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Pääkirjoitus

Historian siipien havinaa
TreDXKin Ylöjärven Antaverkassa 1979 järjestämä
SDXL:n kesäkokous oli suuri yleisömenestys. Kokouk-
sen vieraskirjana toimineeseen ns. vihreään kokouskir-
jaan on taltioitu kaikkien Antaverkassa vierailleiden
nimikirjoitukset, kaikkiaan huimat 174 kpl. Kokouksen
aikaan allekirjoittanut oli 6-vuotias ja valaistuminen
DX-harrasteen osaltakin tapahtui vasta kahdeksan vuot-
ta myöhemmin. Silti Antaverkan osallistujalistalla on
paljon nykyisestä Kantoaallon tilaajarekisteristä tuttu-
ja nimiä: Rauno Niemi, Matti Ponkamo, Pekka Koso vain
muutamia mainitakseni. Kaikkia teitä en tunne kuin
niminä osoitetarroissa tai korkeintaan parin sähköpos-
tin välityksellä. DX-kipinä on kuitenkin ollut vahva,
koska vielä 24 vuotta myöhemmin tilaatte Suomen pit-
käaikaisinta DX-paikallisjulkaisua Kantoaaltoa.

Positiivisinta tämän 150. Kantoaallon kokoamisessa oli
TreDXKin alkuaikojen aktiivien aktivoituminen lehteä
avustamaan. Suurkiitokset erityisesti Tapio Majamäel-
le, Lauri Niemelle ja Timo Jokiselle, joita ilman tämä
lehti olisi jäänyt kovin köyhäksi. Kuten vuosikokouspöy-
täkirjasta toisaalla tässä lehdessä (s. 40) näkyy, on
vuodeksi 2007 suunnitteilla TreDXkin 40-vuotisjuhla ja
yhdistyksen historiikki, johon tähän numeroon kerätty
aineisto toimii mainiona pohjana.

"Historiatoimikunnan" osalta kovimman urakan tähän
lehteen teki Juha Vehmas käymällä läpi kaikki Kanto-
aallot 1970-80-luvuilta ja skannaamalla suuren osan
tämän numeron kuvamateriaalista. Lisäksi Juha huo-
lehti yhteydenotoista jo edellämainittuihin vanhoihin
aktiiveihin. Toinen urakoija oli Jukka Virtanen, joka
kopioi TreDXKin vanhat vihreät kokouskirjat 1970-80-
luvuilta ja kokosi yhdessä Juhan kanssa tästä lehdestä
löytyvän (s. 22) kronologian TreDXKin historiasta 1960-
ja 70-luvulla.

Tämän numeron sisältö keskittyy paljolti historia-ai-
neistoon. Juhlanumerossa se on perusteltua, mutta jat-
kossa juttuja ajankohtaisista aiheista kaivataan enem-
män. Odottelen niitä jo ensi numeroon.

Jouni Keskinen (JKZ)
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Kantoaalto 30 vuotta!
Tampereen DK-Kuuntelijat ry:n

julkaisema Kantoaalto-lehti on saa-
vuttanut 30 vuoden vetreän iän.
Kolmenkymmenen vuoden ja 150
numeron jälkeen voi todeta, että
lehden julkaisemiseen vapaaehtois-
voimin on täytynyt löytyä usko-
mattoman paljon aikaa, jonka olisi
voinut käyttää johonkin muuhun
“järkevään”. Lehden julkaiseminen
on kuitenkin koettu TreDXK:n pii-
rissä niin olennaiseksi osaksi yh-
distyksen toimintaa, että tähän
numeroon on tultu. Suurentele-
matta voi sanoa, että Kantoaalto
on vaikuttanut kolmenkymmenen
vuoden aikana merkittävästi suo-
malaiseen dx-kuunteluun ja tulee
toivottavasti jatkossakin vaikutta-

maan. Tämä tietenkin edellyttää,
että lehdellä tulee olemaan aktiivi-
sia avustajia ja jokainen kantaa
“kortensa kekoon”. Pidettäköön
tästä myös kiinni näin Kantoaallon
juhlavuoden kunniaksi!

Tampereen DX-Kuuntelijat ry:n
puheenjohtajan ominaisuudessa
haluan kiittää kaikkia vuosien var-
rella lehden tekoon osallistuneita,
sillä arvokkaalla panoksellanne
yhdistys on edelleen voimissaan ja
“Kantis” porskuttaa kohti seuraa-
vaa tasakymppiä.

Petri Ketola PJK
puheenjohtaja
Tampereen DX-Kuuntelijat ry

VARMISTA KANTOAALLON TULO MYÖS JATKOSSA

Tämä numero on viimeinen joka lähetetään tämän vuoden kannatusmaksua maksa-
mattomille. Maksa siis kannatusmaksu ennen kesäkuun alkua niin saat vuoden 2005
lehdet vielä vanhaan hintaan 6 euroa 3 nroa. Kesäkuusta alusta kannatusmaksu nousee
vuosikokouksen päättämään 9 euroon vuodessa.

Maksu suoritetaan tilille 573 120 - 412 831 (maksun saaja TreDXK / Jouni Keskinen).
Jos osoitteesi on muuttunut tai olet uusi tilaaja, kirjoita osoitteesi lisätietoja kohtaan.
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Vuodenvaihteen ja alkuvuoden loki on poimittu lähinnä Online-lokista. Jos muuten
jatkossa käytte paikallispeditioneilla ja haluatte niiden lokaukset Kantoaaltoon, niin
ilmoittakaa minulle vähintäänkin tuo peditionnimimerkkinne. Nimimerkillä haettaes-
sa Online-lokista eivät nimittäin löydy /N-tyyliin loppuvat peditionnimimerkit.

Eurooppa

171 26.12.2004 1032- RUS: R Chechnya Svobodnaya, Tbilisskaya. PMA/N
1233 29.12.2004 0200- BEL: RTBF Pure FM. Kuiskaili poppien välissä “Pure FM”.

PMA/N
1575 30.12.2004 0643- F: R Nouveaux Talents, Paris. Myös “RNT”-idejä. PMA/N
1602 8.1. 1835-1845 FIN: SWR, Virrat. Kuului vain lyhyen aikaa näillä

rupukeleillä. TAT

Brittein saaret

1026 28.1. 0632- UK: Downtown R, Belfast. TAT
1116 28.1. 0630- UK: BBC R Derby, Burnaston Lane. TAT
1485 5.2. 0753 G: BBC R Merseyside, Wallasey. Nousi tasalta idaamaan,

mutta jäi vähitellen Humbersiden jalkoihin. Tämä on ollut
tiukassa kuulla Kiurunpäässäkin. Luhtiksen 500 metrinen
brittilanka vetää melko kivasti nykyään. PJK/N

1566 30.12.2004 0705-0733 G: BBC Somerset Sound, Taunton. PMA/N

Iberia

1080 23.12.2004 2257-2300 E: SER R Coruña, A Coruña. PMA/N

Afrikka

1385.92 8.1. 0655-0710 GUI: R Rurale, Labé. Yllätti kuulumalla aloitusaikaan.
Heikkeni nopeasti, mutta vilkaisu Geoclockiin varmisti asi-
an: aurinko nousi juuri samaan aikaan Guineassa. TAT

1431 20.1. 2030- DJI: R Sawa, Arta. Uutiset satellittiviiveellä //990, mutta eri
musiikkia. JM

4750 28.12.2004 0347- SDN: R Peace. Tuhti kuuluvuus EE-ideineen. Häipyi pian
auringon noustessa Aafrikassa. PMA/N

5066.47 14.1. 0406- COD: R Candip, Bania. TAT
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Aasia

990 20.1. 1915- CYP: R Sawa, Cape Greco. Jyräysvoimalla magn. myrskyn
aikana, peittosi täysin saksalaisen. Selosti Bushin
virkaanastujaisia. JM

3925 23.12.2004 0650- J: R Nikkei, Tokyo. Tämän varhainen kuuluminen Tampe-
reen horisontissa selittyi vilkaisulla Geo Clockiin. //6055kHz.
Tuskin tuli pitkää reittiä japsilankaamme. Vaimeni keski-
päivää kohti. PMA/N

4739 27.12. 1329-1401 VTN: VoV Son La. Viimein pikku vietnamilainen luureissani
kelpo kuuluvuudella. Tunnari pimputukset ja idit 1330UTC.
PMA/N

Oseania

4835 4.2. 2200 AUS: VL8A ABC Alice Springs. Kuluu silloin tällöin tältä
taajuudelta ja yleensä signaali on heikko. PJK/N

Pohjois-Amerikka

740 27.12.2004 0452- CAN: CHCM Marystown NL. “VOCM-Weather...”. PMA/N
1130 5.3. 0138 USA: KFAN Minneapolis MN. PJK/N
1130 5.3. 0140 USA: WBBR New York NY. Tuli rinta rinnan ”Fanin” kans-

sa. PJK/N
1210 5.3. 1210 CAN: VOAR Mt. Pearl NF. Julisti sanomaa, kuten ennenkin.

PJK/N
1390 5.2. 0059 USA: WEGP Presque Isle, ME. PJK/N
1470 5.2. 0230 USA: WLAM Lewiston, ME. On tällä hetkellä yksi varmim-

min kuuluvia jenkkejä. PJK/N
1500 7.1. 0700- USA: WLQV Detroit MI. TAT
1540 25.12.2004 0732- USA: KXEL Waterloo, IA. PMA/N
1650 27.12.2004 0258- USA: KCNZ Cedar Falls IA. PMA/N
1650 9.1. 0657-0710 USA: KCNZ Cedar Falls IA. TAT
1650 9.1. 0525- USA: WHKT Portsmouth VA. “R Disney”. TAT
1690 9.1. 0516- USA: WPTX Lexington Park MD. TAT

Keski-Amerikka

1430 6.1. 0603- PTR: WNEL Caguas PR. NotiUno-px. TAT
1470 10.2. 0547 MEX: XEAI R. Fórmula, Tercera Cadena Nacional, México.

Tämäkin kuului kotona Bogilla yllättävän hyvin. PJK
1540 27.1. 0426-0452 BAH: ZNS1, Nassau. Olipa mukava yllätys kuulla pitkästä

aikaa uusi maa! Mukavaa soul-musiikkia ja välillä kunnon
idit. Kun kuuluvuuskin oli välillä oikein hyvä, ei dx-kuunte-
lija enempää voi toivoa. TAT

1570 9.1. 0713- MEX: XERF Ciudad Acuña, CO. TAT
24.1. 0630 MEX: XERF La Poderosa, Cd. Acuña. Oli melkoinen yllätys,

kun antoi puolelta selvät “La Poderosa” -idit. Olen aina
luullut, että MEX-asemat vaativat kovia kelejä kuuluakseen,
mutta tämäpä vain sinnitteli rupukeleillä bandin ainoana
TA-asemana. PJK



6 1/2005

1620 5.2. 0202 VI: WDHP Frederiksted, St. Croix. PJK/N
1640 7.1. 0457- DOM: R Juventus Don Bosco, Santo Domingo. TAT

Etelä-Amerikka

1250 6.1. 0530-0545 VEN: YVPZ Latina 12-50, Puerto Ordaz. TAT
1390 5.3. 0259 VEN: YVZA R Fé y Alegría, Caracas. PJK/N
1470 5.3. 0234 VEN: YVSY R Vibración, Carupano. Aiheutti aluksi pään-

vaivaa idaamalla ”R. Nóticias”. PJK/N
1500 27.1. 0400- VEN: YVRZ R Dosmil, Cumaná. Antoi suur-idin ja soitti sen

jälkeen himnon. TAT
5.2. 0130 VEN: R Dos Mil, Cumaná. Soitteli vaudikkaita lattarirytmejä

hyvällä kuuluvuudella. PJK/N
3310 29.12.2004 2327- BOL: R Mosoj Chaski, Cochabamba. Ilmeisesti ketšuan

kielellä. PMA/N
4765 8.1. 0805-0815 B: ZYG363 R Rural, Santarém, PA. Aloitti aamun ohjelman

tähän aikaan. Kuuluvuus heikkeni kuitenkin nopeasti. TAT
4885 6.1. 0857- B: R Difusora Acreana, Rio Branco. Ilmeisesti aloitteli. Suur-

idit meneillään kun tulin taajuudelle. PMA/N
4925 24.12.2004         -0201 B: R. Educação Rural, Tefé. Lopetti suur idein. PMA/N
5910.47 13.2. 0640-0755 COL: Marfil Estéreo, Pto. Lleras, Meta. Nonstop mx, välillä

mainoksia. Kohtalainen kuuluvuus, mutta idiä en huoman-
nut. Onko yhä äänessä tässä? Ainakaan tämän jälkeen ei ole
kuulunut pihaustakaan, vaikka useana aamuna olen
tsekannut. JVH

6010.12 6.3. 0420-0600 COL: LV de Tu Conciencia, Lomalinda. Hyvin kuului, saman
tiimin Marfil ei. Aiheena erilainen Reino eli “Un Reino
diferente”. JVH/N

6173.84 6.3. 0010- PER: R Tawantinsuyo, Cusco. Hyvin. Muitakin SW-lattareita
linjalta BOL-PER-BRA kuului, mutta MW lässähti tyystin
A-indeksin kivutessa myrskylukemiin. JVH/N

6520.34 5.3. 2310-0002 PER: R Paucartambo, Paucartambo. Synttäriohjelmaa, sit-
ten 20 min Andi-mx ja lopetus idiin ilman himnoa. JVH/N

Piraatit

1625 5.1. 1935-2000 PIR: Anatolia, Kilkis. Antoi puhelinnumeronsa ja otti vas-
taan levytoivomuksia. TAT

6300 24.12.2004 1134-1150 PIR: R Milliwatti. Testilähetys. TAT

Peditionit:

JVH/N Juha Vehmas, Niihaman Luhtaanrannassa.
PJK/N Petri Ketola, Niihaman Luhtaanrannassa.
PMA/N Petri Mattila, Niihaman Luhtaanrannassa.
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Tältä näytti ensimmäisen Kantoaalto-nimeä kantaneen TreDXK- julkaisun kansi vuon-
na 1975. Nyt 30 vuotta ja 150 numeroa myöhemmin se avatkoon tämän lehden
historiaosuuden. Tässä numerossa käsitellään lähinnä TreDXKin alkuvuosia vuodesta
1967 vuoteen 1979. Ensi numerossa on tarkoitus jatkaa historiakatsausta 1980-luvulle.
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Kantoaallon ensiaskeleet

Ensimmäinen päätoimittaja muistelee
Kantoaallon ensimmäinen päätoimittaja Tapio Majamäki (aluksi TM, sitten
inaktiivisuuskauden jälkeen TMA) ideoi, kehitti ja toimitti lehteä vuosina 1975-
78. Tuona aikana paikallislehtien ilmestymistiheys oli sama kuin DX-
Kuuntelijan, joten TMA:n päätoimittamana maailmalle lähti peräti 32 numeroa,
mikä on selvästi enemmän kuin kenenkään muun päätoimittajan aikana sen
jälkeen.

Heti alkuun tuohon initiaaliasiaan pieni
korjaus. Käytin aluksi tosiaan nimikirjai-
mia TM ja olin niistä ylpeä, viittasivathan
ne erääseen yleistekniseen aikakauslehteen.
Nimikirjaimien vaihtumiseen ei ollut syy-
nä inaktiivisuus, vaan jo aikojen alussa
kävi joku kämmi niin, että kesken kaiken
kokelasjäseneksi liittyi joku Taina joku, ja
hän sai jostain syystä minun initiaalini ja
minä sain uuden tunnuksen TMA.

Vuonna 1951 ensiaskeleensa Näsilinnanka-
dun kodissa ottanut Tapio löysi dx-harras-
teen Jarkko Arjatsalon Aamulehdessä ol-
leen dx-palstan innoittamana syksyllä 1967.
Aktiiviaikana 60-70-luvulla SDXL-jäsen
numero 974 asusti Orivedellä ja sen jälkeen
pitkään Kankaanpäässä. Nyt Tapsa on jäl-
leen palannut Tampereelle, Peltolammille.
Kolmen naisen perheeseen TMA on tuonut
leipää sähkösuunnittelijana. Vaan nyt, maa-
liskuussa 2005, on aika muistella miten 30
vuotta sitten Suomen pitkäikäisin dx-pai-
kallislehti polkaistiin käyntiin Tampereella:

Kantoaaltoa edelsi 70-luvun alkupuolella
Häme-DX -lehti, jonka taustaan liittyi
kai jopa jonkinlaista kapinamieltä Hel-
singin ”keskusjohtoa vastaan”?! Mistä
oikein oli kysymys, kuka lehteä julkaisi ja
keitä toimituskuntaan kuului?
No tämähän oli yksi merkittävä, vai sa-
noisinko merkillinen episodi hämäläises-
sä DX-historiassa.  Siihen aikaan Hämeen-

linnan ja Toijalan seudulla oli paljon aktii-
visia kuuntelijoita, joista osa kaiketi kuu-
lui Suomen DX-kuuntelijoiden lisäksi myös
Uudenmaan radiokerhoon. (Tämän ja
SDXK:n välillä oli jotain pientä kränää
jolla saattoi olla osaltaan vaikutusta sii-
hen, miten johtotasolla asiaan reagoitiin.)
No, kokoonnuttiin erään kerran yhteen
näiden Hämeenlinnalaisten ja Toijalalais-
ten kanssa ja kun oltiin aktiivisia ja nuo-
ria kapinahenkisiä, niin yhtäkkiä huomat-
tiin, että ollaan perustamassa ”Suomen
Aktiivi-DX-kuuntelijoita”. Tuotoksena oli
tuo Häme-DX:n numero, ja kun se kulkeu-
tui helsinkiläisten käsiin, nousi siitä kova
haloo. Kirjeenvaihtoa Helsingin ja Tam-
pereen välillä käytiin useaan otteeseen ja
lopulta jouduimme lähtemään delegaatio-
na Helsinkiin selvittämään asiaa. Riiko-
sen Tapion kuplavolkkarilla mentiin Vuo-
saareen Kajamaan Timon luo kylään, jos-
sa sitten lakki kourassa seliteltiin, että ei
meidän tarkoituksena ollut mitenkään
astua SDXK:n varpaille, vaan että tässä
eräs aktiivinen paikallisosasto vaan halu-
aa äänensä kuuluville ja haluaa alkaa
julkaista omaa lehteä. Tämän seuraukse-
na muistaakseni laadittiin täsmennetty
paikallistoiminnan ohjesääntö, ja taisipa
sitten tulla paikallistoiminnan julkaisuoh-
jesääntökin.

Välivaiheena ilmestyi TreDXK-tiedote
(ainakin 1/75) ja sitten loppuvuonna nu-
mero 2/75 oli saanut otsikokseen ”Kanto-
aalto” ja alle sloganin ”The Great Dixie-
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land Publication”. Miten homma käyn-
nistyi ja keitä silloin lisäksesi oli tiimissä?

Jossain kokouksessa sitten keskusteltiin,
että lehteä tosiaan halutaan tehdä, ja pi-
dettiin jonkinlainen nimikilpailu. Ehdo-
tuksia lehden nimeksi tuli useita. En muis-
ta ihan varmasti kuka nimeksi ehdotti
Kantoaaltoa, mutta sellainen siitä päätet-
tiin tehdä. Laten ideoima oli tuo lisämää-
rite ”the great Dixieland publication”. Puu-
hamiehinä olivat kaikki silloiset jäsenet.

Mistä lapselle saatiin nimi ja tuo Dixie-
land-slogan? Kantoaalto-logo on ollut
sama vuodesta 1977 tähän päivään ja
muistaakseni se on Sinun kynästäsi?

Kun nimi oli päätetty, niin logon väsäsin
kotona omin päin ja länttäsin sen omin
lupineni lehden kanteen eikä kukaan siitä

mekkalaa nostanut. Kirjasinmallin eli fon-
tin löysin jostain esitteestä ja stilisoin sitä
hieman ja niinpä logosta tuli sellainen
kuin tuli – mielestäni aika tyylekäs, siihen
aikakauteen suhteutettuna melkoisen
moderni fontti ja näemmä ihan ajaton
malli.

Ensimmäisen Kantoaallon (2/75, 9 sivua)
sisältö koostui pääkirjoituksesta, kerho-
toimintaa-, local-infoa- ja tekniikkaa-pals-
toista (looppi a la TMA), uutisista, lokista

(JAE, TJ, TT), MAK:n piraatti-jutusta ja
dx-yleisinfosta. Heti lähdettiin vauhtiin
A4-koossa ja 10 numeroa vuodessa tah-
dissa, jossa aika hyvin myös pysyttiin.
Vastasiko lehden sisältökin pienoiskoos-
sa valtakunnallisen DX-Kuuntelijan lin-
ja?

Isokyröläisten kesiksessä joskus 1970-luvulla. Paikalla monia sen aikaisia TreDXK-aktiiveja.
Vasemmalla Tapio Majamäki, sitten Weksi Visala, Jari Eskola ja Matti Karinen.

Seuraavalle sivulle...
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Mitään varsinaista linjaa ei meillä tain-
nut olla, muuta kuin se, että lehden halut-
tiin olevan yhdyssilta kaikkien lukijoiden
välillä. Jokaiseen lehteen piti aina kaivel-
la jotain kirjoitettavaa, jos ei muuta niin
silppusäkkiä.

Miten ja missä lehden kokoaminen ta-
pahtui? Oliko tiimityönä saman pöydän
ääressä vai kasasitko päätoimittajana
yksin haalitun avustusmateriaalin leh-
deksi?
Joitain lehtiä kasattiin kuukausikokous-
ten yhteydessä, mutta useimmiten lehti
syntyi siten, että Timppa (Jokinen), Late
(Niemi), Matti (Karinen) ja muut toimitti-
vat tuotoksensa minulle, ja minä vanhalla
rämällä matkakirjoituskoneellani hakka-
sin asiat jonkinlaiseen muotoon. Tuossa
koneessa oli muuten normaalia pienem-
mät kirjasimet, joka näkyi tiheämpänä
tekstinä. Osa aineistosta tuli kyllä valmii-
na konekirjoitusliuskoina, mutta sitäkin
piti usein ”editoida” eli leikellä saksilla
sivuille sopivampaan muotoon.

Mikä oli Kantoaallon painopaikka, ts.
missä lehti kopioitiin? Entä kuinka posti-
tus osoiterekistereineen ja postimaksui-
neen hoidettiin?

Kyllä muistaakseni alusta lähtien käytet-
tiin Tehokopiointia. Timppa oli jotenkin
asioista perillä ja oli selvittänyt ko. pai-
kan edulliseksi offset-kopiolaitokseksi.
Postitus hoidettiin joskus kimpassa, mut-
ta monesti niin, että joku kävi hakemassa
satsin Tehokopiosta, taitteli ne ja niittaili
kiinni ja kirjoitti käsin osoitteet ja nuoles-
keli postimerkit.

70-luvun Kantoaallossa ilmestyi jopa le-
gendaarisiksi kehkeytyneitä palstoja, ku-
ten ”LATE NEWSbulletin”, Tekniikka-
jutut, Jukka Böökin huumorit ja Risto
Reipas -sarjakuvat. Mitä näistä voisit ker-
toa?

Jukka Böök oli virtuaalihahmo. Laten rik-
kaasta ideamyllystä tuli jossain vaiheessa
ehdotus, että meidän pitäisi ottaa tällai-
nen tyyppi käytäntöön. Sukunimen kim-
mokkeena oli Tampereella aikaisemmin
vaikuttanut rakennusliike sillä nimellä,
joka nimi meidän korvissamme kuulosti
vähän hoopolta...  Jonkinlainen profiilikin
Jukalle luotiin ja siitäkin piti Late huolta.
Risto Reipaskin oli muistaakseni Laten
ehtymättömästä ideamyllystä. Hankkion
Simo Ähtäristä käsin oli lähetellyt jo Suns-
potiin/DX-kuntelijaan jotain piirroksia, ja
Simoa pyydettiiin sitten avustamaan myös
Kantoaaltoa, mihin hän suostuikin, ja pit-
kään piirteli korkealentoisia sarjakuviaan
meidän julkaisuumme. Tekniikka-juttuja
kirjoitettiin sen verran kun osattiin, ja
tästä tulikin mieleeni, että jossain vai-
heessa meillä oli taajuuslaskuriprojekti,
johon piti yhteishankintana hommata osat
ja kasata kimpassa noita laskureita. Puu-
hasta ei kuitenkaan jostain syystä kos-
kaan tullut mitään valmista, ja minulla
taitaa vieläkin olla jossain laatikon poh-
jalla puolittain toimiva laskurin proto.

Lehden koko historian ajan on lukijoita
kannustettu aktiivisemmin avustamaan
Kantoaalto, joka toki onkin ollut jatku-
vassa aaltoliikkeessä. Miten 70-luvulla
koitte toimituksessa avustusten pursuami-
sen postilokeroon 212? Täytyikö kollego-
ja patistella tai tarinaa iskeä tyhjästä?
Aina tekijöitä on kuitenkin ollut moni-
kossa?!

Joskus juttua tuli ihan hyvin, ja lehden
sivumäärää vaihdeltiin sen mukaan pal-
jonko stooria riitti. Välillä lukijoita piti
ryhtyä aktivoimaan, meillä oli joitain luki-
jakilpailuitakin joissa jaettiin ihan oikeita
palkintoja joita oli käyty ruinaamassa jois-
tain kaupoista ja firmoista. Ja jos ei asiaa
löytynyt niin sitten kirjoitettiin asian vie-
restä. Mielenkiintoista lehden laatiminen
kuitenkin aina oli eikä siihen tympäänty-
nyt.
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Olit pitkään poissa Tampereelta ja ulko-
na dx-piireistä. Oletko ollut yhteyksissä
70-luvun dx-kavereihin ja onko radio enää
mitenkään liipannut harrasteitasi tai työ-
täsi? Mitä nykyään harrastat ja teet työk-
sesi?

Siinähän kävi niin kuin useimmille käy.
Opiskelun vuoksi jouduin toiselle paikka-
kunnalle, ja tietäähän sen opiskelun, se on
niin tiivistä ja vapaa-ajan täyttää, jos ei
tentteihin lukeminen, niin vapaa-ajan rien-
not sitten. Joten kyllä kuuntelut jäi, vaik-
kakin säästin Trioni siltä varalta että jos
ja kun joskus aktivoidun. Toisaalta har-
raste oli minulle enemmänkin ajankulua
kuin pisteiden metsästystä. Seurasin ul-
komaiden lähetyksiä kuullakseni uutisia,
kulttuuria ja musiikkia, en niinkään bon-
gatakseni harvinaisia asemia, joten siinä
mielessä luopuminen ei ollut vaikeaa. Kun
Trio oli vuosia pölyttynyt kaapissa, myin
sen sitten pois, ja jossain vaiheessa sitten
lakkautin myös jäsenyyteni SDXL:ssa.
Tosin sitä ennen olin ostanut digivirittei-
sen pikkuradion jossa on myös lyhyet aall-
lot (Panasonic RF-B45) ja aina silloin täl-
löin otan sen esiin ja vinguttelen vähän.

Lähdin silloin joskus Vaasaan lukemaan
sähköinssiksi, ja valmistumisen jälkeen
olin pitkään telakkateollisuuden palveluk-
sessa, ensin Turussa Wärtsilän telakalla,
sittemmin siirryin Hollmingille Kankaan-
päähän, jossa valmistettiin teollisuuden
ja telakoiden tarvitsemia erikoissähkökes-
kuksia. Hollmingin sähköosasto lakkau-
tettiin, kuten sen aikainen itsekantavan
säiliöauton valmistuskin, mutta sähkökes-
kusvalmistus jatkui uuden yrittäjän, KMT-
tekniikan toimesta. Tuosta pajasta ovat
muuten lähtöisin esim. kaikki VR:n SR2-
tyyppisen sähköveturin sähkökojeistot.
Viimeiset kahdeksan vuotta olen ollut Tam-
pereella sähkö/automaatiosuunnittelijana
konepaja-automaatiossa, jonka lisäksi si-
vutoimisesti olen edelleen touhunnut jo-
tain pientä sähkösuunnittelua telakkate-
ollisuuden tarpeisiin.

Millä mielellä olet 70-luvun jälkeen luke-
nut Kantoaaltoja? Etpä Sinäkään olisi
varmaan uskonut, että aloittamasi lehti
täyttää nyt 30 vuotta, 150 lehteä on ilmes-
tynyt katkotta ja kyseessä on Suomen,
ehkä koko maailman, ylivoimaisesti pit-
käikäisin julkaisu lajissaan?!

Ilman muuta koen pienoista ylpeyttä Kan-
toaallon ja TREDX:n saavutuksista. En
omasta osuudestani, vaan siitä, että yli-
päätään juttu on pysynyt hengissä ja akti-
voinut porukoita näin pitkän ajan. Vaikka
en enää aktiivisesti kuuntelekaan eikä
lokit ja kuuntelutulokset sillä tavalla mi-
nua puhuttele, niin pidän Kantoaaltoa
tasokkaana ja mielenkiintoisena lehtenä.
Omaa rooliani paikallisosaston vetäjänä
ja lehden silloisena päätoimittajana luon-
nehtisin niin, että aktiivisin jengi määräsi
vauhdin ja minä yritin pitää jonkinlaista
suuntaa.

Kysymykset JVH.

TM Kumpulan kerhotalon katolla.
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Kantoaallon päätoimittajat
Marras-joulukuun 1975 “TreDX-tiedote 2/75” on ensimmäinen Kantoaalto–nimen saa-
nut julkaisu. Vuonna 1976 Kantoaaltoa ilmestyi 9 numeroa, 1977-78 10 numeroa,  1979
kolme numeroa ja 1980 8 numeroa vuodessa. Vuosina 1981-86 lehteä tehtiin kuusi
kertaa vuodessa ja vuosina 1986-96 viisi numeroa. Vuodesta 1997 eteenpäin Kantoaal-
toja on tullut kolme kertaa vuodessa, lukuunottamatta "lamavuotta" 2002, jolloin
jäätiin kahteen lehteen. Vuosien varrella joukkoon on mahtunut muutama kaksoisnu-
mero.

2/1975 – 10/1978 Tapio Majamäki (TM/TMA), yhteensä 32 lehteä
1/1979 – 1/1980 Timo Jokinen (TJ), yhteensä 4 lehteä
2/1980 – 8/1980 Kari Kivekäs (KSK), yhteensä 6 lehteä
9/1980 – 1/1982 Jari Sikanen (JSI), yhteensä 8 lehteä
2/1982 Juha Vehmas (JVH)
3/1982 – 2/1983 Ilkka Kujala (IKU), yhteensä 6 lehteä
3/1983 – 3/1984 Juha Vehmas (JVH)
4/1984 Jukka Virtanen (JMV)
5/1984 – 1/1985 Juha Vehmas (JVH)
2 ja 5/1985 Petri Mattila (PMA)
3 ja 6/1985 Jukka Virtanen (JMV)
4/1985 Juha Vehmas (JVH), yhteensä 13 lehteä
1, 3 ja 5/1986 Petri Mattila (PMA), yhteensä 5 lehteä
2, 4 ja 6/1985 Jukka Virtanen (JMV)
1/1987 – 4/1987 Kari Relander (KRE), yhteensä 4 lehteä
5/1987 – 4/1988 Teemu Salminen (TSA)
5/1988 - 1/1990 Risto Kotalampi (RKO), yhteensä 7 lehteä
2/1990 - 1/1992 Teemu Salminen (TSA), yhteensä 15 lehteä
2/1992 - 3/1994 Vesa-Jussi Rinkinen (VJR)
4/1994 Juha Vehmas (JVH) & Jukka Virtanen (JMV)
5/1994 - 3-4/1995 Vesa-Jussi Rinkinen (VJR), yhteensä 15 lehteä
5/1995 Juha Vehmas (JVH) & Jukka Virtanen (JMV)
1/1996 - 4/1996 Pekka Rintalahti (PXR)
5/1996 Jouni Keskinen (JKZ)
1/1997 Pekka Rintalahti (PXR), yhteensä 6 lehteä
2/1997 - 3/1997 Pekka Rintalahti (PXR) & Jouni Keskinen (JKZ)
1/1998 - 3/2000 Jouni Keskinen (JKZ)
1/2001 Jukka Virtanen (JMV)
2/2001 Jouni Keskinen (JKZ)
3/2001 Tuomas Talka (TAT)
1/2002 - 2/2002 Jouni Keskinen (JKZ)
1/2003 Tuomas Talka (TAT), yhteensä 2 lehteä
2/2003 Jouni Keskinen (JKZ)
3/2003 Jukka Virtanen (JMV), yhteensä 9½ lehteä
1/2004 Jouni Keskinen (JKZ)
2/2004 Jukka Virtanen (JMV) & Jouni Keskinen (JKZ)
3/2004 - 1/2005 Jouni Keskinen (JKZ), yhteensä 18½ lehteä

Yhteensä 150 lehteä!!!
       Kokosivat JVH & JKZ
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Kantoaallossa esiintyneitä nimimerkkejä
(luonnos 12.4.2005, koonnut JVH)

AJP Ari-Jukka Paronen
EJL Eerik Lamberg
ERS Erkki Saarinen
HKE Heikki Keskinen
HKI Harri Kiikeri
HW Hans Westman
IKU Ilkka Kujala
ILR Ilkka Rimpeläinen
JAE Jari Eskola
JHT Jorma Huuhtanen
JIM Juha Mäkinen
JKN Jari Keskinen
JKZ Jouni Keskinen
JM Jorma Mäntylä
JMV Jukka Virtanen
JPS Jukka-Pekka Salo
JSI Jari Sikanen
JUO Juha Onnela
JUV Jukka Viskari
JVH Juha Vehmas
JYV Jyrki Virtanen
KAT Kari Taura
KJK Kimmo Kallela
KKS Kimmo Saarela
KRA Kari Rannikko
KRE Kari Relander
KSK Kari Kivekäs
LN Lauri Niemi
MAK Matti Karinen
MK Matti Karinen
MMM Markku Möttönen
MSE Mikko Seviä
MTM Mika Mäkeläinen
MTX Markku Tamminen
MW Mikko Wuoristo
MWE Marko Weck
MXM Mika Mattila
PAR Pasi Rintakomsi
PES Petri Silmälä

PET Perttu Toiminen
PJK Petri Ketola
PMA Petri Mattila
POH Pasi Hakala
PUL Pertti Lintujärvi
PVU Petri Vuorinen
PXR Pekka Rintalahti
RHI Riku Hietakari
RKO Risto Kotalampi
RNA Rainer Ahopelto, Pori
RP Raimo Pauni
RPN Rauno Niemi
SER Seppo Rajala
SIH Simo Hankkio
TAT Tuomas Talka
THT Timo Toijala
TJ Timo Jokinen
TJM Tapio Majamäki
TM(A) Tapio Majamäki
TPP Timo Pennanen
TPÄ Timo Pärssinen
TSA Teemu Salminen
TSM Teijo Mäenpää
VJR Vesa-Jussi Rinkinen
VMH Vesa Hautakangas
VMV Veli-Matti Valli
W Veikko Visala
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Sirpaleita kolmenkymmenen vuoden takaa, tarinoita
Tampereen DX-kuuntelijoiden alkutaipaleelta eli

Very Late News Bulletin
Lauri Niemi, Helsinki

GURU NEUVOO
Vuosi 69. Kaksi pikkupojiksi vielä luo-
kiteltavaa nuorukaista, Lauri Niemi
Siurosta ja Perttu Toiminen Nokialta
notkuvat bussipysäkillä. Kirpeässä tal-
vipakkasessa on seurana hiljainen,
tuntematon ulsteriin pukeutunut nuo-
ri mies. Uudet DX-kuuntelijat keskus-
televat vastailmestyneestä harmaa-
asuisesta DX-kuuntelija-lehdestä. Toi-
nen tokaisee…” Se Taisto Suhonen siel-
tä Linnavuoresta on LA-listan kärjes-
sä. Kova äijä...”

Nuori mies lähestyy: “Minä olen Tais-
to Suhonen, onkos pojat DX- kuunteli-
joita?”  Myönnetään. Perttu rohkais-
tuu: “ Mitäs nyt kannattaisi kuunnel-
la? “Papualaisia” kuuluu vastaus.

Kuluu yli 15 vuotta, ennen kuin toinen
kuuntelijoista kuulee paikkakunnalla
ensimmäiset papualaisensa.

ALOITTELIJAT MAALTA
Oltiin päästy vuoteen -70. Nokialais-
ten kuuntelijoiden kaarti oli kasva-
nut, jotain oltiin opittu ja yhteisiä
kuunteluöitäkin ehdittiin pitää use-
ampia. Eräällä sellaisella sitten Salo-
ra viritettiin 227 metrille. Silloin vielä
metriasteikot olivat kovaa tavaraa. Ja
mikäs siellä. Radio Caroline. Kuulutti
selvästi, antoi boxiosoitteen tankkaa-
malla ja kuului pitkään. Ehdittiin teh-
dä kaksi raporttia peräkkäin.

Kuluu kuukausi. Sekä Timo Salolle
että minulle tulee kortti. Toiselle FFF
ja toiselle SFF. Mennään sitten suu-
reen maailmaan, ensimmäistä kertaa
TreDXKin kokoukseen. Tämä pidetään
Sakari Kuntun kotona. Perillä esittäy-
dytään. Isäntä kysyy kohteliaasti: “No
minkäslaisia QSL:lia sitä on tullut?”.
Siihen Timo: “Mun viimenen on FFF”
ja minä “Mulla taas SFF”. Kerrottiin
sitten taustat. Sen jälkeen tulee lisää
meille uusia kasvoja. Kunttu esittelee:
“Tuo on Salo, sillä on FFF, toi toinen
taas on Niemi, sillä on SFF”.

(Kyseinen Radio Caroline toimi pari
kuukautta Hollannin rannikolla ja
haaksirikkoutui sitten. Vastauksia
ehti tulla Suomeen noin 20, ja meillä
tosiaan ensimmäiset).

DX-POLITIIKKAA
Me nokialaiset sitten sulauduimme
TreDXKiin ja aloimme päästä kuvioi-
hin mukaan. Samaan aikaan silloinen
Suomen DX Kuuntelijat ry kasvoi, leh-
ti paksuni ja siihen ilmestyi jopa väri-
kuvia. Lehteen alkoi ilmestyä englan-
ninkielisiä artikkeleita. Kerhon johto-
kunnassa oli meidän mielestä ikälop-
puja kaksivitosia, epäiltiinpä jotakuta
jopa kolmekymppiseksi. Maailmassa
oli vika.

Päätimme sitten pitää yhteisen kuun-
telu- ja keskusteluillan. Paikka oli Lie-
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lahden kartanon sivurakennuksessa
ollut radioamatöörien kämppä, jonka
saimme viikonlopuksi.

Kuuntelemaan lähti lähes kymmenen
nuorta miestä. Mukana oli pari koria
Amiraalia ja tämän laivaston päällik-
könä oli kapteeni Ballantines. Alkuun
availtiin radioita, ei sieltä mitään kuu-
lunut. Syötiin eväitä. Ja janonuomaa.
Minäkin otin ensimmäiset kaljahör-
pyt. Rahat eivät kyllä moneen pulloon
riittäneet, mutta olihan niitä ottajia.
Keskustelu virisi DX-politiikasta. Pää-
tettiin, että nyt pitää kirjoittaa jämäk-
kä kirje yhdistyksen päättäjille. Alku-
lausetta muotoiltiin runsaiden ruoka-
juomien kera. Sihteeri piirsi sen kau-
nokirjaimin siniruutuiselle konsepti-
paperille. Jatkettiin kirjelmän suun-

nittelua. Otettiin ruokajuomaa. Kes-
kusteltiin kirjeen eri aspekteista, ko-
vin, kohoavin äänin. Sihteeri kuunteli
käännellen päätään eri puolilla. Tee-
mat kehittyivät. Seuraavana haastee-
na oli muotoilla jämäkästi miten pas-
koja jätkiä helsinkiläiset ovat. Kehi-
teltiin teemaa. Otettiin juomia.

…Aamulla ensimmäinen herääjä löy-
tää pöydältä konseptipaperin, johon
on kirjoitettu kauniilla käsialalla “ Te
vi**n k***päät.

Eikä muuta.
Ei muuten raportoitu asemiakaan.

SILLANRAKENTAJANA
Oli vuosi 1972. Dx-Kuuntelija oli pai-
sunut entisestään, DX-liittoa muodos-

Tuleva ekonomi eli artik-
kelin kirjoittaja lehden lu-
vussa joskus 70-luvulla.

Kuvaaja tuntematon.
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tettiin. Kerhon johtoa pidettiin jäyk-
känä ja kaavamaisena. Kuuntelu kas-
voi, mutta alkoi ilmetä akanvirtaa jous-
tavampaan ja monipuolisempaan Uu-
denmaan Radiokerhoon. Silloinen Urk-
kija-lehti oli rennompi ja jätkämies-
mäisempi. URK perusti paikallisosas-
ton Toijalaan.

Hämeenlinnan miehet Martti Kari-
mies ja Olli Jalonen (kyllä, tämä kir-
jailija) ryhtyivät Perttu Toimisen kans-
sa keskustelemaan pienestä, tiiviistä
ja joustavasta kerhosta. Keskusteluis-
sa oli mukana myös Toijalan miehiä.
Syntyi ajatus Suomen Aktiivi DX-
kuuntelijoista. (SaDXK)

Ajatus ei kuitenkaan sytyttänyt suu-
rempaa joukkoa, mutta jotain syntyi:
Suomen ensimmäinen paikallis DX-
julkaisu: HämeDX. Sen painopaikka
oli Hämeenlinna, mutta toimitusvas-
tuu ja uutistenkeruu oli myös tampe-
relaisten vastuulla. Ensimmäisessä
monistelehdessä oli Raimo (Ykä) Ky-
mäläisen persoonallisella kielellä kir-
joitettu juttu papualaisesta Radio Da-
rusta.

DX-kuuntelija-lehdessä oli Jyrki K Tal-
vitien rikkihapon kitkerä kritiikki (=
vittuilu) lehdestä. Siinä sitten joku oli
yhteyksissä, soitettiinko vai kirjoitet-
tiinko, että ei me täällä mitään, täm-
möistä aluebulletiiniahan me.

Olin sinä keväänä paikallissihteerinä.
Kokouksia pidettiin Sorilla, taitaa olla
jo purettu aikaa se vihreä kaupungin
nuorisotalo. Kauniina kevätpäivänä
itse Jyrki K saapui kokoukseemme.
Juteltiin mukavia, todettiin että hie-
noahan tämä on, että paikallisosastot

aktivoituvat. Että sen verran voidaan
juttuja perua, että lehteen tulee kehu-
va artikkeli Tampereesta. Muistaak-
seni tuli. Siinä sitten katseltiin Jyrkin
vanhoja QSL:liä 50-luvulta. Vielä
muistan yhden, Radio Mayrink Veiga,
Brasiliasta. En minä siitä kokoukses-
ta muuta muista kuin yhden päätök-
sen: Vielä minullakin. Brassari LA-
verifiointeja. Paljon. Kului 7 vuotta ja
niitä oli yli 20 kpl.

PUNKROKKIA JA
AASIAQUUSILLEJÄ
Talvella 71-72 sitten ensi kertaa tu-
tustuttiin TreDXkin historiassa pit-
kään vaikuttaneeseen Kumpulan
kämppään. Timo Jokinen oli ensim-
mäisiä kertoja kuvioissa mukana.
Hänellä oli jo nuorena poikana aivan
ihmeelliset ihmissuhdeverkot. Saim-
me ilmaiseksi yhdeksi viikonlopuksi
Kumpulan koko talon käyttöömme.

Siinä sitten päätimme, että nyt ruve-
taan oikein kunnolla yhteistyöhön.
Mukaan kutsuttiin tietysti hämeen-
linnalaiset, joista Martti (silloin Uns-
ki) Karimies ja Olli Jalonen saapui-
vatkin. Sitten kutsuttiin myös Vam-
malan porukka. Sieltä saapui kova
dixari Matti Karinen kavereineen. Toi-
jalalaiset oli ainakin kutsuttu.

Illasta tuli pitkä. Joistakin se oli eri-
tyisen pitkä, sillä Salon Timpalla oli
kasetti Deep Purplea, jota hän soitti
monta, monta kertaa. Vai olikohan
Black Sabbathia. Joskus yöllä kahden
aikaan muistaakseni Hessa sai keski-
ikäisyyskohtauksen ja vei mankan pii-
loon.

Tähän kokoukseen liittyy pari muuta-
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kin yksityiskohtaa: Karimiehen Mar-
tin soittajaura alkoi ja päättyi. Kum-
pulassa oli proge-yhtyeen Nolo Ja Räh-
jä rummut, ja niistä lähti kova ääni.
Martti maksoi kyllä reilusti myöhem-
min sen särkyneen kalvon.

Karisen Matilla oli taasen mukanaan
tuore SEARVin QSL (South East Asia
Radio Voice) ja hiukan vanhempia Eter
Aktuellteja. Manguin niitä, koska tie-
sin minun olevan pakko opetella in-
hoamaani ruotsin taitoa. Molemmat
virikkeet yhtyivät yllättävästi.

Sitten talvemmalla eräänä iltapäivä-
nä tulin koulusta. Rupesin Triollani
skannailemaan tropiikkibandeja, en
tietysti siellä päinkään, missä asemia
vihjeiden mukaan oli. Taajuudella
4438 sitten löytyi yllättävän selkeästi
kuuluva aasialainen, joka uutisoi sil-
loin kuumana olleesta Kaakkois Aasi-
an sotatilanteesta. Ja eikös tasalta
tullut hyvin selvä kuulutus ranskaksi
“ La Voix du Pathet Lao”. Siis upiuusi
asema Suomessa. Nyt tuli näkömuisti
avuksi - eikös ne ruotsalaiset kerto-
neet tästä. Sieltä löytyi muutama kuu-
kausi vanha EA, josta eräästä kuvasta
suurennuslasilla erottui selvä osoite
Hanoihin. Taas FFF.

ENSIMMÄINEN YHTEINEN
KUUNTELUPEDITION
Pääsin armeijasta syksyllä 74. Sitä
ennen oli jo tehty ensimmäiset kuun-
telupeditionit Lappiin. Meillä silloisil-
la tamperelaisilla ei ollut kokemusta,
suhteita, paikkoja, rahaa tai kulkuvä-
lineitä. Mutta kovasti haaveiltiin. Haa-
veiluksi se jäikin pitkäksi aikaa.

Seuraavana vuonna tilanne oli jo hiu-

kan parempi. Haluttiin ehdottomasti
kokeilla, miltä intensiivinen kuuntelu
tuntui. Kaikki olivat suunnilleen sa-
malla viivalla, eli siinä 70 maata ja
noin 200 verifiointia. Kukaan ei ollut
todellinen huippu, mutta eteentulleet
timantit oltiin aina napsittu pois.

Nyt otettiin Kumpulan kämppä inten-
siivikäyttöön. Joulun jälkeen sinne, ja
kevätlukukauden alkaessa taas opis-
kelemaan. Niin tehtiin. Karisen Matti
kävi noutamassa minut ja vaahtomuo-
vipatjan Siurosta. Trio tuli mukaan
myös. Ja jotain onnettomia antennin-
hörhelöitä. Vakioporukassa oli muka-
na Karisen Matti, Rajalan Seppo ja
minä. (Ja joitain jotka olen unohta-
nut). Jokisen Timppa kuunteli koto-
naan naapurissa. Antennit levitettiin,
rigit laitettiin pystyyn ja makuukset
ja eväät paikoilleen. Sitten kuunnel-
tiin. Ja kuunneltiin. Kun ei jaksettu
kuunnella, mentiin nukkumaan. Ku-
kaan ei tullut kertomaan, että ei noin,
pojat, ei noin. Keskitalvi on parasta
aamukuunteluaikaa. Juuri se me hu-
kattiin hörhellykseen.

Tuli sieltä jotain, noin 30 raporttia.
Parhaimpina muistan omalta osaltani
Radio Zaracayn, Radio Milin ja AIR
Bhopalin. Eräänä aamuna Timppa sit-
ten tuli kertomaan, että aamuyöstä oli
ollut huippukelit lattareihin. Jotka me
nukuttiin.

Jotain saatiin. Nälkä jäi.

TREK I
Vuodenvaihteessa 77-78 viimein pääs-
tiin Lappiin. Ja kun lähdettiin, niin
sitten ei pysähdytty ennen kuin oli
pistelaskusääntöjen mukaan pakko.
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Mentiin Nuorgamiin saakka. Se oli
sinä talvena vielä pahainen käpykylä.
Siinä porukassa oli Karisen Matti, Vi-
salan Wexi ja minä.

Vuokrattiin lomamökki kahdensadan
metrin päästä Tenojoen rannasta. Pi-
sin antenni vedettiin Norjan puolelle.
Sitten meillä oli epämääräisiä anten-
ninhuitaleita. Kaikki makasivat han-
gella. Mutta se ei meitä häirinnyt.
Asemia tuli mielestämme ovista ja ik-
kunoista. Minusta 120 raporttia oli
hurja saavutus yhdessä viikossa. Eipä
ollut paljoa tietoa eikä arvosteluky-
kyä. Mutta kyllä meille hilseet kelpa-
sivat oikein hyvin. Ja graveyard-bän-
deille päinkään ei menty. Illalla pelat-
tiin Unoa, juotiin kaffetta ja kuunnel-
tiin kun CFRW 790 soitti hyvää kant-
ria.

Mutta ei se mikään sessio voi päättyä
ilman vahinkotimanttia. Viimeisenä
kuuntelupäivänä pojat halusivat näh-
dä Pohjoisen Jäämeren, minä taas
kuunnella. Eksyin sitten taajuudelle
1550. Sieltä tuli selvä kuulutus “K-R-
G-O 1550 Cargo Radio”, ja hyvä ra-
portti.

Paluumatkalla sitten poikettiin Kaa-
masessa katsomassa Vähäkainun Ris-
toa ja Kaksosen Ramia. Kerroin kuul-
leeni KRGOn. Vastaus oli “Et varmas-
ti, siinä on se voimakas Oregonilai-
nen”

Kahden viikon kuluttua sain QSL:n.
Jäämeri on minulla vieläkin näkemät-
tä.

TREK II Enontekiö, Hetta 77-78
Tänne lähdettiin samalla porukalla,

MAK, W, LN. Paikka oli Enontekiön
Hetta. Lomakylä, jonka omisti Wexin
opiskelukaveri. Hyvät oli ajo-ohjeet.
Niistä tärkein oli pysähtyä Tornion
Alkoon ja ostaa kuusi pulloa Liebfrau-
milchiä. Sillä sitten kuitattiin vuokra.

Kylmä oli kuin ryssän helvetissä. Ma-
san diesel jäätyi kerran ja käynnistä-
miseen tarvittiin linja-auton akkua.
Kelit olivat huonot, mutta nyt oli ai-
kaa rypistää vähistä kuuluvista ase-
mista kunnon raportit. Naapurikäm-
pässä oli ruotsalaisia kuuntelijoita.
Eivät nekään mitään kuulleet.

TREK III, Kilpisjärvi.
Nyt olikin kyseessä suuri ja monimut-
kainen operaatio, jota suunniteltiin
huolella. Olin jo siirtynyt työelämään
ja puhuin pomoltani ylimääräisen tal-
viloman. Joulun ja uudenvuoden ym-
pärillä pääsi hyvin ratsastamaan,
muistaakseni viidellä työpäivällä sai
kymmenen kuuntelupäivää.

Kuuntelupaikka oli Helsingin yliopis-
ton tutkimusasema, Siellä oli huonei-
ta paljon. Paljon oli kuuntelijoitakin,
yhteensä liki kymmenen. Tamperelais-
ten perusmiehitys oli taas sama, MAK,
W ja LN. Matti oli jo löytänyt Kerttun-
sa, joten hän teki melkomoisen komp-
romissin. Matti ajoi Wexin ja minut
releinemme Kilpisjärvelle. Sen jälkeen
hän ajoi etelämmäs joulunviettoon.
Paluumatkalla hän ajoi naalin kuoli-
aaksi. Se tietysti nyljettiin, käsiteltiin
ja tehtiin morsiamelle kauluriksi. Bis-
nesmiehiä.

Me jäimme pimeään Lappiin kuunte-
lemaan. Pakkasta oli, mutta radioke-
lit olivat hyviä. En muista mitä kaik-
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kea kuultiin, mutta kymmeniä vasta-
uksia tuli. Joulua juhlittiin lämmittä-
mällä järventörmässä ollut sauna ruh-
tinaalliseen 38 asteen kuumuuteen.
Sitten syötiin jouluruuat, mm julma
pussi saksanpähkinöitä. Elämäni hie-
noimpia jouluja.

Uutta vuotta porukka juhli soittele-
malla haamusoittoja kanadalaisille ra-
dioasemille. Taisi joku onneton vasta-
takin.

Uudenvuoden jälkeen alkoi jo tökkiä.
Uutena porukkaan tullut JM kuuli
Radio Umm Al Quiwanin. Menin vii-
meisenä yönä varhain nukkumaan,
jotta matka etelään sujuisi edes joten-
kin tolkuissa. JM tuli herättelemään
“Radio Asas do Atlantico Azoreilta kuu-
luu”. Minä siihen “ Haista v…”.

Koskaan sen jälkeen en kuullut Radio
Asas do Atlanticoa.

KANTOAALTO SYNTYY
Tampereelle oli kertynyt isohko jouk-
ko DX-kuuntelijoita eri puolilta maa-
kuntaa ja kauempaakin. Osaamista-
kin alkoi olla. Todettiin, että koke-
musten vaihdolla saatiin tuloksia.
Tapasin esimerkiksi Lintujärven Pe-
nan kerran domuksen käytävällä. Sii-
nä jutellessamme hän totesi, että tiet-
tyyn aikaan taajuudella 1575 oleva
saksalainen on hiljaa, ja silloin kuu-
luu selvästi portugalilainen Emisoras
do Norte Reunidos. Näinhän kävi ja
QSL tuli kansioon. Samalla huoma-
sin, että muut olivat kuulleet Radio
Saharan ja minä en ollut noteerannut
koko asiaa. Silloinen Sunspotkin oli
hidas ja meillä oli vielä teoria kelien
paikallisuudesta.

Siinä sitten päätettiin pistää paikal-
lislehti pystyyn. Sana kiertämään ja
eräänä iltana Tikankolon yläkertaan
kokoontui toistakymmentä kaveria
Tapio Majamäen johdolla. Lehti todet-
tiin tarpeelliseksi ja totesimme itsem-
me tarpeeksi äijiksi tekemään sen. Pi-
sin keskustelu käytiin lehden nimes-
tä. Ajoin nimeksi Dixielandia. Lintu-
järven Pena taas Kantoaaltoa. Syntyi
yhdistelmä Kantoaalto - the great Di-
xieland publication.

Sain vastuulleni uutis ja lokipalstan
jonka nimeksi tietysti laitoin “Late
News Bulletin”. Ihan hyvä painostus-
keino, sillä uutistoimittajan paineet
ajoivat kuuntelemaan ainakin kahden
viikon välein, ja silloin intensiivisesti.
Pena Stenmanin aforismia mukaillen
“Net kun kuuntelee, kans kuulee”. Piti
paikkansa.

Siihen aikaan vihjeet tietysti kirjoitet-
tiin kirjoituskoneella. Minun lukihär-
jöisyydelläni se tiesi, että korjausnau-
haa kului. Ja korjauslakkaa. Onneksi
lehden monistuttaminen oli aina pää-
toimittajan vastuulla. Ja postimerkki-
en liimaaminen lehden selkään. (ku-
ten vielä nykyäänkin, mutta onneksi
on tarramerkkejä /toim. huom).

SILLANRAKENTAJANA,
TOISTA KERTAA
Kesällä -78 oli saanut maisterin pape-
rit, muuttanut Helsinkiin ja saanut
töitä Polar-Rakennus Oy:stä. Paska
firma, mutta sitä en silloin tiennyt. Oli
aika auvoinen tunnelma.

Minua oli riipinyt sinä vuonna ja ai-
emmin DX-kuuntelijassa olleet Fin-
lands Svenska Dx-Förbundetiin koh-
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distuneet vittuilut. Siinä kun poru-
kassa keskustelimme, niin todettiin,
että ei ne ihmistä kummempia voi olla.
Mennään katsomaan. Förbundetilai-
silla oli silloin jokakesäinen Pörkenäs-
tapahtuma. Sinne lähdettiin, minä,
Wexi veljineen ja taisi olla muitakin.
Siihen aikaa oli vielä aivan tavallista
liftata. Minäkin laitoin teltan rink-
kaan ja lähdin liftaamaan kohden Pie-
tarsaarta. Taisi olla tuolla 500 kilo-
metrin matkalla yhteenlaskettua odot-
teluaikaa puoli tuntia. Olin kokous-
paikalla iltakymmeneltä perjantaina.

Kokous oli mitä lämminhenkisin. Mi-
nua ja myöhemmin saapuneita tam-
perelaisia pidettiin kuin piispaa pap-
pilassa. Sää oli jumalaisen kaunis. Ei
siellä mitään ihmeellistä tehty tai pää-
tetty. Oli vaan kivaa. Kovasti kiitte-
limme ja pyysimme förbundetlaisia
meidän kokouksiin. Alkoivat tulla.
Suurin osa on sittemmin ottanut kak-
soisjäsenyyden, niin kuin minäkin.
Lehtikirjoittelussa Förbubdet on muut-
tunut kilpailevasta järjestöstä veljes-
järjestöksi.

Olinkohan minä se oljenkorsi, joka
paikkasi kamelin selän?

JUKKA BÖÖK
Me maalaiset hiukan vierastimme sil-
loisen liiton jäykkyyttä ja virallisuut-
ta. Varsinainen kuuntelu alkoi sujua,
vihjeitämme arvostettiin. Mutta joten-
kin oli tarve luoda Till Eulenspiegel-
hahmo, joka voisi kolumnoida tarvit-
taessa aika räväkästikin.

Jukka Böök syntyi. Ja liittyi SDXK:n
keräsimme kolehdilla jäsenmaksun.
Jukka kuunteli, vihjaili, sai verifioin-

teja. Alkoi ilmestyä Kantoaallon uu-
tis- ja juorupalstalle. Jukalle täytyi
saada myös ääni ja tyyli. Minulle iski
tämä keikka ensimmäiseksi vuodeksi.
Jukka oli silloin leppeästi verifiointien
rohmuamiselle ja peditionkuumeelle
naureskeleva kaveri. Siihen sitten jä-
tin Jukan kun lähdin etelään työelä-
mään. Elätettäväksi ja elämään.

Sitten Jukka hiljaa kuihtui pois. Erosi
liitostakin, tai jätti maksamatta.

Mitä sitten tapahtui. Oppositiotiimi
olikin muuttunut mainstreamiksi.
Tamperelaisia pyydettiin pitämään
kesäkokouksia, Kantoaaltoa arvostet-
tiin. Sittemmin kolme liiton puheen-
johtajaa on ollut tai on tamperelais-
lähtöisiä. Ei tarvittu enää Jukkaa elä-
mään meidän elämää. Elettiin ihan
itse. Valmistuttiin ammattiin, matkus-
tettiin maailmalle, kuunneltiin huip-
puasemat, tultiin sellaiseksi, jota pyy-
detään mukaan, jopa johtoon.

Jukka jatkaa elämäänsä meissä kai-
kissa, vielä monta kymmentä vuotta.
Äijien kuorissa, äijien sisulla, täysillä.

LAPSUUDEN LOPPU
Kesä 1978. Kesäkuussa olin palannut
tilapäiskeikalta ja elokuussa odotti jo
uusi työpaikka Helsingissä.

Olin päättänyt että 30. kesäkuuta oli-
si viimeinen kuunteluyöni. Se oli ih-
meellinen kesä. Paljon lyhytaaltolat-
tareita mutta kuulin ja verifioin myös
monta paikallisegyptiläistä.

Siksi yritin viimeisenä kuunteluyönä-
ni napata Galei Zahalin taajuudelta
1368. Bulgarian lopetuksen jälkeen.
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Siellä olikin heikko, mutta aika hyvin
kuuluva poppia soittava asema. Ra-
portoin sitä lähes kaksi tuntia.

Erinäisten vaiheiden jälkeen sain pit-
kän, verifioivan kirjeen Radio Alter-
nativa di Sassarilta. Asema ilmestyi
sittemmin WRTH:n. Monet kovat Dx-
kuuntelijat eri puolilla Eurooppaa vih-
jasivat kyseistä asemaa. Minä myhäi-
lin hiljaa. En viitsinyt kertoa, mitä
siinä kirjeessä luki.

Sassarilaiset olivat tehneet käytän-
nön pilan. 30 kesäkuussa Sardiniassa
vietetään paikalliskarnevaalia, il not-
te di San Paoplo I San Pietroa. Sinä
yönä RAI Sassari oli lopettanut taval-

liseen tapaan puolelta öin ja jättäneet
kantoaallon päälle. Alternativan vei-
jarit olivat rakentaneet alilähettimen,
joka tietysti oli suunnattu suoraan
RAI:n linkkiin. Ja sieltä sitten saatiin
tutulla taajuudella uutta ohjelmaa.
Kunnes se kahden tunnin jälkeen huo-
mattiin ja kantoaalto kytkettiin pois.
Eikä se jäänyt päälle koskaan tulevai-
suudessa.

Minä siitä sain Only From World- ta-
soisen verifioinnin.

Tässäpä näitä.

Lauri

Luxyn tarra 1980-luvulta löytyy monen dixarin kansiosta
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Poimintoja TreDXK ry:n historiasta 1967-79
Seuraavat poiminnat TreDXKin historiasta on kerätty Kantoaalto-lehdestä
vuosilta 1975-1979 (koonnut Juha Vehmas) ja TreDXK ry:n ns. vihreästä
kokouskirjasta 1972-1979 (koonnut Jukka Virtanen)

1967-71
• Perimätiedon mukaan TreDXK on perustettu rautatieasemaa vastapäätä sijainneessa Kahvila

Tikankolossa 15.10.1967. Tätä edelsi Jarkko Arjatsalon DX-palsta Aamulehdessä.
• Ensimmäinen paikallissihteeri  oli ilmeisesti Simo Vesterinen.
• Tikankolon alakerran korsussa kokoontumisia oli kuukauden välein ja uutta dx-väkeä riitti,

jopa naispuoleisia dixareita. DX-Kuuntelija-lehdessä oli eräässä vaiheessa jopa Tampereen
tyttöjen kirjoittama ”Naisten nurkka”.

• 60-70-lukujen taitteessa kokouksia pidettiin Tikankolon jälkeen jäsenten kotona, Sorin
nuorisotalolla ja Kalevan kirkon kolmiokulmaisessa televisiointihuoneessa.

1972
• Vihreä kokouskirja eli ”Tampereen DX-kuuntelijoitten pöytä yms. kirja” käyttöön

12.10.1972 lahjoittajansa LN:n sanoin: ”Rixa, prima causa optimum vinum potatum”.
• TreDXK rekisteröidyksi yhdistykseksi 13.10.1972 ja SDXK:n viralliseksi jäsenjärjestöksi.
• Perustajahahmot kokouskirjan mukaan: Juhani Väisänen, Timo Jokinen (TJ), Juha Jokinen,

Tapio Majamäki (TM/TMA), Timo Huovinen, Jouko Laivuori, Hannu Leppänen ja Lauri
Niemi (LN).

• Kokoustahtia vähennettiin yhteen kertaan kuukaudessa, kokouspäiväksi sovittiin tiistai joka
kuukauden puolivälissä

• Vuoden lopussa todettiin, että julkaisu Häme-DX on lopullisesti vainaa, mutta toivo parem-
masta huomisesta jäi kuitenkin itämään

1973
• Kokoukset jatkuivat kylmäksi todetussa kämpässä (Sori?), ohjelmistossa mm. nauhakisaa,

tutustumista partiolaisten historiikkikirjallisuuteen ja esperanton harrastajiin.
• 15.3. todettiin, että yhdistyksen rekisteröintiin vaadittavat paperit ovat VIHDOINKIN

kunnossa
• Jostain syystä Ylen Hämeen aluekeskus ei suvaitse vastata vierailupyyntöön.
• Kesällä keskusteluun alkoi nousta suunnitelmia omasta kämpästä jostain esikaupunkialueelta.
• 11.10. vuosikous, jossa hurja osanotto; ”Paikalla minä (LN?), Väiski ja Timppa”
• Oletettavasti 28.10. kokoonnuttiin kuuntelu/saunailtaan Kintulammella varsin vetisissä

merkeissä, paikalla noin 19 omaa ja vierasta! Epävarma merkintä kokouskirjassa viittaa
vähintään kosteisiin tapahtumiin...

1974
• Alkuvuosi varsin hiljainen, mutta keväämmällä kokoustahti tiivistyi.
• 12.5. kokouksessa mm. yhteiskuljetuksesta liiton kesikseen Euran Sieravuoressa, suunnitte-

lua syksyn nuorisonäyttelystä ja laadittiin anomus kaupungille kerhohuoneesta linja-
autoaseman alakerrasta ja Kumpulan nuorisotalolta. Samoin pohdittiin kerhon tulevaisuutta
”lähinnä taloudellisella eli economisella alueella...”

• 18.5. jälleen Kintulammella (suur)saunailta, paikalla peräti 21 kuuntelijaa Tampereelta,
Ruovedeltä, Hämeenlinnasta ja pääkaupunkiseudulta, mukana mm. RV. (nämäkö ajat ovat
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vaikuttaneet valvoja Mr. Puskan alkuun hyvin nuivaan suhtautumiseen nuoren polven
peditioneihin Kintulammella 80-luvun alussa?/toim. huom.)

• TreDXK:n 1. kokous 14.9.1974 Kumpulan nuorisotalolla eli Kolmalan tilalla, joka sijaitsi
noin 11 km Keskustorilta Teiskon suuntaan ja noin 500 m päässä TKL-linjan 18 päätepy-
säkiltä.

• Kokouspaikan vakiintuminen ottaa aikansa, syksyllä kokoonnuttin myös linja-autoaseman ja
Kalevan kirkon kokoustiloissa

• 22.9. vuosikokous valitsee johtokunnaksi pj TMA, sihteeri TJ, jäsenet Pekka Naaranen ja
JAE, tilintarkastajat LN ja Jorma Lötjönen

• Dx-propagandaa 29.9. STS:n (Suomen Työväen Säästöpankki) pääkonttorissa – Nuoriso -74
Tampere –näyttelyn avajaiset.

1975 Kumpula ja Kantoaalto
• Vuosikokous Tikankolossa 12.10., 100 askelta assalta ja 200 takaisiin. /Tikankolon legendaa-

rinen baari ja dx-väen suosima tummaksi paneloitu kellarikabinetti sijaitsivat Rautatienkatu
10:ssä 80 -luvulle asti. Koko kerrostalo purettiin v. 2004 hotellin laajennuksen tieltä.

• Pj:na jatkaa TMA ja paikallissihteerinä JAE, sihteerinä ja rahastonhoitajana TJ ja jäseninä
Harri Alavillamo ja THT.

• Kaupungilta nuorisoavustusta 200 mk lähinnä tiedotukseen ja jäsenkortiston hankkimiseen.
• Kaupunki antoi Kumpulan nuorisotalon yläkerran käytettäväksi ainakin la-illlasta su-aamuun.

Paikalle pyritään järjestämään virvokkeita, omat eväätkään eivät ole kiellettyjä. Yläkerran
kahdesta huoneesta toinen on pyhitetty nukkujille ja toisessa on kuuntelusoppi ml. SIERA-
merkkinen lyhytaaltovastaanotin. Sähköt oli ja lämmityksestä huolehti vihreä Porin Matti.

• Jäsenet ovat jatkuvasti kyselleet paikallislehteä todettiin syyskuun TreDXK-tiedotteessa 1/
75.

• Ensimmäinen Kantoaalto ilmestyi loppuvuonna TMA:n toimittamana ja TJ:n painattamana ja
postittamana. Pääkirjoitus alkoi sanoilla ”Pitkästä aikaa TREDX kokeilee taas oman lehden
toimittamista”. Paikalliskuulumisten lisäksi lehdessä on ohjeita kehäantennin mitoitukseen ja
vanhan putkiradion kunnostukseen sekä Dixieland Scene –uutisia, MAK:n kuulumisia
Lontoon matkalta ja eka KA-loki, jossa lokaajina olivat JAE, TJ ja THT.

• Pikkujoulut Kumpulassa 13.12. Ohjelmassa mm. kaitafilmien pahoinpitelyä (projektori
reistaili), kahvittelua ja kiihkeätä koronapelailua.

• TreDXK osallistui Kumpulan kämpällä valtakunnalliseen kuunteluviikkoon ts. joku oli
kuulolla koko ajan 27.12.-4.1. Aivan aluksi 3 h antennitalkoot, jonka tuloksena 5 antennia
vähän joka suuntaan, pisimmät 250 m pohjoiseen ja kaakkoon. Radioista mainitaan 4 x Trio
ja yksi Lafa.

• Kuuntelumaratonin aikana vuosikin vaihtui juhlinnan merkeissä. Tapsa ja Sepe erehtyvät
kiipeämään navetan katolle tulitteita ihailemaan, jolloin kolleegat poistivat tikapuut paikal-
taan. Historia tietää kertoa, että jossain löytyy autenttinen valokuva näistä ”palovartijoista”.
Myöhemmin yöllä kehitellään dx-filosofiaa; ”Mikä on kokenut dx-kuuntelija? –hän on
kaveri, joka kuulee UNIDEJA, joita muut ei saa identifioitua”.

1976
• Johtokunta: TMA, JAE, TJ, Harri Alavillamo ja THT.
• Kantoaallon vihjeet ilmoitetaan myös Sunspotin palstoille.
• SDXK:n vuosikokouksessa Helsingissä 15.2.1976 oli 5-henkinen TreDXK:n edustus. JM, ei

paikalla, sai kultaisen rintamerkin ”150 DX-maan keräämisestä”.
• Kumpulan ”illanvietoissa” joka toinen lauantai klo 18 oli nauhakisojakin, joissa MAK pärjäsi

erityisen hyvin.
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• Kantoaallon eka ”TreDXK-RANKKI”. mukana 7 jäsentä: TJ 476, SER 381 ja RP 300
pistettä.

• HäDXK-Bulletin lopetti, jolloin Kantoaallosta tuli Hämeen ainoa DX-paikallisjulkaisu.
BBC:n DX-hörökorvakin oli merkintöjen mukaan kehunut lehteä, saatuaan siitä näytekappa-
leen.

• Kantoaaltoon kirjoittelivat etenkin TMA (tekniikkaa), H. Alavillamo (tekniikkaa), TJ
(kuulumisia) ja JAE (asemia) sekä J. Böök (humor). Innokkain lokaaja on SER, kannoillaan
TJ ja JAE.

• TreDXK:n kesäleiri Maisansalossa 18-20.6., mukana myös Isonkyrön häjyt RK ja JPR.
• Vastavierailulla Molpessa TreDXK:stä olivat JAE, MAK, TMA ja W.
• SDXK:n kesiksessä Hämeenlinnassa vahvuus oli 8: JAE, TJ, 2 x Harri, SER, LN, MAK ja

TMA. TreDXK:n traditionaalisella kello-kolmen-makkaranpaistolla ei ollut enää kuin
TreDXK:läisiä. Pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että TJM ja JAE karkasivat kesken
lauantaita Ruisrockiin kuuntelemaan Chuck Berryä!

• Vuosikokous Tikankolon kabinetissa 19.9., osallistujia vain 4. Valittiin pj TMA ja pks JAE,
jäseniksi TJ,  MAK, H.Alavillamo ja THT.

• Pikkujoulut Kumpulassa 5.12. klo 14, vaan ”väkeä ei ollut kovin paljon”.
• Vuodenvaihteessa TreDXK:n iskuryhmä LN-W-MAK ajoi Mersulla Nuorgamiin peditionille.

29.12.1976 - 4.1.1977. TREK-reissulla jenkkejä kuului, mm. KJNP 1170, vitosella heti, kun
lanka oli saatu vedettyä Tenojoen yli – ja vielä 100 m vielä Norjan maaperällekin, kunnes
maantien tuli vastaan.

• Kaupungin nuorisolautakunta antanut 300 mk (anottu 950 mk) avustusta keväällä 1976, joka
tekee 4 mk 92 p per jäsen eli jäsenmäärä lienee siis ollut 61.

• Kantoaalto ilmestyi kerran kuussa!. Vuosikerta 10 mk (ei-jäsenet 13 mk). Samalla WRTH-
1977 hinta oli 65 mk, josta todettiin, että ”alkaapa olla kumman arvokas kirja…”.

• TreDXK oli lehtivaihdossa kolmen kerhon kanssa: Vantaalaisten Vandax, Isonkyrön
”Informaçao Campo Grande” ja vaasalaisten ”Chismoso”.

• KA:n ”Modulointia”-pääkirjoituksessa TMA pohtia QSL-kortin arvon putoamista ja toisaalta
vastausprosentin heikkenemistä sekä jopa pistekilpailun poistamista. Loppulauseessa hän
kuitenkin toteaa, että ”Silloin kun verifiointi jätetään pois, homma muuttuu lyhytaaltokuunte-
luksi tai siis kuunteluksi”.

• KA 6/76:ssa Club President lehden ekassa jäsenesittelyssä (reporter J. Böök)

1977
• Kumpula kokouskäytössä kerran kuussa ja tarvittaessa jatkoille Kokkipoikaan...
• Postimaksut nousivat 1.2.1077: Kirje (20 g) oli Pohjoismaihin 0,90 mk ja muualle 1,00 mk.
• TreDXK esittelypöytineen mukana virastotalolla järjestetyssä nuorisojärjestöjen näyttelyssä.
• Kaupunki myönsi vuosiavustusta 600 mk eli tuplat edellisvuodesta! (Olikohan 10 Kantoaal-

toa vuodessa auttanut? (toim. huom.)
• Keväällä kämppään saatiin uusi ilme lukuisten maalaussessioiden jälkeen. Legendaarinen

yläkerran vihreä sohva hankitaan 40 mk:lla pelastusarmeijasta! Muuta kalustoa pyydettiin
ystävällisisltä lahjoittajilta jopa lehti-ilmoituksella.

• 10-vuotisjuhlan kunniaksi TreDXK:n kesätapahtuma Maisansalossa 8-10.7.1977. Vierailijoi-
ta Isostakyröstä ja Vammalasta. Tapahtumasta oli ennakkoon kutsu Tamperelaisessa ja jopa
Kangasalan Sanomissa!

• TreDXK:n kotimaista, beigeä T-paitaa myytiin hintaan 15 mk (+postitse käsittelykulut 5
mk).

• Kesän vietto jatkuu liiton kesiksellä Espoon Nupurissa Turuntien motellissa.
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• Vuosikokous 25.9.1977 klo 16 Kumpulan rempatulla kerhohuoneella (ekan kerran Kumpu-
lassa). Aiheena mm. kerhon oman liikennevastaanottimen hankkiminen.

• KA 7/77: LATE NEWSbulletinin osa 1: ”Mä otan ne kaikki”
• Kerholle hankittiin Lafayette HA-600A –liikennevastaanotin. Kämpän irtaimisto vakuutettiin

palon ja varkauden varalta ja yläoveen hankittiin lukko.
• 25.9. vuosikokouksessa valitaan pj TJ ja pks TJM, jäsenet MAK, MW ja THT
• Kokoukset Kumpulassa jatkuivat jopa 2 kertaa kuussa, kävijämäärä tyypillisesti 3-8. Pikku-

joulua vietettiin Antaverkassa 10-11.12.1977.
• Lehtivaihtoa nyt 5 kerhon kanssa. Uusina viime vuodesta Kauhajoen ”Esta es Infooooo” ja

Nakkilan ”RBR-Review”.
• PUL raportoi Kantoaallossa Visuveden dx-kuulumisia – ja Väärinmajan: mm. KRA:n ja

PUL:n kuunteluja kotitalojen välillä olevalla 600 m langalla – radio molemmissa päissä!
• TREK II (MAK, W, LN, Jukka Keso) jälleen Mersulla Lapissa. Enontekiön Hetassa

30.12.1977 – 6.1.1978 pohjoisantenni vedettiin maantien ali silta-aukosta!

TreDXKin kesis Maisansalossa kesäkuussa 1976. Mukaan saatiin vieraita myös Isostakyröstä. Makkaranpais-
tossa mukana ainakin Harri Alavillamo?, 2 x unid, Seppo Rajala, Raimo Kaksonen, Tapio Majamäki, unid,
Jari Perkiömäki, Timo Jokinen ja Matti Karinen.

1978
• TREDX julisti (KA 1/78) aivan uuden QSL-kilpailun, Prosenttikilpa 78. Ideana oli kerätä

mahdollisimman paljon uusia maita ja asemia verrattuna tähänastisiin. Huomioon otettiin
laite- ja kokemustaso. Palkintoja oli uusi WRTH. Ylituomarina toimi TMA. Vuotta myöhem-
min voittajaksi julistettiin LN aivan kannoillaan SIH.
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• Yhdistykselle myönnettin nuorisoavustusta 600 mk. Isommissa ympyröissä oli Hämeen
lääninoikeus joutunut puuttumaan nuorisolautakunnan avustuspäätöksiin

• Nimimerkki Jukka Böök jatkoi legendaarisia dx-tarinoitaan Kantoaallossa.
• Kerho junaili 4-numeroisen taajuuslaskimen yhteishankintaa, jolloin hinnaksi tulisi 350 –

450 mk.
• Keväällä 1978 Kantoaallon levikki oli 52, josta 2 ilmaiskappaletta (SDXK ja nula) sekä 8

lehtivaihtoa. Lehti oli tehty alusta asti Tehokopio-nimisessä paikassa, jossa on hyvä asiakas-
suhde ja monistusjälki. Kopiointi maksoi 46 mk 6 p ja postitus 50 p/lehti. KA 9/78:sta alkaen
uusi painopaikka oli Finndy ky.

• Toukokuussa pitkäkyntiset vierailevat Kumpulassa, jonka jälkiseurauksena parvekkeen
ikkunaan nakuteltiin rutkasti varmistusnauloja ja keittiön sisäikkunaan lyödään kolme (3)
kerrosta lautaa (naulat loppuivat jopa kesken). Myöhemmin ilmestyy vielä lisää riippulukko-
ja kaikkiin oviin. Syksymmällä tulee tieto kelmien kiinni jäämisestä ja telkkarikin saadaan
takaisin poliisilaitokselta.

• TreDXK:n kesis Antaverkassa 9-11.6.1978. Majoittuminen ja sauna 0 mk. Kaikkiaan
vieraskirjaan 21 nimeä plus unid autonkuljettaja. Ohjelmistosta vastasi paljon myös vieraile-
va kaksikko JSI & RV, edellinen jo silloin legendaarisilla fotomaratooneillaan ja jälkimmäi-
nen nauha- ja musakilpailuilla.

• SDXK-kesiksessä Isonkyrön Orisbergissä paikallisosastojen kisassa voiton vei Treen ja
Hämeenlinnan yhdistetty joukkue.

• KA 6/78:ssa LateNews-palstan tilalle Karisen Matin toimittama loki. LN muutti Espooseen
todeten mm. ”Trion kuskaan tänne etelään, enkä ikimaailmassa aio lopettaa kuuntelua”.

• Elokuussa jälleen kokousfilosofointia; ”Kuuntelimme Lasse Mårtenssonin Trioa. Analysoim-
me seinän rakenteen: purua”.

• KA 8/78:n loki ylitti kaiken aiemmin koetun, mm. JM esitteli lokakuun kuunteluilta läjäpäin
japanilaisia MW-asemia. Samassa lehdessä paljastettiin, että TreDXK on luvannut pitää v.
1979 kesäkokouksen.

• 10.12. TreDXK:n pikkujoulut, jonka piti puolilta öin vaihtua peditioniksi, mutta kaikki (JAE,
JM, TJ, TJM, W ja MAK) häipyivät 20 GMT mennessä.

• Vuodenvaihteessa Kilpisjärvellä oli TREK3/KIL2-pedition, jossa eri aikoina oleilivat MAK,
LN, W, JM sekä ei-TreDXKiläisistä ainakin TK, Ari Leino, Henri Ekman ja SSS.

1979
• Uusien sääntöjen mukaisesti vuosikokous oli Kumpulassa 28.1.1979. Läsnä oli vain 4

jäsentä. Uusi johtokunta: pj TJ, rahastonhoitaja MAK sekä TMA, JAE, Harri Lähdekorpi ja
MW.

• Kantoaalto aloitteli neljättä ilmestymisvuottaan ja oli päätoimittajan mukaan ”eräs pisimpään
säilyneitä hengissä olevia paikallislehtiä”.

• TreDXK järjesti keväällä ilmaisen ”DX-kuuntelun peruskurssin viitenä peräkkäisenä
viikonloppuna. Paikkana oli Kumpula ja puuhamiehenä TJ. Osallistujia oli 12, samoin kuin
myöhemmin Nokialla järjestetyllä kurssilla.

• Vähänpä tiesi TJM ketä istui dx-kurssipulpeteissa Kumpulassa 1.4.  Pirkkalalaiskausi on pian
alkamassa, sillä listalta löytyy JSI, TPP, AJP ja KSK!

• Peruskurssiin liittyen KA 1-2/1979 jaettiin näytenumerona kaikille TreDXK:n alueen
kuuntelijoille.

• Loma-messuilla Hakametsässä TreDXK:lla oli harjoitushallissa yhteinen edustus radioama-
töörien kanssa 14-22.4.1979. Siellä sekä JVH:lla että JMV:llä (toisistaan tietämättä) oli eka
kosketus TreDXK:iin, mutta paikalla oli vain amatöörejä, jotka eivät oikein osanneet neuvoa
tietä Kumpulan kokouksiin. Messuilla esillä olleet radioasemaviirit (yli 20 kpl) katoavat
salaperäisesti, mutta löytyvät onneksi myöhemmin lehti-ilmoittelun turvin.
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• SDXL:n kesis TreDXK:n isännöimänä Ylöjärven Antaverkassa 3-5.8.1979. Vanha kaarti
junaili ja liuta nuoria pirkkalalaisia hoiti respaa ja kanttiinia yms. Hinta sisämajoituksella 5
mk. Väkeä oli paljon, tosin sää oli sateinen ja telttamajoittujia oli vielä paljon. Kaikkiaan
osanottajanimiä vihreään kirjaan kertyi uskomattomat 174 kpl!

• Toimituskunta TJ-MAK-TMA-LN kokosi Kantoaallosta 16-sivun Kesis-erikoisnumeron,
joka pursusi painoksia. Formaatti oli nurkkanidotun A4-kauden jälkeen eka kerran 2-
puolinen selästä nidottu A5, jota onkin sitten käytetty tähän päivään saakka. Painopaikka oli
Keskus-Kopio, Hämeenkatu 18. Päätoimittajana oli TJ, mutta tervetulopuheen kirjoitti ex-pt
TMA.

• Kesis-Kantoaalto 4/79 jäikin vuoden viimeiseksi numeroksi, mutta uudella vuosikymmenellä
oli jo luvassa uutta toimitusintoa uusin voimin ja leveällä rintamalla.

• Syksyisillä Pirkkalan markkinoilla peruskoulun yläasteella TreDXK esitteli harrastusta
tiimillä KSK, TPP, POH, MMM, VMV, AJP, VHK ja JSI.

• Syksyllä dx-alkeiskurssit jatkuvat Hervannassa upouudessa Raili ja Reima Pietilän suunnitte-
lemassa vapaa-aikakeskuksessa. Äänessä olivat TJ ja JSI ja oppilaana mm. JVH.

• Joulukuun kokous antaa jo vihjeitä uuden sukupolven noususta; paikalla JSI, KSK, POH,
TPP ja JVH.

• TreDXK in Action! Vuosi päättyy peditioniin Kumpulassa, jossa edellä mainitut nuorukaiset
täydennettynä VMV:llä ja AJP:lla hoitavat ensiksi nirunarut puuhun ja sitten saattavat
kämpän kuuntelukuntoon varusteinaan Kenwood R-300 ja 2 x Lafa HA-600A taajuuslaski-
milla. Historian lehti on kääntymässä uuden vuosikymmenen myötä.

Jatkuu seuraavassa numerossa...

Vasemmalla DX-kuuntelijoiden
ständi Loma-messuilla Hakametsän
harjoitushallissa huhtikuussa 1979,
jossa mm. JVH ja JMV saivat ensi-
kosketuksensa TreDXKiin.
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MIEHEMME MAAILMALLA
Monen entisen aktiivi-tredxkiläisen taival on sittemmin johtanut pois auvoiselta
Pirkanmaalta. Kenen tie on vienyt syrjäisille rannikkoseuduille, kenen vielä
kauemmaksi. Suuri osa näistä ns. diaspora-tredxkiläisistä on kuitenkin
säilyttänyt kontaktin Tampereen seudulle ja onpa joukossa paluumuuttajiakin.
Ja vaikka DX-harrasteen olisi aloittanut jossain muualla kuin TreDXKin
virallisella toimialueella, tuntuvat kerran TreDXKin suojiin eksyneet pysyvän
aina tredxkiläisinä. Seuraavassa kuulumisia kolmelta TreDXKin entiseltä
huippuaktiivilta, joiden tiet ovat sittemmin vieneet miehet ympäri maailmaa.
Olkaatten hyvät herrat TJ, RKO ja RHI.

Timo Jokinen (TJ)
Tuokiokuvana mainittakoon haastatteli-
jan ensimmäinen muistikuva Timosta.
TreDXKin Kumpulan kämppä ja kuukau-
sikokous joskus 1980-luvun lopulla. Kat-
selimme ihmeissämme kun musta(?) Por-
sche kaarsi Kumpulan pihaan ja sisään
astui mies, joka kertoili mielenkiintoisia
juttuja Kauko-idän bisneksistä. Lahjaksi
vierailusta kerholle jäi thaimaalainen ka-
lenteri, jota sopi selailla pimeinä aamuöi-
nä erityisesti silloin kun 28 päivän syklin
ennustaminen ei osunutkaan ihan koh-
dalle ja majuri myrsy pilasi kuuntelut.

Kuka olet, missä asut ja mitä teet nykyi-
sin?
Timo Jokinen, nykyinen asuinpaikka Tam-
pere, Plevnasta seuraava ovi. Nykytoimin-
ta kv-kaupan konsultointia erityisalueina
Kaakkois-Aasia ja eteläinen Afrikka. Lu-
ennoin korkeakouluissa International
Marketing & Marketing Research -aiheis-
ta sekä myös Business Etiquette -teemas-
ta. Juonnan yritystilaisuuksia, viini- ja
ruokakoulutuksia. Viinitila Espanjassa
(www.fincalamolineta.com), viinikellari-
toimintaa (www.vinoteekki.com) Tampe-
reella ym; lehti- ja tv-juttuja viinin ja ruo-
an parissa niin kotimaisiin kuin kansain-
välisiinkin levityksiin.

Koska oli aktiiviaikasi TreDXKin toimin-
nassa? Mihin dx-touhusi painottuivat?

Aivan TreDXKin toiminnan alkuvuodet
(1970-luvun alkupuolelta lähtien /toim.),
ja taisi siinä hektisesti vierähtää reilut
kymmenen vuotta. Tapio Majamäen, Lau-
ri Niemen ja muutaman muun kanssa tai-
simme olla koko alku 10-12 vuoden aktivi-
teetin runkopalkit – hieman liiankin kau-
an ennenkuin saimme mukaan “nuorem-
paa” jengiä.

Kuinka aikanaan päädyit pois Suomes-
ta? Missä kaikkialla olet kiertänyt?
Aivan ensin oli tietty kesäduuni 16-vuoti-
aana Englannista ja sitten joka vuosi sa-
malla tavalla eri puolilla Eurooppaa. Sit-
ten Japaniin, Etelä-Koreaan ja Taiwanille
ostamaan optiikkaa, ja sitten jäinkin mat-
kalle. Vakituisesti asunut parikymmentä

Kuuntelu herätti kiinnostuksen matkustami-
seen ja maitakin on tullut bongattua jo yli 150
- pidempään asuttuja viisi synnyinmaan lisäksi
ja sitten matkustaminen vei miehen viinin tiel-
le kuten kuvistakin näkyy, kertoo TJ.



291/2005

vuotta mm. Hong Kongissa, Taiwanilla ja
Thaimaassa. Bisneksiä pyörittänyt ja osin
vieläkin mm Etelä-Afrikassa, Vietnamis-
sa ja Chilessä. Kaikkiaan olen vieraillut
152 maassa - eli hieman useammassa käy-
nyt kuin aikoinaan qsl’iä vastaanottanut.

Onko DX-kuuntelusta ollut sinulle jotain
hyötyä maailmalla asuessasi tai matkail-
lessasi?
Dixailuaikaisia tuttuja on mm. Italiassa,
Braziliassa, USAssa ja Uudessa-Seelan-
nissa. Siis jotka silloin olivat asemilla työs-
sä ja olemme tapailleet ja reissailleet yk-
sissä. Dixailun kautta uskon, että kieli-
korva tuli herkemmäksi vastaanottamaan
erilaista puhetta, murretta ja kieltä. Aasi-
an kielet mm. oli helppo erottaa toisistaan
ja jopa oppia niitä jonkinverran.

Kuinka pysyit maailmalla selvillä Suo-
men tapahtumista? Miten seurasit suo-
malaisia tiedotusvälineitä?
Suomalaisia tiedotusvälineitä en vuosi-
kausiin seurannut laisinkaan - pelkästään
kesälomareissuilla. Suomi oli todella kau-
kainen ja vähemmän kiinnostava - kun
toimii maailmalla itsenäisenä (vai -päise-
nä) yrittäjänä niin ei Suomen asiat juuri-
kaan kiinnosta vaan paikalliset missä itse
touhuaa, sekä tietty ne maat joiden kans-
sa kauppaa tekee. Poikkeuksena oli se 4
vuoden rupeama jolloin toimin suomalais-
teollisuuden kanssa ollessani suomalai-
sen kauppakamarin pressana.

Entä kuinka päädyit takaisin Suomeen?
Suomeen paluu tuli ajankohtaiseksi Aasi-
an taloushässäkän myötä 1997 – tosin piti
olla vain visiitti - mutta samalla tiellä
ollaan. Onni kuitenkin että edelleen mat-
kustan 100-150 päivää vuodessa kauko-
mailla.

Mitä radioasemia kuuntelet nykyisin ja
onko sinulla DX-radiota?
Ulkolaisten asemien kuuntelu on nollassa
- paitsi matkoilla. Kaikki DX-välineet on

tallella Hallicrafters, Trio ja pari muuta
ex-armeijaklohmoa.

Parhaat muistot aktiiviajaltasi TreDX-
Kissä?
Todella paljon kuunteluun ja vastausten
saantiin liittyvää on muistissa - muinoin
ei ollut digitaaleja ym. vahvistimia, joten
väitänkin että kuuntelu oli suuremmassa
määrin eri urheilua kuin nykyään. Yksi
ehkäpä upeimmista kesis-tapahtumista oli
Antaverkka, joka oli hyvä taloudellisesti
ja osallistujalistalta myös mainio. Juttua
eetteriin mm BBC:n kautta.

Useita pediksiä järjestettiin milloin Kum-
pulassa milloin Kintulammella (silloin ei
ollut vielä nykyvaihtoehtoja käytössäm-
me), ja roudauskalustona samoin kuin li-
säeväiden hankintakärrynä oli liki aina
Majamäen Tapsan Anglia.

Risto Kotalampi (RKO)
Kuka olet, missä asut ja mitä teet nykyi-
sin?
Risto Kotalampi, eli RKO. Olen asunut
vuodesta 1996 lähtien Haywardissa Kali-
forniassa. Se on pieni n. 140,000 asukkaan
kaupunki San Franciscon, San Josen ja
Oaklandin lähellä. Teen ihan normaaleja
asioita... töitä, harrasteita ja elämistä per-
heen kanssa (vaimo & poika).

Koska oli aktiiviaikasi TreDXKin toimin-
nassa? Mihin DX-touhusi painottuivat?
Taisi olla 1987-1996. DX-touhut oli lähin-
nä yhdistystoimintaa (TreDXK pj n. 1990-
1993? / SDXL pj. 1993-1997). Jos kuunte-
luun oli aikaa, se oli lähinnä peditioneja
UKI:iin, Saananmajalle (SAM), Posiolle
(PPP), Hervannan vesitorniin, Kumpulaan
(alkuaikoina) tai Niihamaan (loppuaikoi-
na).

Kuinka päädyit pois Suomesta?
Tapasin nykyisen vaimoni Internetissä ja
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muutin hänen luokseen Kaliforniaan. Olen
asunut koko ajan samassa kaupungissa
siitä lähtien. 1999 muutimme pois vaimo-
ni vanhemmilta omaan taloon.

Onko DX-kuuntelusta ollut sinulle jotain
hyötyä maailmalla asuessasi tai matkail-
lessasi?
Ilman muuta. Kyllähän moneen asiaan on
ollut helpompi sopeautua kun on ollut poh-
jatietoja valmiina kulttuureista, maail-
manpolitiikasta, kielistä ja maantiedosta.

Mitä radioasemia kuuntelet nykyisin ja
onko sinulla dx-radiota? Millainen on
radioaaltojen tarjonta nykyisessä asuin-
paikassasi?
Laitteina on Icom IC-8500, Icom IC-718
(radioamatöörilaite) ja Yaesu VX-7 ama-
töörikapula plus iso rypäs kaikenlaisia li-
sälaitteita. Katolla on tällä hetkellä viisi
eri amatööribandeille (40/30/20/17/15m)
viritettyä inverted-v-dipolia ja VHF/UHF-
alueelle kääntyvä laajakaistayagi n. 12
metriä korkealla.

Amatööripuolella (W6RK) olen aika aktii-
vinen county huntingin ja DX-metsästyk-
sen parissa. Kun yleisradiopuolelle radio
kääntyy, on se useimmiten voimakkaita
kansainvälisiä lähetyksiä, aamuaasialai-
sia (!!!) tai länsirannikon keskiaaltoase-
mia. Yleisradio-DX-mielessä QTH:n on
huono, sillä häiriötaso on voimakas. Siksi
esim. amatööripuolella lähinnä harrastan
CW:tä, sillä kapealla 250 Hz:n suodatti-
mella häiriöt saa jo aika hyvin kuriin.

Nykyinen DX-kuunteluaktiviteetti on lä-
hinnä erilaisten erilaisten keinojen löytä-
mistä, millä Internetiä voi hyödyntää DX-
kuuntelussa. Esimerkkinä tästä useat pos-
tituslistat, Online Log, Hard-Core-DX, jne.
Kaikkien niiden avulla on kiitettävästi
pysynyt jyvällä, mitä Suomessa tapahtuu
ja pystynyt edelleen osallistumaan suo-
malaisen DX-kuuntelun edistämiseen.

Kuinka pysyt selvillä Suomen tapahtu-
mista? Miten seuraat suomalaisia tiedo-
tusvälineitä?
Lähinnä Internetin kautta, mm. YLE:llä
on hyvät ja informaativiset uutissivut.

Parhaat muistot aktiiviajaltasi TreDX-
Kissä? Onko jotain erityisen hauskoja
sattumuksia, pedismuistoja tms. TreDX-
Kiin liittyen?
Olihan se hauskaa aikaa. Parasta mieles-
täni oli, että toiminta oli hyvin vilkasta ja
ei välttämättä aina keskittynyt pelkkää
DX-kuunteluun. Onhan sitä elämässä
muitakin asioita ja hyvässä kaveriporu-
kassa oli mukava puuhastella kaikenlais-
ta. Tapahtumia ja sattumia on toki vaikka
kuinka paljon, mutta lienee parempi ettei
niitä lehdissä julkaista. DX-muistoista toki
lukuisat UKI-, SAM-, PPP-peditionit ja
kesäkokoukset (ml. matkat sinne ja takai-
sin) ovat kaikki kultaisia muistoja.

Internetin avulla on nykyään helppo pitää
yhteyttä ja on ollut myös erittäin muka-
vaa, että moni vanha kaveri ja TreDXKi-
läinen on täällä käynyt. Onneksi en min-
nekään Nebraskaan tai Kansasiin muut-
tanut, missä monikaan ei muulla asialla
paljon käy. Moni kävijä onkin juuri näitä
täälläpäin muilla asioilla piipahtaneita tai
sitten vartavasten kylään lähteneitä. Eli
tervetuloa jos täälläpäin liikutte!

Riku Hietakari (RHI)
Kuka olet, missä asut ja mitä teet nykyi-
sin?
Riku Hietakari - QTH Gijon, Asturias,
Espanjan pohjoisrannikolla – päivätyö
DuPontin taloushallinnossa.

Koska oli aktiiviaikasi TreDXKin toimin-
nassa? Mihin dx-touhusi painottuivat?
Aktiivisinta aikaa olivat 80-luvun loppu-
vuodet (mm. SDXL:n QSL-kilpailun voitto
1988 /toim.) ja vuosikymmenen vaihde.
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Monien Kumpula- ja UKI-aamujen sato oli enimmäkseen britti- ja lattarisuunnil-

TreDXKin ns. edustustiimi eli noviisit RHI, JKZ ja jo hieman kokeneempi RKO
tamperelaisten mökin edustallavarsin legendaarisessa Pieksämäen Partaharjun kesä-
kokouksessa elokuussa 1989. Kuva TSA.
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Toinen arvokas asia on tietenkin DX-pii-
reissä aina vallinnut reilu kilpailuhenki,
jossa kaveria autetaan aina ja unelmake-
leille osuminen vaatii pirun monta tur-
haakin reissua metsän keskelle tai pun-
kasta nousemista ennen kukonlaulua.

ta, pieni kansiollinen Kilpisjärveltä naa-
rattuja jenkkejä, ja runsasta kateutta he-
rättäneenä erikoisalueena kouluranskal-
la vongatut qusillit mustaakin mustem-
milta afroasemilta (Mauritanian käsinkir-
joitettu verifiointi muistetaan /toim.).

Kuinka aikanaan päädyit pois Suomes-
ta? Missä kaikkialla olet kiertänyt?
Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot
veivät malesialaisen yliopiston kautta en-
sin Singaporeen, ja kolmisen vuotta sitten
tuli muutto työn perässä tänne Espan-
jaan. Aasiaa kohtaan jäi kova kiinnostus,
ja tähänastisista matkakohteistakin par-
haat ovat löytyneet siltä suunnalta… suu-
rimpana suosikkina ehkä Korea.

Onko DX-kuuntelusta ollut sinulle jotain
hyötyä maailmalla asuessasi tai matkail-
lessasi?
DX-kuuntelun kautta avautui silloin kou-
luaikoina aika monipuolinen maailma, ja
puolihuomaamattaan tuli oppineeksi ja
kiinnostuneeksi vaikkapa jenkkien count-
rylistoista tai Bolivian ja Chilen rajarii-
doista. Sitä kautta hankitusta yleissivis-
tyksen suolasta on ollut käytännössäkin
monin verroin enemmän iloa kuin monista
oppitunneilla päntätyistä kaarlekustais-
ta

Mitä radioasemia kuuntelet nykyisin ja
onko sinulla dx-radiota? Millainen on
radioaaltojen tarjonta nykyisessä asuin-
paikassasi?
YLEn lyhytaaltolähetyksiä kuuntelen vii-
kottain kuin kelpo Aurinkorannikon elin-
tasopakolainen.. muuten radion kuuntelu
on tätä nykyä aika vähissä. Taustamu-
siikkina soivat tavalliset täkäläiset ketjut
— 40 Principales, Kiss FM, M80, Europa
FM — mutta espanjalaisasemien ohjel-
misto ei suuremmin sykähdytä. Ikävä että
lattarityylinen vauhti tuntuu täältä puut-
tuvan, härkätaistelut ja juoruohjelmat al-
kavat ulkomaalaisen korvissa tökkiä.

Parhaat muistot aktiiviajaltasi TreDX-
Kissä? Onko jotain erityisen hauskoja
sattumuksia, pedismuistoja tms. TreDX-
Kiin liittyen?
Pedikset olivat sellaisia riittejä, joita en
hevin antaisi pois... Varsinaisia kuunte-
lun huippuhetkiä — joita DX-kuuntelua
harrastamattomat eivät koskaan voine
ymmärtää — olivat ylläriaamut Kumpu-
lassa kun täydellä tuutilla kuulunut tuiki-
tavalliseksi luultu keskiaaltoasema pisti-
kin vaikkapa FFF-perulaisen idin... ja niis-
tä hyvällä tuurilla seuranneet hauskat ja
henkilökohtaiset kirjeet maailman ääril-
tä.

Kantoaallon puolesta haastatteli Jouni
Keskinen.
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Vatikaanin radio on jälleen ajankohtainen näinä uuden paavin aikoina. Takavuosina
suomalaisten QSL:t kirjoitti uskollisesti ja ystävällisesti Leena Monti. Tuleekohan uusi
paavi Benedictus XVI menestymään radiorintamalla yhtä hyvin kuin nimikkoaseman
Boliviassa saanut Pius XII eli Pio Doce?

Saksojen yhdistymi-
sen aika vuonna 1990
oli dx-kuntelullisesti
hyvää aikaa bongail-
la entisen DDR:n ase-
mia paikallisohjel-
millaan. Tässäkin ta-
pauksessasyyskuulta
1990, muuri  on mur-
tunut mutta kortti
vielä vanhaa DDR-
laatua.
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Luettua:

Eväitä taajuuksien uusjakoon 2006
Jouni Keskinen, Pirkkala

Kaupallinen radiotoiminta Suomessa – selvitys markkinoiden rakenteesta.
Liikenne ja viestintäministeriön julkaisuja 74/2004.
Radiotoiminta 2007. Työryhmän ehdotukset. Liikenne ja viestintäministeriön
julkaisuja 73/2004.
Marko Ala-Fossi, Saleable Compromises. Quality Cultures in Finnish and US
Commercial Radio. Tampere University Press, Tampere 2005.

Alkuvuodesta 2004 SBS-konserni kohaut-
ti kotimaista radiokenttää suorittamal-
laan manööverilla. Sport FM:n kanssa teh-
dyllä ”yhteistyösopimuksella” luotiin uusi
Radio City. Tällä menettelyllä SBS sai
myös Helsingistä kauan havittelemansa
taajuuden lippulaivalleen Iskelmäradiol-
le ilman hankalaa toimilupamenettelyä.

Tapaus synnytti keskustelun radiotoimi-
lupien vuokraamisesta ja toimilupaehto-
jen valvonnasta. Suurelta osin tämän kes-
kustelun seurauksena liikenne- ja viestin-
täministeri Leena Luhtanen asetti työ-
ryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kau-
pallisen radiotoiminnan kehittämisvaih-
toehtoja vuoden 2006 lupakierrosta var-
ten. Työryhmä sai työnsä valmiiksi mar-
raskuussa 2004, ja sen ehdotukset julkais-
tiin Radiotoiminta 2007 –nimeä kanta-
vassa raportissa. Samalla julkaistiin myös
työryhmän työn pohjaksi tilattu selvitys
kaupallisen radion markkinoista Suomes-
sa.

Kaupallinen radiotoiminta Suomessa on
teetetty konsulttivoimin ja se on yllättä-
vän selväjärkistä luettavaa. Selvitykses-
sä lähdetään siitä, että kaupallinen radio-
toiminta on Suomessa pieni, nuori ja ke-
hittämätön toimiala, joka on saavuttanut
konsolidaatio eli ketjuuntumisvaiheen.
Ketjuuntumisprosessin todetaan yhä jat-
kuvan, mikäli siihen ei vaikuteta säänte-
lyllä. Edelleen todetaan radiotoimilupia
Suomessa myönnetyn pitkälti kauneus-
kilpailuperiaatteella. Tästä on kuitenkin

tullut ongelma, sillä toimiluvan saannin
jälkeen luvanhaltijan toiminta onkin ollut
toisenlaista kun lupaa hakiessa on kuvail-
tu.

Selvitys jakaa kaupallisen radion markki-
nat kahteen eri pelikenttään: kansainvä-
lisvaltakunnalliseen ja alueellis-paikalli-
seen, joiden rajat määräytyvät pitkälti
mainonnan mukaan. Suurimmaksi ongel-
maksi nousee se, että nykyinen toimilupa-
järjestelmä ei vastaa tätä jakoa, eikä erota
toimijoita omille kentilleen. Käytännössä
vallitsee siis tilanne, jossa pieni paikallis-
radio kilpailee puolivaltakunnallisten ket-
jujen kanssa, jotka puolestaan kilpailevat
valtakunnallisen Radio Novan kanssa.

Selvitys toteaakin, että mikäli paikallinen
radiotoiminta halutaan turvata, tulee
sääntelyn tukea kansainvälisvaltakunnal-
lisen ja alueellis-paikallisen radiotoimin-
nan selvää erottamista toisistaan. Johto-
päätöksinä esitetään kolme toimenpidet-
tä kaupallisen radiotoiminnan edistämi-
seksi. Nämä ovat:
- Toimilupajärjestelmän muuttaminen

vastaamaan edellä kuvattua kahtiaja-
koa valtakunnalliseen ja paikalliseen,
ottaen huomioon myös yhteisöradioiden
tarpeet.

- Toimilupiin sisältyvien ehtojen valvon-
nan tehostaminen.

- Radiotoimintaa valvovien viranomaisten
toimintavaltuuksien lisääminen niissä
tapauksissa, joissa toimilupaehtoja riko-
taan.
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Valitettavasti Kaupallinen radiotoiminta
Suomessa –selvityksen selkeä linja ei pe-
riydy radiotoimintaa selvittäneen työryh-
män loppuraporttiin. Radiotoiminta 2007
-loppuraportti tuntuu välillä yrittävän
kumartaa kaikkiin suuntiin yhtäaikaa.

Tärkeimpänä yksittäisenä kohtana Ra-
diotoiminta 2007 sisältää ehdotuksen la-
kimuutoksesta, joka estäisi radiotoimilu-
van vuokraamisen eli tosiasiallisen mää-
räysvallan siirtämisen toiselle toimijalle
sopimusten avulla. Sen sijaan jako valta-
kunnalliseen ja paikalliseen radiotoimin-
taa ei enää ilmene loppuraportissa yhtä
selkeänä. Paikallisen- ja erikoisradiotoi-
minnan kehittämistä käsittelevissä luvuis-
sa intressiryhmien äänet ovat selvästi
päässeet vaikuttamaan, jopa siinä mää-
rin, että raportti sisältää selviä sisäisiä
ristiriitoja.

Kun luvussa Paikallisen radiotoiminnan
kehittäminen (s. 8) todetaan: “Useamman
paikallisradion paikkakunnilla puolival-
takunnallisen ketjun osana toimiva ase-
ma, joka on supistanut aidon paikallisen
tarjontansa lähes olemattomaksi, voi tar-
jota mainosaikaa paikallisilla markkinoil-
la hintaan, jolla pelkästään kyseisellä alu-
eella toimiva, paikallista ohjelmaa tuotta-
va yritys ei voi saada toimintaansa liki-
mainkaan kannattavaksi.”, kerrotaan taas
luvussa Erikoisradiotoiminnan kehittämi-
nen (s. 10), että: “Erikoisradioiden toimin-
nalla ei liikenne- ja viestintäministeriön
teettämän tutkimuksen mukaan ole myös-
kään sanottavaa vaikutusta paikallisten
radioasemien talouteen.”

Kun paikallisradioiden kehittämisen to-
detaan edellyttävän erikoisradioiden pai-
kallisen mainonnan kieltämistä toimilu-
paehdoissa (s. 9), erikoisradioiden puolel-
la (s. 10) ”työryhmä suhtautuu varauksella
yksityiskohtaisiin toimilupaehtoihin”,
mutta toteaa että: “lupaehtojen tulisi työ-
ryhmän mielestä kuitenkin olla yksiselit-
teisiä siten, että niiden noudattamista voi-
daan tarvittaessa valvoa.” Olisihan se tie-

tenkin kiva, että lupaehdoilla olisi myös
jotain merkitystä!

Tuntuukin siltä, että selvityksen tekijät
ovat tasapuolisesti yrittäneet miellyttää
kaikkia osapuolia. Yksi yhteinen toive
paikallis- ja erikoisradioilla kuitenkin on.
Paikallisradioiden lähetystehot tulisi työ-
ryhmän mielestä ”asettaa niin, että niiden
kuuluvuus omalla talousalueellaan olisi
teknisesti ongelmatonta”. Erikoisradioiden
verkkojen suunnittelussa taas vaaditaan
tasapuolisuutta suhteessa valtakunnalli-
sessa radioverkossa toimivaan Radio No-
vaan. Käytännössä tämä merkitsisi lisää
tehoa ja lisää lähettimiä. Jos nämä toiveet
toteutuvat, FMDX-kuuntelun kannalta
edessä voivat olla entistäkin ankeammat
ajat.

Radioluvat huutokauppaan!?
Väitöskirjansa esipuheessa vanhaksi DX-
kuuntelijaksi tunnustautuva Marko Ala-
Fossi väitteli helmikuussa Tampereen yli-
opistossa. Hänen väitöskirjansa Myynti-
kelpoiset kompromissit. Suomen ja Yhdys-
valtain kaupallisen radion laatukulttuu-
rit on ensimmäinen suomalainen kaupal-
lista radiotoimintaa käsittelevä väitöskir-
jatyö. Väitöskirjassa selvitetään mm. mi-
ten laatu ymmärretään kaupallisten radi-
oiden ohjelmatoiminnassa, ja miten se ero-
aa epäkaupallisen juornalismin ”perintei-
sistä” laatukriteereistä.

Ala-Fossi kiinnittää väitöskirjassaan huo-
miota samoihin kaupallisen radiotoimin-
nan toimilupajärjestelmän ongelmiin kuin
Kaupallinen radiotoiminta Suomessa –sel-
vityksessä. Väitökseen liittyvissä haastat-
teluissa mm. Journalisti-lehdessä Ala-Fos-
si on ehdottanut ongelman ratkaisuksi
toimilupien huutokauppaamista.

Tampereen yliopiston mediatutkijan suul-
la sanottuna, ajatus radiotoimilupien huu-
tokauppaamisesta saattaa tuntua radikaa-
lilta. Väitöskirjaansa varten Ala-Fossi
haastatteli laajasti mm. Suomen kaupal-
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listen radioiden ohjelmapäälliköitä. Näi-
den haastattelujen tuloksista hän kertoi
Tiedotusopin laitoksen Mediatutkimuksen
päiville alkukeväästä 2004. Kun haasta-
teltavilta kysyttiin nykyisten toimilupa-
ehtojen vaikutuksesta käytännön radio-
työhön, nähtiin lupaehtojen merkitys vä-
häisenä ja lähinnä liiketoimintaa haittaa-
vana. Erityisesti kilpailijoiden koettiin
kiertävän lupaehtoja ja saavan näin kil-
pailuetua. Toimilupaehtojen merkitystä
vähensi myös ilmiselvästi se, ettei niiden
noudattamista valvottu.

Haastattelujen tulosten perusteella aja-
tus radiotoimilupien huutokauppaamises-
ta näyttäytyy toisessa valossa. Puhtaasti
liiketaloudellisilla perusteilla toimivassa
radiokentässä huonosti valvotuilla toimi-
lupaehdoilla näyttää olevan kilpailua vää-
ristävä vaikutus. Ala-Fossi esittääkin, että
radiotoimiluvat jatkossa jaettaisiin kah-
denlaisin perustein. Tässä hän näyttäisi
viittaavan samaan kansainvälisvaltakun-
nallisen ja alueellis-paikallisen radiotoi-
minnan erottamiseen, joka on esitetty
LVM:n teettämässä selvityksessä.

Valtakunnallisille puhtaasti kaupallisin
perustein toimiville asemille taajuudet
jaettaisiin markkinatalouden ehdoilla eli
eniten tarjoaville. Näissä toimiluvissa lu-
paehdot olisivat lähinnä teknisiä, mutta
radioaseman formaatti ja ohjelmasisältö
muodostuisi markkinoiden ehdoilla. Me-
nettelyssä ei lopulta olisi hirveän paljon

uutta nykyiseen tilanteeseen, jossa toimi-
lupaehtoja kierretään koska niitä ei valvo-
ta. Uudella menettelyllä kaikki toimijat
olisivat kuitenkin samalla viivalla kilpai-
lemassa mainosmarkoista eikä ketjura-
diotoimintaa enää harrastettaisi paikal-
lisradioluvilla.

Maksutta toimilupa myönnettäisiin edel-
leen niille, lähinnä paikallisille ja yhteisö-
radioille, jotka sitoutuisivat noudattamaan
viestintä-, kulttuuri- ja aluepoliittisin ta-
voittein määriteltyjä toimilupaehtoja.  Il-
maisen lupaan sisältyisi tiukempi toimin-
nastaraportointivastuu Yleisradion ta-
paan.

Nykyiset kaupalliset radioluvat umpeutu-
vat vuoden 2006 lopussa. Liikenneminis-
terin suulla on lupailtu, että uudet luvat
myönnettäisiin puhtaalta pöydältä. Paine
nykyisten toimiluvanhaltijoiden taholta
tulee kuitenkin olemaan kova.

Lähteet:

Liikenne- ja viestintäministeriön julkai-
suja sarja 2004, http://www.mintc.fi/

Tampereen yliopisto - Väitökset - Marko
Ala-Fossi, http://www.uta.fi/laitokset/kir-
jasto/vaitokset/2005011.html

Laatu on myytävä kompromissi, Journa-
listi 5/2005, http://www.journalistilehti.fi/
arkisto/52005/lyhy/Kotimaa186970.htm

Vasemmalla YLE Radio Ålandin pseudo-QSL vuoden 1992 DX-kuun-
telun PM-kisoista. Radio Ålandin ohjelmaa lähetettiin tuolloin poik-
keuksellisesti YLE Radio Finlandin lyhytaaltolähettimillä.

Kotimaisten asemien verifioinnit voivat jatkossa olla kovaa valuuttaa,
sillä SDXL:n jäsenistä enemmistö näyttäisi kannattavan kotimaisten
asemien hyväksymistä pisteasemiksi myös suomalaisessa DX-piste-
laskennassa.

Myös Ahvenanmaan kiistellyn, ja vuoden asemaksikin äänestetyn,
keskiaaltoaseman taajuudella 603 kHz on jälleen kuultu testailevat
non-stop-musiikilla ja hyvällä kuuluvuudella huhtikuun puolivälin jäl-
keen.



371/2005

SLAT 16 vuotta ja eläkkeelle!
Vuonna 2003 Suomen lyhytaaltotilaston pääkirjoituksessa todettiin, että ”TreDXK:n tekijärinta-
man laajuus on SLATin tulevaisuuden ja jatkuvuusennusteen kannalta hyvä asia”. Vuonna 2004
rintama on yhä vahva, mutta ajanmerkit ja käytännön todellisuus ovat vuodessa muuttuneet
merkittävästi.

SLAT:n toinen perustaja RKO on talvella ahkeroinut nettiin OnLine-lokipalvelun, joka jo touko-
kuussa 2004 kattoi 90 % Clusiven lokitarjonnasta. Lisäksi erillään SLATista, mutta samaan
aikaan on jo jonkin aikaa omatoimisesti koottu erillistä tilastoa sekä mw- että sw-asemista.
Suomen DX-Liitto näyttää antaneen hiljaisen siunauksensa uudistilastolle, sillä vuosikaudet
TreDXK:n kokoama SLAT on liiton vuosikertomuksissa todettu vakiotilastoksi, mutta vuoden
2003 kertomuksessa perinteinen maininta SLAT:ista on yksipuolisesti leikattu kokonaan pois.

Tässä tilanteessa TreDXK:n tekijäkaarti ei enää ole pitänyt SLAT:n kokoamista mielekkäänä,
mutta työsti vielä urheasti luvatun vuoden 2003 tilaston, joka valmistui toukokuussa 2004 ja
myytiin loppuun Lepaan kesiksessä. Mitä todennäköisimmin SLAt 2003 on siis nyt historiallinen
viimeinen SLAT yhtäjaksoisesti 16 vuotta jatkuneessa tilastoperinteessä.

Tätä kirjoitettaessa on vielä epäselvää, miten vuonna 2004 kuultujen lyhytaaltoasemien kokoami-
nen suoraan OnLine-lokista ilman manuaalista tiedonkeruuvaihetta sujuu. Ongelmana on, että
lokaaminen OnLinen kautta edellyttää notkean nettiyhteyden sujuvaa käyttömahdollisuutta – ja
mielellään nimenomaan kotona. Myös jostain muista syistä kaikki eivät ole ainakaan vielä
ottaneet OnLinea lokauskäyttöön. Tässä tilanteessa tilastointi edellyttäisi OnLinen ulkopuolelle
jääneiden lokausten manuaalista syöttämistä tiedostoon, mihin taas tarvitaan vapaaehtoisten
komppaniaa. Joka tapauksessa tilanteen mukaan sortattujen ”automaattitilastojen” suoltaminen
suoraan OnLinesta on hieno päämäärä.

Kiitos yhteisestä SLAT-taipaleesta ja dx-iloa tulevillekin vuosille!

TreDXK ry:n SLAT2003-ryhmä

Suomen lyhytaaltotilaston toimitus 1988 - 2003
EU AF AS OC NA CA SA Layout Vol.

1988 RKO RKO RKO RKO JVH JVH JVH JVH 1
1989 JMV RKO RKO RKO JMV JMV JVH JMV 2
1990 JMV RKO VJR JMV JMV JMV JVH JMV 3
1991 JMV RKO VJR JMV JMV JMV JVH JMV 4
1992 JMV KKS VJR JMV JMV JVH JVH JMV 5
1993 VJR JKZ VJR JVH VJR JHU JHU JMV 6
1994 AJP TSM VJR JVH JMV JHU JHU JMV 7
1995 AJP JMV VJR JVH JMV JHU JHU JMV 8
1996 MWE TSM VJR JVH JKZ JVH JHU JMV 9
1997 MWE TSM VJR KSK JKZ JVH TAT+VJR JMV 10
1998 MWE TSM VJR KSK RKO JVH TAT JMV 11
1999 RSK TSM VJR KSK RKO JVH TAT JMV 12
2000 RSK TSM VJR KSK JMV JVH TAT JMV 13
2001 JVH TSM VJR KSK JKZ JVH TAT JMV 14
2002 PJK TSM VJR KSK JKZ JVH TAT JMV 15
2003 PJK TSM VJR KSK JKZ JVH JVH JMV 16
Päätoimittaja pahoittelee tämän tekstin unohtumista viime numerosta.
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Tampereen DX-kuunteljat ry:n vuosikokous

TreDXK ry:n vuosikokouksen osallistujalistaa koettelivat viime hetken esteet, mutta silti pääkir-
jasto Metsoon saapui 27.2.2005 edustava joukko: Kari Kivekäs (KSK), Petri Mattila (PMA), Jouni
Keskinen (JKZ), Mikko Seviä (MSE), Vesa Korhoila (MK), Juha Vehmas (JVH), Jorma Huuhtanen
(JHT) ja Petri Ketola (PJK). Kuva JVH.

Pöytäkirjan lyhennelmä
Aika Sunnuntai 27.2.2005 klo 14.15 – 16.00
Paikka Kokoushuone 2, Metso, Tampere
Läsnä Petri Ketola (PJ), Jorma Huuhtanen, Kari Kivekäs, Vesa Korhoila,

Petri Mattila, Mikko Seviä, Juha Vehmas, Jouni Keskinen (siht.)

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kohtaan 7 lisättiin käsiteltäviksi yhdis-
tyksen kannatusmaksun korottaminen kustannuksia vastaavalle tasolle ja Kantoaalto-
lehden juhlanumero.

4. Kokoustoimihenkilöiden valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Ketola, sihteeriksi Jouni Keskinen, ääntenlaskijoiksi
Jorma Huuhtanen ja Vesa Korhoila sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Petri Mattila ja Juha
Vehmas.
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5. Vuoden 2004 toiminta
5.1 Toimintakertomus

Käytiin läpi yhdistyksen vuoden 2004 toimintaa laaditun ehdotuksen pohjalta. Toimin-
takertomus hyväksyttiin pienin lisäyksin ja korjauksin:
Kohtaan 2. Korjattiin Luhtaanrannan talkoiden päivämääräksi 15.5 ja lisättiin kuun-
teluretkiin Alavuden Kattelus.
Kohtaa 3. Täydennettiin tietokoneohjelmien hyödyntämistä koskevaa kohtaa.
Kohtaan 4. Tiedotus- ja julkaisutoimintaan korjattiin: Suomen Lyhytaaltotilastosta
(SLAT) ilmestyi vuonna 2004 16. painos.

5.2 Tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Tutustuttiin tuloslaskelmaan, taseeseen ja saatuihin erittelyihin yhdistyksen varain-
käytöstä. Todettiin vuoden 2004 tilinpäätöksen alijäämäksi 208,55 euroa, mutta yhdis-
tys vakavaraiseksi. Todettiin kuitenkin ettei nykyinen kannatusmaksu riitä kattamaan
Kantoaalto-lehden kuluja. Kannatusmaksusta päätettiin keskustella tarkemmin koh-
dassa 7.

Kokous myönsi vastuuvapauden vuoden 2004 johtokunnalle käydyn keskustelun perus-
teella. Tilintarkastajilta oli saatu suullinen lausunto, mutta molempien ollessa estynyt
saapumaan kokoukseen, sovittiin että kirjallinen tilintarkastuskertomus toimitetaan
yhdistyksen puheenjohtajalle.

6. Vuoden 2005 toiminta
6.1 Johtokunnan valinta

Keskustelun jälkeen Tampereen DX-kuuntelijat ry:n johtokuntaan vuodeksi 2005
valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja: Petri Ketola
Paikallissihteeri: Jouni Keskinen
Tiedotussihteeri: Jorma Mäntylä
Taloudenhoitaja: Kari Kivekäs
Jäsen: Petri Mattila
Jäsen: Tuomas Talka
Jäsen: Juha Vehmas

6.2 Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajiksi vuodelle 2005 valittiin Ari Paronen ja Vesa Korhoila.

6.3 Tilinkäyttövaltuuksien myöntäminen

Tilinkäyttövaltuudet vuodelle 2005 päätettiin myöntää Juha Vehmakselle ja Kari
Kivekkäälle.

6.4 Toimintasuunnitelma ja talousarvio
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Esiteltiin toimintasuunnitelma 2005, joka hyväksyttiin pienin korjauksin. Puheenjoh-
taja viimeistelee toimintasuunnitelman.

Esiteltiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2005. Todettiin, että Kari Kivekäs viimeistelee
tulo- ja menoarvion paremmin nykytilannetta vastaavaksi.

7. Muut esille tulleet asiat
Yhdistyksen kannatusmaksu

Päätettiin nostaa yhdistyksen kannatusmaksu 9 euroon vuodessa. Koska maksulla
katetaan pääasiallisesti Kantoaalto-lehden kuluja, nähtiin maksua tarpeelliseksi muut-
taa niin, että lehden tekeminen ei tuota yhdistykselle tappiota.

Kantoaalto-lehti

Todettiin numeron 1/2005 olevan 150:s Kantoaalto-lehti ja lehden täyttävän tänä
vuonna 30 vuotta. Tähän liittyen seuraava numero on juhlanumero. Valmisteilla on
myös TreDXKin historiikki, jonka osia tullaan julkaisemaan tämän vuoden Kantoaal-
loissa.

Luhtaanrannan kuuntelumökki

Sovittiin alustavasti talkoot ja sauna-ilta Luhtaanrantaan lauantaina 14.5.2005.

Tiedotustoiminta

Kokous esitti toivomuksen että Tampereen DX-kuuntelijoiden toiminnasta kerrottai-
siin säännöllisemmin Radiomaailma-lehden Paikallistoimintaa-palstalla.

TreDXK ry 40 vuotta lokakuussa 2007

Tavoitteena on järjestää juhlatapahtuma. Asiaan palataan ensi vuonna.

RFE/RL QSL-kortti 1980-lu-
vulta on nykyisin muisto kyl-
män sodan ajalta. Sittemmin
muutos Itä-Euroopan radio-
aalloilla on ollut hurja. RFE/
RL ei kuitenkaan hävinnyt
kylmän sodan päättymisen
myötä vaan nykyisin sen lä-
hetysten painopiste on siirty-
nyt  Itä-Euroopasta Kau-
kasukselle ja Keski-Aasiaan.
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TREDXKIN QSL-KILPAILU 2004 LOPPUTULOKSET

EU BR IB AF AS OC NA CA SA FM YHT

Marko Weck (MWE) - - - - - - - - - 23 23
Tuomas Talka (TAT) 2 2 1 1 - - 3 6 3 1 19
Jouni Keskinen (JKZ) - - - - - - - - - 15 15
Jorma Mäntylä (JM) 1 - - - - - - 1 - 10 12
Petri Ketola (PJK) 1 - - - 1 - - - - - 2
Petri Mattila (PMA) - - - 1 1 - - - - - 2
Juha Vehmas (JVH) - - - 1 - - - - 1 - 2

Yllä TreDXKin viime vuoden QSL-kilpailun varsin tasaiset tulokset. Lopulta voitto
meni kuitenkin jo toista kertaa peräkkäin Turkuun MWE:lle. Onnittelut Markolle!
Toiseksi kiri TAT selvästi monipuolisimmallaQSL-listalla ja pronssille JKZ ULA-
qusilleillaan.

QSL-KISA 2005

EU BR IB AF AS OC NA CA SA FM YHT

Petri Mattila (PMA) 1 - - - 1 - 1 - - - 3
Juha Vehmas (JVH) - - - - - - - - 1 - 1

Johdon ottaa näin vuoden aluksi PMA parantaen jo nyt viime vuotista saldoaan. Myös
JVH avaa pelin tälle vuodelle ja toteaa: Jälleen tavoite (yli nolla qusillia) täyttyi jo
keväällä! Vuodelle 2006 täytyneekin asettaa rima korkeammalle…

Pistepussiin tuli tällä kertaa vain yksi avustus, joten sen julkaiseminen siirtyy seuraa-
vaan numeroon.

RADIO ANNA TAPIO ALOITTAA TOUKOKUUSSA
Anna Tapion koulu Aitoossa aloittaa omat paikallisradiolähetykset maanantaina 16.
toukokuuta. Koulun 8c –luokan oppilaiden tekemää ohjelmaa kuullaan kahden viikon
ajan maanantaista torstaihin 16.-19.5. ja 23.-26.5. klo 16-19 välisenä aikana taajuudella
106,9 MHz.

Radion Anna Tapio kuuluu Aitoon kylässä ja sen ympäristössä, sillä ohjelmaa lähete-
tään melko pienitehoisella lähettimellä.

Anna Tapion koulun radioinnostuksen takana on matematiikan, fysiikan ja kemian
opettaja Hannu Kärkkäinen (OH3NOB). Radioamatööri on saanut oppilaita suoritta-
maan alan kokeita ja  rakentelemaan laitteita. Tällä hetkellä koululla on jo kahdeksan
radioamatööritutkinnon suorittanutta tai alaa muuten harrastavaa oppilasta.

Radio Anna Tapion kotisivut löytyvät osoitteessa www.annatapio.fi/radio. ”Kyläradi-
oon” ja sen nettisivuille kaupataan myös mainoksia. Lähde: Sydän-Hämeen Lehti 14.3.2005
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Kusilleja ja kuulumisia
Olit sitten saanut vastauksia tai et, tällä palstalla voit kertoa tuoreimmat
kuulumiset vanhoille ja uusille Kantoaallon lukijoille.

Juha Vehmas (JVH), Pirkkalan
Toivio

Ensimmäinen kevät yli 20 vuoteen,
kun en ole koonnut lattari- tai mitään
muitakaan tilastoja. Vapautunut dx-
tarmo on kohdistunut jo pitkään
haaveilemani TreDXK:n historiatyön
katalysointiin ja aineistoon keruuseen.
Onneksi en suinkaan ole ainoa asiasta
innostunut. Luhtiksessa vierailin yh-
dellä pikapeditionilla ja vähäistä SA-
kuulostelua olen harrastanut koti-
QTH:n langanpätkälläkin. Perinteises-
ti Juhannuksena on tarkoitus olla
bandilla eli laittaa vasara hetkeksi
syrjään. Vanha FM-viritinkin tuli han-
kittua ja bongattua Gotlanti helmi-
kuun tropoilla. Myös kotimaan ULA-
asemia on hauska tarkkailla eikä yh-
tään haittaa saako niistä pisteitä vai
ei. Yksi mukava QSL on tupsahtanut
ja korttikin luvattiin jälkitoimituk-
sena:

Marfil Estereo, Pto. Lleras 5910
eemeli 1kk

Jukka Virtanen (JMV),
Piispanristi/Kaarina

Vähältä piti, että Yaesua ei tullut
kaiveltua esiin vuodenvaihteessa. Yri-
tys kuitenkin kaatui flunssaan ja niin-
pä aiemmin mainitsemani hirviaita-
aneetti koitetaan testata 5.5. britti-
vaalien aikaan. Eiköhän koiteta oi-
kein urakalla painua lokaalijahtiin
tuolloin? Pisteistä puheen ollen, näis-
sä tavanomaisissa ei ole ollut korjatta-
vaa moneen aikaan. Ehdotankin uut-
ta palstaa vaihtoehtoisessa mielessä;
pongatut SDXL-jäsenet ulkomailla.

Ilmoitan 1 + 1 = 2 (KSK, Riga,
tammikuu 2005, terveisiä!), heh...

Petri Mattila (PMA), Tasanne
Joulun ja loppiaisen välisen Luhtis-

session saldo on jämähtänyt kolmeen
vastaukseen vaikka rapoja lähti "on
line"-tahtiin tusinan verran. Pitkän
tauon jälkeen kuuntelut maittoi välil-
lä ja mukavia asemia kuuluikin ympä-
ri palloa vaikka mitään extreme kelejä
ei ollutkaan.

Mielenkiintoista oli myös todeta 30.
joulukuuta illansuussa kuuluneet x-
bandin MW-asemat, joita VJR:n kans-
sa kyttäilimme "ysi"-taajuuksilla kor-
vat todella höröllä. Oliskohan signaa-
lit tulleet kaukaakin...?!!
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Ja oma lukunsa olikin sitten
seurailla tapaninpäivän "ison huuh-
telun" seurauksia radiolaineilla. AIR
Port Blairin porukoilla oli ainakin
housun puntit kuivina vielä 26. joulu-
kuuta illansuussa (STA) ohjelmasta
päätellen. Eli Delhissä ei vielä ollut
"loiskahtanut!" Toki asian todellinen
vakavuus aukeni verkkaisesti täällä-
kin!!

Luhtiksessa olen käyttänyt Lepaan
2004 kesiksessä Tarmo Kontrolta
hankkimaani AoR7030:sta ja koti-
kuuntelussa on viritettynä yleensä Trio
9R-59DS tai Sangean ATS909. HF-
antennina Tasanteella on saanut toi-
mia 4-elementtisen ULA-yagin syöttö-
kaapelin ulkovaippa, n.20m pitkä. Ja
FM vastaanottimena on toiminut So-
nyn SA3ES.

Vastauksia:
RL/RFE Dushanbe 4760 ko 3vk
R Mosoj Chaski 3310  ki 1kk, e-mail

2vk
KCNZ Cedar Falls IA 1650 e-mail 2kk

Ja kirjeen palautus Sudanista Ra-
dio Peacelle 4750 osoitettuun rapoon.
Toinen kuori lähti jenkkilään mutta
eipä ole siellä rapo kiinnostanut,
oliskohan ropo?!

Marko Weck (MWE), Turku
Tämän vuoden QSL:t:
Jordanne FM, Aurillac (15) 91.1 em

(150504)
RJFM, Montluçon (03) 92.3 em logo

(230504)
Logos FM, Vichy (03) 92.1 em

(150504)
Siivuradio, Masku 93.4 2em (150105)

on piraatti /toim. huom.

Lehden mennessä jo painoon, kuukausia kadoksis-
sa ollut ja hiukan sekavaTUTTI-toimittaja kiikut-
ti Kantoaallon toimitukseen paperilapulla seuraa-
van tekstin:

STARBU SKANNAA

Jukka B avasi varovaisesti radiolaatikko-
aan. Kannesta oli toinen muovinappi häipy-
nyt, siihen pitäisi keksiä jotain. Se kalastaja-
langan tapainen rihmakin oli rispaantunut.

Rigi oli valmis. Sitten tutut Sennheiserit
laatikosta. Olivatpa pehmikkeet menneet
oudon koviksi ja haperoiksi. Ensimmäinen
muovimurena putosi kaula-aukkoon, sitten
toinen. Nämähän täytyy vaihtaa. Kärvis-
tellään nyt kuitenkin tämä ilta. Siitä olikin
monta vuotta, kun edellisen kerran. Monta-
monta. Montamontamonta. Monta.

Välillä Jukka B oli nähnyt jopa unta Dx-
kuuntelusta ja kuuntelijoista. Loppuvuodes-
ta 1998, erään raskaan työpäivän jälkeen
hän huomasi kulkevansa tuttuun paikkaan,
Koskipuiston Cumuluksen ravintolaan. Siel-
lä tuttu porukka istui ja keskusteli iloisesti.
Radioasioistakin. Unimaailmasta ei saatu
sanaakaan sanottua tälle iloiselle seurueel-
le. Asiaa olisi ollut.

Paljon oli tapahtunut vuosien varrella. Ei
ollut enää Nuorten Sävellahjaa. Oli lista-
soittoja. Ei tarvinnut enää kuunnella ruman
Eino Uusitalon ininöitä. Nyt ruma Eminem
mäkätti lähes joka kanavalla. Ennen oli vain
kaksi kanavaa, joilta tuli samaa ohjelmaa.
Nyt oli radiossa kaksikymmentä kanavaa.
Niiltä tulee samaa ohjelmaa.

…Sennheiserin tekniikka sentään toimii,
vaikka pehmusteet murenevatkin. Yksi muru
on tipahtanut kahvikuppiin.

Keskiaaltobandi on muuttunut. Vanhat
asemat ovat poissa, uusia on tilalla.
Kokeillaampa. Nauhuri valmiiksi. Iso sini-
ruutupaperivihko. Toimiva kynä. Skannaus
alkaa. 1404. Korvat auki.

“…Radio Sighet Actualita..”
Starbu on palannut.
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Rautaista DX-toimintaa jo vuodesta 1967!

Osoite: TreDXK ry, PL 212, 33101  TAMPERE
Kerhotapaamiset: Tapaamisista tiedotetaan TreDXKin

sähköpostilistalla.
Johtokunta:
Puheenjohtaja: Petri Ketola (petri.ketola@nic.fi)
Paikallissihteeri: Jouni Keskinen (jouni.keskinen@uta.fi)
Tiedotussihteeri: Jorma Mäntylä (jmantyla@kaapeli.fi)
Taloudenhoitaja: Kari Kivekäs (Kari.Kivekas@stockmann.fi)
Jäsenet: Petri Mattila (pma@nic.fi),

Tuomas Talka (tuomas.talka@atie.fi),
Juha Vehmas (juha.vehmas@atie.fi)

Mitä DX-kuuntelu on?
DX-kuuntelu on kaukaisten yleisradioasemien kuuntelua pitkä-
keski-, lyhyt- tai ULA-aalloilla sekä tunnistettujen radioasemien
vastausten keräilyä.
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Ota yhteys lehtemme toimitukseen tai johtokuntaamme, jos olet
kiinnostunut toiminnastamme. Tutustu myös www-sivuumme:
www.hard-core-dx.com/tredxk/ tai lähetä sähköpostia
postituslistalle: tredxk@hard-core-dx.com


