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JÄRJESTÖT

MUISTIO

Tiistai 19.1.
Klo 18.00 Kaikkien aikojen 
satu Mäntyharjun Kulttuu-
risalissa.

Perjantai 22.1.
Klo 17.00 Kunnon Dinosau-
rus 3D (dub) Mäntyharjun 
Kinossa.
Klo 18.45 Jättilläinen Män-
tyharjun Kinossa.
Klo 20.15 The Hateful 
Eight Mäntyharjun Kinossa.

Lauantai 23.1.
Klo 17.00 Järven tarina 
Mäntyharjun Kinossa.
Klo 18.30 Jättilläinen 
Mäntyharjun Kinossa.
Klo 19.45 The Hateful 
Eight Mäntyharjun Kinossa.

Alkoholistiläheisten 
vertaistukiryhmä: 
Mäntyharjun AL-Anon 
kokoontuu joka ma klo 19 
srk-keskuksen takkahuo-
neessa.

Eläkkeensaajat ry: 
Virkistäytymismatka 
Kyyhkylään ti 16.2. Hinta 
26 e, sis. allasmaksun, 
ruokailun ja matkat. 
Lähtö Minimanin edestä 
klo 11. Maksu autossa. 
Ilm. Sirpalle p. 040 522 
9031 ma 8.2. mennessä. 
Tervetuloa mukaan!

Omakotitalon pihalla 
seisoo 22 metriä korkea 
masto ja sisältä talon uu-
menista löytyy huone, joka 
on lattiasta kattoon täynnä 
radiolaitteita ja tietokonei-
ta. Joistakin kaiuttimista 
kuuluu kohinan seasta 
englanninkielistä tekstiä. 

Jari Lamponen istuu 
pöydän ääressä ja katse-
lee kahta pöydällä olevaa 
näyttöruutua ja vääntelee 
tottuneesti radiolaitteiden 
nappuloita. Olemme ra-
dioamatöörin harrastuk-
sen keskiössä, josta hän on 
yhteydessä ympäri maail-
maa ja pyörittelee ulkona 
olevan maston antenneja 
etsiessään kuuluvia radio-
kanavia.

– Se oli joskus 1990-lu-
vun alkupuolella kun har-
rastus alkoi LA-puhelimil-
la. Siitä se on vuosi vuo-
delta kehittynyt ja laitteita 
on kertynyt lisää, kertoo 
Lamponen. 

– Silloin tässä kylällä oli 
useampi harrastaja, joiden 
kanssa aloittelimme yh-
dessä ja kävimme Mikkelin 
kerholla saamassa oppia.

Internet ei ole Lamposen 
mukaan vienyt radioama-
töörin harrastuksen vie-
hätysvoimaa. Pikemmin-
kin se on auttanut radio-
amatööriä harrastuksessa 
eteenpäin ja tuonut siihen 
helpotuksia.

– Netistä on helppo seu-
rata, mitkä asemat ovat 
maailmalla hereillä. Ra-
dion yhdistäminen tieto-
koneeseen on lisäksi no-
peuttanut yhteyksien ot-
tamista, sanoo Lamponen. 

– Tällä hetkellä pystyn 
kääntelemään ulkona 
mastossa olevia antenneja 
manuaalisesti täältä ra-
diohuoneesta, mutta jat-
kossa on tarkoitus saada 
antennien kääntäminen 
tietokoneen automaatti-
ohjaukseen. Se helpottaisi 

entisestään radiokanavien 
löytämistä.

Kiinteä osa radioamatöö-
rin harrastusta on Lam-
posen mukaan laitteiden 
rakentaminen, johon osia 
ja tarvikkeita on helppo ti-
lata internetin kautta mis-

tä päin maailmaa tahansa. 
Käytöstä poistetuista radi-
oista ja matkapuhelimista 
pystyy myös rakentele-
maan varustusta radio-
amatöörin tarpeisiin.

– Tämän hetkisellä lait-
teistolla saan nostettua 
lähetystehon vahvistimien 

ja antennin kanssa 1500 
wattiin saakka, mikä on 
yleisluokan radioamatöö-
rin suurin sallittu lähetys-
teho laitteistolla, kertoo 
Lamponen. 

– Kaukaisimmat yhte-
ydet olen ottanut 16 000 
kilometrin päähän Mänty-
harjusta.

Radiohuone Lamposen 
omakotitalossa on ahke-
rassa käytössä, koska myös 
puoliso Mia Lamponen 
innostui harrastuksesta 
seurattuaan Jarin touhuja 
muutaman vuoden. 

– Kesäleireillä on ollut 
tapana viime vuosina käy-
dä tapaamassa tututtuja ja 
vaihtamassa kuulumisia, 
tuumaa Lamponen. 

Siellä olevat harrastajien 
kirpputorit ovat hyviä tar-
vikkeiden hankkimispaik-
koja.

Vaikka radioamatööri-
harrastus on voimissaan 
ja siihen vihkiytyneet ovat 
siinä innolla mukana, niin 
nuoria jäseniä kaivataan 
Lamposen mukaan harras-
tuksen pariin lisää.

– Uusia jäseniä on kyllä 
viime vuosinakin tullut, 
mutta tahtovat olla van-
hemman puoleista väkeä. 
Nuoria saisi tulla mukaan 
enemmän. Lupakäytäntöi-
hin on tullut viime vuosina 
jonkin verran helpotuksia, 
jotka mahdollistavat ul-
kopuolisten mukaantulon 
kokeilemaan harrastusta. 
Radioaseman haltijan pai-
kalla ollessa pääsee kokei-
lemaan mistä harrastuk-
sessa on kysymys.

Harrastustaan Lampo-
nen kertoo jatkavansa ja 
kehittävänsä edelleen tu-
levaisuudessa.

– Joskus tulevaisuudes-
sa eläkepäivien koittaessa 
on vielä enemmän aikaa 
harrastukselle, vakuuttaa 
Lamponen. 

– Niin kauan kuin henki 
pihisee, pysyy harrastus 
mukana ja OH4JL:n kutsu 
kuluu radioalloilla.

MARKKU SOHLMAN

� Internet ja 
tietokone ovat 
hyviä apu-
välineitä radio-
amatöörille, 
mutta vanha 
sähkötys-
avainkin on 
vielä käytössä.

Radioamatöörillä riittää 
laitteita joka lähtöön

”Kaukaisimmat 
yhteydet olen ot-
tanut 16 000 ki-
lometrin päähän 
Mäntyharjusta.”

HURAHTANEET!

Jari Lamponen on rakentanut huoneeen täyteen radiolähettimiä ja muuta varustusta harrastuksensa tueksi.

Perinteinen manuaalinen sähkötysavain kuuluu myös 
tämän päivän radioamatöörin varustukseen ja on myös 
käytösssä.

MARKKU SOHLMAN

Henkilökohtaista tilitoimistopalvelua

TiliTaito Anssi Laitinen Oy 
◆ Puh. 0400 178 777    ◆ anssi@tilitaitolaitinen.fi      

 ◆ www.tilitaitolaitinen.fi   ◆ Kalliolantie 87, Pertunmaa 

Ota yhteyttä, tulen mielelläni käymään 

ja keskustelemaan yrityksesi tarpeista. 

              
palvelee tilaus- ja ilmoitusasioissa 
ma-pe klo 8-16.
ilmoitukset@pitajanuutiset.fi 
tilaukset@pitajanuutiset.fi 

Pitäjänuutisten asiakaspalvelun 
puhelin-
numero 015 350 3518

Jätä ilmoitukset 
www.pitajanuutiset.fi /ilmoita/

2-3 riviä 15 €

4-5 riviä 20 €

Osta, myy, vuokraa...Nyt on
MEIJAN
MARKKINAT

€ €

LYHYET

Yhteenvedot vuonna 
2015 maksetuista viljeli-
jätuista valmistuvat tam-
mikuun lopussa. Viljeli-
jät näkevät maatilalleen 
myönnetyt tuet verkko-
asiointipalvelu Vipussa. 
Mahdollisia summaka-
rensseja tai takaisinpe-
rintöjä Vipu-palvelussa 
näkyvissä summissa ei 
ole huomioitu.

Maaseutuvirasto pos-
tittaa tukiyhteenvedot 
viljelijöille tammi–hel-
mikuun vaihteessa. 
Postitettavassa yhteen-
vedossa näkyvät myös 
pidätetyt summat.

Tukiyhteen-
vedot 
viljelijöille 
kuun 
vaihteessa


