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Säät ja muut kuulumiset
radioaa ltoj en vä I itykse I lä
Radio-
arnatöörit
testasivat
phvu -fin
såäpalvelun

EWA RISTKARI
LAHrT
- This is Oscar Hotel 'Ihree

AIfa Charlie, horv is the
r,veather in Hamm?

Vanhaan studiohuonee-
se€n astuessa tulee fiilis
kuin olisi 80-luvulla tehdyn
scifi leffan kuvauksissa. Piip-
piip-tsts-piip.. sitten aalloilta
alkaa kuulua myös puhetta
ja paljon, sillä lauantaina
aamupäivällä radioaalloilla
on paljon iltmisiä.

OII3TY, eli näin mei-
dän kesken Pentti tare
va ottaa yhteyden Saksaan
Hammiin, Esa Rössin (OH-
3MUQ) Lahden radioama-
töörien varapuheenjohtajan
seuratessa taustalia. Nimet
tavutetaan kansainvälisil-
lä aakkosilia ja lyhyen kes-
kustelun pystyy tarvittaes-
sa käyrnään osittain ilman
varsinaisia sanoja. Säänkin
kun voi tiedustella lyhen-

Lahden radioamatöörien Pentti Lareva OH3TY ottaa yhteyttä Skotlantiin. Varapuheeniohtaja Esa Rössi OH3MUQ ker-
too, että amatöörit käyttävät samaa kansainvälistä kellonaikaa, joka on kesäaikana kolme tuntia Suomen aikaa jäljessä.

den radioamatöörien pitkä-
aikainen jäsen ja pätevyys-
tutkija Pentti Lareva {Otl'
3TY) ja Esa Rössi s,rlo\,.rr
harrastuksert kiehtov, ,, , r i,i:
li sen monipuolisuurlc'n !,r'

0H3AG, tTX ja 73

a* Radioaaltoien lisäksi radioamatöörit seikkailevat
termien viidakossa, sillä aalloilla keskustellaan pal-
jon lyhenteillä. Keskusteluissa esimerkiksi sään voi
kysyä lyhenteellä WX ja yhteyden lopettaa lyhen-
teellä 73.
,::'r Jokaisella harrastalalla on myös oma kutsumerkki.
Kaksi ensimmäistä kirjainta ovat maatunnus, niiden
perässä oleva numero määräytyy vanhan läänijaon
nrukaan ja loput numerot ovat sattumanvaraisia. To-

! sin tietenkin halutessaan voi itselleen ostaa vapaana

I olevan haluamansa loppuosan.
I1-*'?Gr-g-Fffilrstlw{.W

Sääpalvelussa myös lomakohteet

'r,, 
Viikkouutisten uusituilla nettisivuilla on mahdol-

lista tarkastaa sään paitsi Päijät-Hämeessä, myös ko-
ko maassa. Matkalle lähtevän kannattaa surffata tar-
kistarnaan myös lomakohteen kelit, sillä palvelussa

on nrukana kymmeniä kaupunkeja eri maista. Hel-
poiten palveluun pääsee etusivun oikean yläkulman
sääikonista: sitä klikkaamalla sääennusteet aukeavat
suoraan.

Esa kääntää antennia ja
otamlne yhteyden Kazaks-
taniin. Valitettavasti maa-
ta ei phvu.fi;u sääpalvelus-
ta löydg mutta Vlad kertoo,
että lämmintä on yli 20 as-
tetta.

Seuraavaksi tavoitamme
Sveitsistä kaksi entistä lah-
telaista. Asko kertoo käy-
neensä koulunsa Vuorika-
dun koululla. Rekkakus-
kina työskentelevä Heikki
kertoo asemapaikkansa tie-
toja aina merc"npinnankor-
keudesta lähtien.

Sveitsin kyliä ei sääpalve-
lusta tarkalleen löydy, mut-
i.r ,rinal<rn ir,iir;vät säätie-
riot limuraar,.rt netin tieto-
jen kanssa.

teellä WX.
-Välillä siis jutellaan enem-

män ja joidenkin kanssa
vaihdetaan vain yhteystic-
dot mrn kansainvälisiä ly-
henteitä hlrlrilisi käYttäen.

Yhteystiedoilla ei tässä ta-
pauksessa tarkoiteta osoit-
teita ia puhelinnumeroa
vaan ylrteyden kuuluvuttt-
ta, operaattorin nimeä ja
asernan sijaintia.

-Mahdolliscsti kcrrotaan
n'ryös rnuita tieoia onlasta
asenasta, harlastajat hiro-
mauttavat.

Radioamatööreillä on ra-
jattomasti puheaikaa. l.ah-

i<ia. Tekniikka on oma alu-
eensa, mutta isoina asioina
ovai myijs sosiaaliset ver-
kostot, muiden maiden kuu-
Iumiset sekä älyttömän hy-
vä tapa kehittää omaa kie-
litaitoa ja maantiedon tun-
temusta.

OTAMME yhteyden Eu-
rooppaan ja Chris Skotlan-
nista vahvistaa, että sääpal-
velu todella pitää paikkan-
sa. Skotlannissa on aurin-
koista i,r lämpöä 15 astetta.
Pcntti innostuukin vaihta-
rnaair taLkempia asemalie-
toja ja sääkuulumisia ja vit-
.:i!if(.. ''ttä brittit n kll:isa
'.'orsi ' ,,,stä pulttt.r i;iiicnr
graänkir r

Mastojen juurelta lähetetään Lahden matkailumainmsf,a
S Lahden radioamatöörit ovat saaneet taamme. Se on itse asiassa vain

kerhohuoneensa keskelle historiaa, sillä helpotta- ."ng}ls, nut asioita, sil-

kerhotilat toimivat vanhoissa studiotilois- lä 
" , 

.13$ii::iF;*i tietoa toimin-
sa, joka toimi 1920-luvulla Lahden pitkä- _,.,:,.f.: 

' ' - a. rlastamme5d, ,uKd r.(JilIlr lvzv-luvulla Lalluell IJltKd- t;,.1 aö. I rort(

aaltoasemana .,-n*',';1: r ;liiF- löylyy

r"ffi#iätällkräliiäll: 
i+{ 6P" 

^d/ 
ji,'tr;

Lahden radioamatöörikerhossa on jä- 
^{ *, ,]""tljiåt?l

seniänoinl30javuonna'1930perustettu 6ltS taa sähköi_
kerho on yksi suomen uull'*o'ul 

. xoÅi k"rtoo myös mat- sesti niin
-lnternet ei ole vaikeuttanut toimin- kailutietoja Lahåesta. sanotulla e-

QSL:n avulla. Ja näkeepä usein vasta-ase-

nran myös kotisivuilta. Myös OH3AC;n eli
Lahden aseman kotisivut löytyvät interrre-
tistä.

Radioamatöörit lähettävät toisilleen or-
ganisaationsa välityksellä tai postitse yh-
teyksien kuittauksina QSl-kortteja, joista

selviää, millaisen aseman kanssa on työs-
kennelty.

Kortista käy selville yhteydenpidon tär-
keirnmät tiedot ja usein kortin toiselle puo-
lelle on jopa valokuva asemasta.

- Näin voi itselleen vaikka keräillä mail
joihin on saanut yhteyden tai keskittyä e
merkiksi olympiakaupunkeihin la sama
varmistaa, että yhteys on ollut aito, Per

ti tarkentaa.

Radioamatööreilläkin on kiusana pir

tismi.

- Radioamatöörilaitteiden käyttöön r

keuttavan luvan saa suorittamalla päl
vyystutkinnon. Suomen radioamatöörili
to välittää opintomateriaalia. Kaikki tutki
totehtävät löytyvät nykyisin verkosta. lt

annamme täällä sitten opinto-ohjausta

järjestämme tutkinnon, Pentti selventää.

- Radioamatööriliikenne on julkista, ja si-

tä voi sopivalla vastaanottimella kuunnella
sille varatuilla taajuuksilla, Esa lisää.

Radioamatöörien toimintaan pääsee tu-
tustumaan Lahden Radio -ja Tv-museossa
sunnuntaisin kello 12-1 5 välisenä aikana.

-Lisäksi kerlroiltoja vietetään maanan-
taisin kellol S - 20 välisenä aikana lolloin
jokaisella harrasteestamme kiinnostuneel-
la on mahdollisuus tulla tutustumaan toi-
mintaamme, Esa vinkkaa.


