää 
niistä. Kysymykset ovat hyviä ja niihin on helppo vastata. Tosin vastaaminen
alkaa helposti käymään työstä, mutta onneksi voi keskeyttää ja jatkaa taas, 
kun jaksaa.

Kukin kuudesta pääkohdasta pitää lopettaa päiväyksellä ja lopullisella 
vahvistuksella. Tutkimus tehdään, jotta paremmin ymmärrettäisiin kasvavan 
radioamatööriyhteisön luonne ja toiveet. Tutkimuksen järjestäjät toivovat 
vastauksia kaikkialta maailmasta.

Tulokset?
Kun olet vastannut kaikkiin kuuden pääkohdan kysymyksiin, pääset 
katsomaan myös tuloksia. Koska tutkimus pyörii jatkuvasti, myös tulokset 
kehittyvät ja muuttuvat ajan myötä.

<takaisin pääotsikoihin>

Aaton, OH6PN; mukana kaikkialla maailmalla
Matkustamisestakin voi tehdä kilpailun. Tunnetuin, vaikein ja arvostetuin on 
”Most Travelled People” MTP. Siinä on 995 matkakohdetta, mukana kaikki 
DXCC-maat. Kärjesssä olevalla Charles A Veley'llä on kasassa 895.
https://mtp.travel/

Radioamatööreille läheisempi on ”DXFC”, ”DX Foot Countries” eli DXCC-
maiden lukumäärä, johon on astunut jalallaan. Pisteeksi kelpaa transfer-
yhteys lentoasemalla, mutta koneesta pitää astua ulos. Maita on tietenkin 
340 ja johdossa on AB6BH, joka on astunut 230 DXCC-maassa. Toisena 
onkin sitten Aatto Häkkinen, OH6PN. Astuttuja maita 195.
http://www.dxfc.org/index.php

Aatto varmaan nyt suuttuu kun aloitan jutun tilastoilla. Ja hän on oikeassa. 
Aatto ei ole koskaan matkustanut tavoitteena päästä ylemmäs tilastossa. 
Hänen matkustusviettinsä tulee halusta tutustua eri maihin, kulttuureihin ja 
sosiaaliseen läheisyyteen. Hän on harrastanut radioamatööritoimintaa ja 
matkailua 1960-luvun alusta lähtien. Vuosikymmenien aikana hän on saanut
tavata suuren joukon saman harrastuksen omaavia henkilöitä.
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