IARU Region 1 presidentin Don Beattien G3BJ:n avauspuheenvuoro
Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa IARU Region 1 25. yleiskokoukseen.
Elämme epävarmoja aikoja. COVID-pandemia on levinnyt ihmisyhteiskuntaan aiheuttaen
taloudellisia vaikeuksia, sairauksia ja kuolemaa. Toivokaamme kaikki, että ennen pitkää asiat
muuttuvat parempaan suuntaan ja elämämme palaa normaalimpaan tilaan. Toivon, että sinä ja
perheesi pysytte turvassa.
Sillä välin meidän on löydettävä erilaisia tapoja harjoittaa toimintaamme ja elää elämäämme. Siten
olemme täällä virtuaalimaailmassa, ensimmäisessä virtuaalikokouksessa. Tästä tulee hyvin erilainen
yleiskonferenssi, koska me kaikki kaipaamme sosiaalista vuorovaikutusta, joka on niin tärkeä osa
normaalia konferenssiamme. Toivon kuitenkin kaikkien tuella, että voimme seuraavien kuuden
päivän aikana saattaa työmme loppuun ja viedä IARU: n ja sen jäsenliittojen työtä eteenpäin
henkilökohtaiseen tapahtumaan, jonka me kaikki toivomme tapahtuvan ensi vuonna.
Meillä on yhteensä 87 harkittavaa paperia, ja tapahtumaan on rekisteröity yli 200 edustajaa ja
tarkkailijaa. Tämä on suurin joukko ihmisiä, jotka muistan jo jonkin aikaa, ja heijastaa tietysti
virtuaalityön tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta se myös asettaa meille kaikille haasteen.
Haluan, että jokainen edustaja kokee, että konferenssi on ollut hänen aikansa hyvää käyttöä.
Konferenssin on kuitenkin edettävä, jos aiomme käsitellä asialistamme määrätyssä ajassa.
Tässä vaiheessa minun on ilmaistava kiitokseni Region 1 toimeenpanevalle komitealle ja niille,
jotka ovat tehneet kovasti töitä VGC: n perustan kehittämiseksi. Paljon työtä on tehty sen
varmistamiseksi, että kokemus on palkitseva edustajille, ja kaikella avullanne tarjoamme hyvän
kokemuksen. Tiedän vain liian hyvin, että suuri osa konferenssin kuormasta laskeutuu konferenssin
sihteerille; joten kiitos, Hans, että koostit kaiken yhteen.
Haluan myös kiittää Serbian yhdistystämme SRS:ää ymmärryksestä, kun päätimme lykätä
henkilökohtaista tapahtumaa, jonka olisi pitänyt alkaa tänään. Jäsenliittojen selkeä näkemys oli, että
ei olisi viisasta yrittää tavata tässä kuussa, ja niin se on osoittautunut. Toivomme edelleen
tapahtuman olevan Novi Sadissa ensi vuonna, ja olen syvästi kiitollinen SRS: lle tuesta ja
ymmärryksestä uudelleenjärjestelyihin.
Ymmärrtänette, että tälle virtuaalikonferenssille meillä ei ole perinteistä avauspuheenvuorojen
valikoimaa, joten avaustilaisuus on suhteellisen lyhyt. Olemme kuitenkin iloisia saadessamme tänne
IARU: n presidentin Tim Ellamin, joka puhuu meille pian.
Mutta ennen kuin kutsun Timin puhumaan teille, minun on keskeytettävä muistaaksemme nuo
tunnetut radioamatöörit, jotka ovat poistuneet keskuudestamme edellisen konferenssin jälkeen.
Pidämme kahden minuutin hiljaisuuden heidän muistolleen.
Kiitos. Ja nyt jatkamme avajaisseremoniaa, ja minulla on ilo kutsua IARU:n maailmanlaajuinen
presidentti Tim Ellam, VE6SH, puhumaan täysistunnossa. Tim - erittäin lämmin vastaanotto.

IARU presidentin Tim Ellamin VE6SH avauspuheenvuoro
Arvoisat vieraat, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta.
Olen iloinen nähdessäni monet teistä jälleen, tosin virtuaalisesti. Toivon, että olette kaikki pysyneet
turvassa ja terveinä nykyisten maailman tapahtumien aikana.
Minulla on myös suuri ilo tuoda tervehdyksiä IARU: n kansainväliseltä sihteeristöltä ja
toimihenkilöiltä varapuheenjohtaja Ole Garpestad LA2RR: ltä ja sihteeri Dave Sumner K1ZZ:ltä.
Sanoisin, ettei olisi voinut kuvitella, että järjestämme alueellisen konferenssin virtuaalisin keinoin.
Haluaisin lyödä vetoa, että käytämme sitä jo nyt. Mielestäni se kertoo meistä kaikista kuinka
nopeasti olemme pystyneet sopeutumaan virtuaalikokouksiin ja siirtämään suuren osan
toiminnastamme verkkoon.
Vaikka virtuaalikokouksen pitäminen ei ole ilman haasteita, uskon myös, että se tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden saada enemmän jäsenseuroja, enemmän edustajia ja enemmän radioamatöörejä ja
vieraita osallistumaan keskusteluihimme. Osallistuminen henkilökohtaisiin kokouksiin oli
taloudellinen haaste monille jäsenillemme. Meillä on nyt mahdollisuus sisällyttää enemmän
panostaa keskusteluihimme ja sellaisten jäsenyhteisöjemme osallistumiseen, jotka eivät ehkä
muuten osallistuisi konferenssiin. Panostaisin siihen, että jatkossa monet konferensseistamme ja
kokouksistamme olisivat edelleen virtuaalisia tai ainakin virtuaalisten ja henkilökohtaisten
läsnäolojen yhdistelmiä.
Kaikki toimihenkilöt ovat iloisia voidessaan olla läsnä tarkkailijoina tässä konferenssissa ja
odottavat innolla osallistumista tämän viikon keskusteluihin.
Olen myös erittäin iloinen voidessani puhua teille tänään ja esittää huomioita tämän konferenssin
avajaisissa.
Kollegat, ”Amatööriradio on muuttunut ja tulee jatkossakin muuttumaan. IARU: n ja sen
jäsenjärjestöjen on oltava valmiita sopeutumaan muutokseen ja vastaamaan siihen ”
Olen sanonut nämä sanat avauspuheenvuorojeni huomioissa IARU:n alueellisille konferensseille
siitä lähtien, kun tulin presidentiksi vuonna 2009. Kaikki näyttävät olevan samaa mieltä
kommenteistani "muutoksesta", mutta vasta hiljattain muuttuvan ympäristössämme vuoksi on
vaadittu IARU:a keskittymään työskentelytapamme muuttamiseen. On selvää, että tämä kokous,
joka käytännössä antaa meille mahdollisuuden huomioida vaadittavat muutokset, jotta IARU pystyy
jatkamaan hyvää työtä tulevaisuudessa.
Vaikka uskoin vakaasti, että olemme tehneet IARU: sta yhtenäisemmän ja sopeutuvamman, meidän
on silti tehtävä enemmän. Paljon enemmän.
Amatööriyhteisössämme on edessään sukupolven ja tekniikan muutos. Tällaiset
sukupolvenvaihdokset eivät aina heijastu jäsenyhteisöissämme tai IARU:ssa.
Me näemme amatööritoiminnan teknisiä muutoksia usein hyväksyen tällaiset muutokset hitaasti
siitä näkökulmasta, mitä amatööriradio merkitsee meille, mutta jotka ovat monille uudemmille
harrastajille tärkeitä (FT8: n suosio on vain yksi esimerkki).

Jäsenyhteisöjemme ulkopuolella on monia muita yhteisöjä, jotka houkuttelevat harrastajia (ja
joissakin tapauksissa erittäin terveellä pohjalla), joskus omien yhteisöjemme kustannuksella. Jotkut
keskittyvät toimintaan ja toiset teknisiin saavutuksiin. Meidän on mukauduttava ja pohdittava,
miten voimme tuoda nämä organisaatiot työhömme. Emme voi enää sivuuttaa muita ryhmiä, jotka
ovat houkuttelevia uuden sukupolven harrastajille.
Lyhyesti sanottuna emme voi yksinkertaisesti tuoda esille IARU: n jäsenyhteisön jäsenyyden etuja
nykypäivän harrastajille. Meidän on reagoitava ja sopeuduttava siihen, mitä he näkevät
amatööriradion etuina, jotta IARU pysyy terveenä ja merkityksellisenä tulevaisuudessa.
Kehotan teitä pohtimaan, kuinka voimme pitää IARU: n perustavoitteet ja samalla päästää irti
joistakin meille tärkeistä asioista.
Tarvitsemmeko tulevaisuudessa todella QSL-bureau järjestelmää paperikorteille? Onko se
houkutteleva uuden sukupolven harrastajille? Tiedämme, että QSL-bureau on merkittävä
taloudellinen taakka joillekin yhteisöille. Pandemia on keskeyttänyt QSL toimitukset monien
maiden välillä. Mieti, tuleeko se koskaan takaisin. Eikö meidän pitäisi kannustaa sähköistä QSL
toimintaa jossakin muodossa?
Taajuuksien jakaminen, etenkin VHF:llä ja korkeammilla taajuusalueilla tulee tulevaisuudessa
välttämättömäksi. IARU pyrkii saamaan koordinoidun maailmanlaajuisen vastauksen siihen, mitä
taajuuksien osia voimme joko jakaa tai mahdollisesti käydä kauppaa lisätaajuuksilla. Emme voi
enää sivuuttaa monien sääntelyviranomaisten muuttunutta näkemystä siitä, että taajuuksia on
jaettava siellä, missä se on mahdollista. Tästä tulee todellisuus, johon meidän on valmistauduttava
nyt ja hallittava jäsenten odotuksia.
Myönnän, että muutos ei ole helppoa, ja muutosten toteuttaminen on usein kaukana täydellisestä.
Mutta meidän on omaksuttava muutos voidaksemme edelleen puolustaa tehokkaasti
amatööritoimintaa. Herra presidentti. Luulen, että minun pitäisi pysähtyä tässä. En yritä herättää
kiistoja, vaan kannustaa keskusteluun.
Olen myös iloinen siitä, että Region 1 on ottanut johtoaseman eteenpäin viemisessä.
Jäsenliittojemme ja IARU:n alueorganisaatioiden avulla olen varma, että pystymme sopeutumaan
muutoksiin sekä nyt että tulevaisuudessa. Työpaja vuonna 2021 on Region 1: lle tärkeä tilaisuus
tarkastella tulevaisuuden strategioita ja vaikutuksia jäsenyhteisöille ja IARU: lle.
Kiitos, että annoit minulle avainkommentteja. Lausun henkilökohtaisen tukeni ja toivotan erittäin
hyvää konferenssia.
Kiitos.

IARU Region 1 presidentin Don Beattien G3BJ:n päätöspuheenvuoro
Nyt olemme saattaneet loppuun valintaprosessin. Haluan vain sanoa muutaman sanan, erityisesti
ihmisille, jotka ovat vetäytymässä roolistaan IARU Region 1:llä. Me kaikki tiedämme, että
kykenevien vapaaehtoisten löytäminen on kasvava haaste ja haluaisin asettaa vilpittömät kiitokseni
kaikille, jotka ovat olleet vapaaehtoistyössä viimeisten kolmen vuoden aikana. Olen
henkilökohtaisesti iloinen siitä, että niin monet vapaaehtoistyöntekijöistämme ja
koordinaattoristamme ovat sopineet jatkavansa vielä kolme vuotta, mutta tunnistan myös
”eläkkeelle” siirtyneiden kokevan, että on aika muutokseen.
Joten toivotamme niille, jotka jättävät roolinsa - Torelle, Jacquesille, Daveelle, Lisalle ja Peterille
parasta tulevaisuutta, ja toivon, että pystytte jatkamaan IARU Region 1:n tukemista
tulevaisuudessa.
Toivomme, että voitte liittyä kanssamme ensi vuoden työpajaamme, jossa voimme
henkilökohtaisesti huomioida tekemänne työn IARU:ssa. Sillä välin kiitos todella paljon.
Samaan aikaan toivotan erittäin lämpimästi tervetulleeksi uudet nimitykset. Odotan innolla
yhteistyötä kanssanne ja toivotan teille menestystä uusissa rooleissanne.
Tämä vie meidät esityslistan viimeiseen kohtaan. Tämä virtuaalikonferenssi on ollut meille kaikille
ensimmäinen IARU:ssa. Olen erittäin kiinnostunut saamaan paljon palautetta kokemuksistanne
virtuaalimaailmassa viime päivinä. Kuten kaikki tietävät, olemme lähettäneet kyselyyn linkin
kaikille konferenssissa olleille, ja kannustan kaikkia täyttämään sen mahdollisimman nopeasti. Se
on käytettävissä vain sunnuntaihin saakka.
Tulokset antavat meille tilastoprofiilin näkemyksistä virtuaalisessa yleiskokouksessa. Seuraavien
minuuttien aikana meillä on mahdollisuus ilmaista laadullisempia näkemyksiä tapahtumasta. Mutta
ensin sanon muutaman sanan.
Muutama sana tästä konferenssista. Jotkut sanovat, että VGC: llä ei ole henkilökohtaista
vuorovaikutusta. Pelkään, että se on väistämätöntä. Mutta se edusti ainoaa tapaa, jolla voisimme
kokoontua tällä hetkellä, jossa ei vaadita matkaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Se myös säästi
meiltä oheiskuluja yhteensä noin 200 000 CHF.
Etäkokoustekniikka kypsyy ja kehittyy koko ajan, ja mielestäni meidän on kysyttävä itseltämme,
miten hyödynnämme VGC: n kokemuksia ja tekniikkaa toimiaksemme paremmin tulevaisuudessa.
Meidän on aina muistettava, että konferensseissamme ohjasi teidän panoksenne. Tapaamme
keskustelemassa jäsenyhteisöjemme mielestä tärkeistä asioista. Executive Committee:ssä näemme,
että meidän on tarpeen nostaa profiiliamme Region 1 alueella ja työskennellä tiiviimmin yhdessä
amatööriradion muokkaamiseksi tulevaisuutta varten. Siksi ehdotimme erilaista lähestymistapaa
tämän vuoden konferenssissamme - ehdotuksen, jonka te kaikki hyväksyitte, mutta jota COVID on
estänyt meitä tekemästä.
Nopeasti muuttuvassa maailmassa liike-elämässä on sanonta, että ei riskiä + ei muutosta = ei
liiketoimintaa. Jos emme amatööriradiossa sopeudu muuttuvaan ympäristöön, menemme samalla
tavalla kuin dinosaurukset. Tämä ei tarkoita sitä, että lopetamme sen, mitä teemme tänään. Kaukana
siitä. Mutta meidän on tavoitettava uusi sukupolvi niistä, jotka saattavat olla kiinnostuneita
amatööriradiosta, toivottaa heidät tervetulleiksi ja oppia heiltä. Eilisen päivän tavat eivät ole
huomisen tapoja, ja silloin meidän on ymmärrettävä, miten maailma muuttuu.
Olimme toivoneet järjestettäväksi muutoksen ja tulevaisuuden työpajan tällä viikolla, ja mielestäni

tämän ottaminen pois tästä konferenssista on jättänyt meille tällä viikolla melko kuivan ja
innoittamattoman asialistan. Mielestäni meidän on löydettävä parempia tapoja käsitellä monia
asioita, joista olemme viettäneet aikaa keskustellessamme tällä viikolla, ja vapautettava arvokas
tapaamisaikamme keskustelemaan amatööriradion selviytymiskysymyksistä. Olisimmeko
järjestäneet tämän tapahtuman henkilökohtaisesti, olisiko se tosiaan ollut hyvä käyttää mainitsemani
200 000 CHF: n kustannukset? Epäilen, ettei oikeastaan.
Meidän on aloitettava muutos- ja sopeutumisprosessi, ja voimme tehdä sen vain yhdessä - IARU:
lla ei ole kaikkia vastauksia. Joten kannustan kaikkia teitä miettimään amatööriradion maailmaa
tänään ja sitä, mikä houkuttelee 2000-luvun radioamatöörejä maailmaamme. Se on usein jotain
hyvin erilaista kuin mikä houkutteli meitä harrastukseen. Kun tarkastelemme omia
jäsenyhteisöjämme, mitä ne tarjoavat tulokkaalle ja miten sen on muututtava, on osa
muutosprosessia meille kaikille - aivan kuten IARU: lle itsekin.
Haluan asettaa haasteen teille kaikille. Jos et ole jo tehnyt niin vielä, niin varmistatko, että
fokusoidut yhteisössäsi huomiseen? Huomisen ihmisille, huomisen tekniikoille, huomisen
aktiviteeteille ja huomispäivän tavoille kommunikoida edustamiesi henkilöiden ja maasi laajemman
amatööriradiomaailman kanssa. Puhu nuoremmille tai uudemmille ihmisille ja kuuntele heidän
sanojaan. Jotkut sanovat meille, että he pelkäävät puhua - kannustavat heitä olemaan avoimia ja
rehellisiä näkemäänsä - ja valmistautumaan kritiikkiin. Mutta käytä tätä kritiikkiä positiivisesti ja
auta muokkaamaan yhteisöäsi ja sen tarjoamia asioita.
”Nyt olemme tulleet kokouksemme loppuun. Kuten me aina teemme, haluan kiittää muutamia
muita ihmisiä. Ensinnäkin mikä tahansa tällainen tapahtuma riippuu joukosta ihmisiä, jotta se
toteutettaisiin.
Olemme kaikki erittäin kiitollisia streamien sihteereille - Ianille, Dickille ja Hilarylle heidän
työstään kokousten pöytäkirjojen ja ytimekkäiden suositusten toimittamisessa.
Mutta tietysti henkilö, joka pitää sen hallinnollisesti yhdessä on konferenssin sihteeri, ja haluan
kiittää Hansia erityisestä kiitoksesta kaikesta työstä ja tuesta muutamassa kiireisessä VGC: n
valmistelussa.
Ja lopuksi olen syvästi kiitoksenvelkaa Chris Deaconille, joka työskentelee kanssamme työpajalla
ensi vuonna. Chrisillä on paljon kokemusta strategisten muutosten työpajojen johtamisesta, ja
olemme erittäin onnekkaita hänen osallistumisestaan.
Nyt se on ohi. Voimme päivän tai kaksi rentoutua ja toipua. Mutta sitten palaamme IARU:n
arkipäivään.
Täten päätän kokouksen ja näin toivon, että sinä ja perheesi pysytte turvassa näinä epävarmoina
aikoina. Toivon ja rukoilen, että voimme tavata henkilökohtaisesti ensi vuonna, ja Chris Deacon
konsulttimme, odottaa innolla työpajan haastetta.
Kiitos osallistumisesta virtuaalikonferenssiin ja toiveeni tulevaisuudesta.

