
Lisätietoja ja ilmoittautuminen sähköpostilla nuoriso@sral.fi.  Kerrothan 
ilmoittautumisen yhteydessä nimen, kutsun ja majoitustarpeen!

Kontestin säännöt löydät osoitteesta: 
www.ham-yota.com/contest/

Ilmoittaudu nyt mukaan tiimiin!

<takaisin pääotsikoihin>

Kirjaimet kuulostavat samoilta – tämän vuoksi käytä aina foneettisia aakkosia!
Paranna yhteyden laatua – käytä foneettisia aakkosia

Kursseilla opetettavia foneettisia aakkosia eli
radioaakkosia on sekä suomeksi että englanniksi, joita
kutsutaan yleensä NATO-aakkosiksi. Kummassakin
tapauksessa ne koostuvat sanoista, jotka edustavat
vastaavaa aakkosten kirjainta. Tässä jutussa kerrotaan,
miksi niitä on tärkeää käyttää että vältytään
väärinymmärryksestä kun annat kutsumerkkisi,
tunnuksesi, sijaintisi tai nimesi harvinaiselle DX-
asemalle tai mille tahansa asemalle meluisissa
olosuhteissa. Tai kotimaan yhteyksissä.

Voi olla hauskaa luoda omat, ainutlaatuiset foneettiset
aakkoset kertomaan tunnuksestasi, mutta se ei
todennäköisesti paranna viestintää. Päinvastoin!

Foneettiset aakkoset ovat kuin morsemerkit – ne syöpyvät aivoihin
Foneettisten aakkosten oppimisessa ja käytössä on sama metodi kuin 
sähkötyksen oppimisessa. Kun opetellaan foneettisia aakkosia, ne oppii 
lopulta yhdistämään vastaavaan kirjaimeen samalla tavalla kun tunnistaa 
morsemerkit. Sen sijaan, että ajattelisit, että "ti ti taa ti" on "F", kuuletkin
vain "F", kun kyseinen merkki sähkötetään. Merkki ja sen rytmi on 
syöpynyt aivoihisi. Ja täsmälleen samalla tavalla, kun kuulet vaikka "Kalle”,
et mieti itse sanaa vaan kuulet itse asiassa vain K-kirjaimen. 

Jos asema käyttää sellaisia sanoja, jotka eivät kuulu foneettisiin aakkosiin, 
joutuu miettimään erikseen, miten kukin sana kirjoitetaan ja mikä on sitten 
sen ensimmäinen kirjain. Kun vielä mietit ensimmäistä sanaa, sinulta 
saattaa jäädä paitsi seuraavat kaksi sanaa ja kirjainta. 

Jos tunnuksesi on vaikka ”OG2AHB” ja keksit käyttää omasta mielestäsi 
hauskoja sanoja, vaikkapa ”OSKARI GORILLA KAKSI AINA HAUSKA 
BULDOGGI” kestää vasta-asemalta aika pitkään tunnistaa kutsusi. 
Puhumattakaan siitä, että kirjoitetaanko ”buldoggi” ”B”- vai ”P”-
kirjaimelle.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_foneettinen_aakkosto

Englannin kielen samalta kuulostavat kirjaimet
Jos et käytä foneettisia aakkosia vaan luettelet tunnuksesi kirjaimet 
kerrallaan, on suuri vaara että sinut ymmärretään väärin. Muista että 
radiolla välittyvä ääni ei ole stereoääntä vaan SSB-liikenteeseen sovitettua 
noin 2.5 kHz leveää ääntä. Se on vain osa oikeasta äänestäsi ja 
samankaltaistaa kaikki äänteet. Korkea suhu-äänne ei välttämättä mene 
mikfofonin lävitse.
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Englannin kielessä seuraavat kirjainryhmät kuulostavat samanlaisilta.
B C D E G P T V Z 

(”bii” - ”cii” - ”dii” - ”ii” - ”gii” - ”pii” – ”tii” - ”vii” -”gii”)

A J K
(”ei” – ”jei” - ”kei”)

 

Q U W
(”quu” - ”uu” – ”double uu”) 

I Y
(”ai” - ”wai”)

 

S X
(”es” - ”ex”)

Mutta seuraavilla kirjaimilla on ainutlaatuinen soundi: 
F H L M N O R

(”ef” - ”eitz” -”el” - ”em” -”en” - ”ou” -”aar”)
Useammilla kirjaimilla on mahdollisuus erehtyä kuin ei. Tulokset ovat erittäin
huonot

Suomen kielen samalta kuulostavat kirjaimet
Suomen kielen kirjaimissa on vähän enemmän vaihtelua äänneasussa. 
Mutta silti tulee käyttää foneettisia aakkosia. Suomen kielen kirjaimista voi 
tehdä samanlaiset vertailutaulukot

Q U
(”kuu” – ”uu” : pitkä uu-äänne)

I J
(”ii” – ”jii” : pitkä ii-äänne

O H K
(”oo” - ”hoo” – ”koo” : pitkä oo-äänne?

B C D E G P T V W 
(”bee” – ”cee” - ”dee” - ”ee ”-  ”gee” - ”pee” - ”tee” -  ”vee” - ”tuplavee” :

pitkä ee-äänne)

L M N
(”äl” – ”äm” – ”än” : alussa lyhyt ä-äänne)

R X
(”är” -  ”äx” : alussa lyhyt ä-äänne ja vahva konsonantti)

S F
(”äss” – ”äff” : lyhyt ä-äänne ja samankaltainen suhu-äänne)

Y  Z
(”yy” - ”zeta” : eivät juuri sekoitu muihin kirjaimiin )

<takaisin pääotsikoihin>

Puskakausi alkanut kuumasti. Nyt 184 uutta puskaa OHFF-listalla
Huhtikuun alussa OHFF-puskien listaan lisättiin 184 puskaa. Niitä on 
yhteensä 1376. Oheisesta päivitetystä kartasta voit katsoa, missä niitä on, 
mistä on oltu äänessä ja mikä on vielä korkkaamaton. Värikoodi kertoo 
tilanteen.
https://kartta.ohff.fi/

Uusia puskia tuli siis 184 kappaletta, hylkyjä jouduttiin antamaan noin 
nelisenkymmentä. Osa oli ihan puhtaasti duplikaatteja olemassa oleviin 
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