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1920—30-luvulla radio oli Suurta ja 
Ihmeellistä. Pitkien matkojen radio
yhteyksien luonteesta ei tiedetty pal
jonkaan, ja radioasemat panivat suurta 
painoa kuuntelijoiltaan saamilleen ra
porteille. Tietojen lisäännyttyä lyhyt
aaltojen leviämisestä sekä suurimpien 
asemien ryhdyttävä käyttämään yhä 
enemmän ammattimaisten valvonta- 
asemien apua, satunnaisten, kuunteli
joilta saatavien raporttien merkitys on 
asemille vähentynyt. Tästä huolimatta 
suurin osa radioasemista antaa arvoa 
hyville ja yksityiskohtaisille raporteille 
sekä vahvistaa asemansa kuulemisen 
kirjeellä tai kortilla.

Ulkomaanlähetysten raportointi

Kuunteluraportin ensisijaisena tar
koituksena on auttaa radioasemaa sen 
pyrkiessä tavoittamaan kuulijakuntan
sa mahdollisimman hyvin. Radioase
mat toivovat kuulijoiltaan sekä ohjel
mien sisällön arvostelua ja ehdotuksia 
ym. että kuunteluraportteja pohjaksi 
lähetysaikojen ja taajuuksien suunnit
telulle.

Vuonna 1969 European DX-Coun- 
cilin kuunteluraporttikomitea julkaisi 
tulokset kyselystä, jossa 54 yleisradio- 
asemaa oli pyydetty ilmoittamaan mie
lipiteensä erilaisista kuunteluraporttei- 
hin sisältyvistä tiedoista. Kyselyyn vas

tanneiden 21 ulkomaanlähetysaseman 
antamien vastausten perusteella komi
tea suositti kuunteluraporttien vähim
mäisvaatimuksiksi seuraavia:
— Raportoijan nimi selvästi kirjoitet

tuna
— Aseman nimi
— Taajuus kHz:nä
— Päivämäärä ja aika GMT:n mu

kaisina
— Ohjelman kieli
— Ohjelman yksityiskohtia vähintään 

15 minuutin ajalta
— Kuuluvuuden laatu SINPOn avulla
— Häiritsevien asemien kuvaus
— Vastaanottimen tyyppi
— Antennin tyyppi.
Esitetyt vähimmäisvaatimukset käyvät 
hyvin yhteen myös aikaisemmin radio
asemien, DX-järjestöjen ja kuunteli
joiden esittämien mielipiteiden kanssa.

Oheinen SDXK:n lomakkeelle laa
dittu malliraportti täyttää em. minimi
vaatimukset. Raporttilomakkeen käyt
täminen on siis takeena siitä, ettei mi
tään oleellista pääse jäämään pois 
raportista. Käymme nyt lävitse ohei
sen raporttilomakkeen täyttämisen koh
ta kohdalta. Esityksen voi soveltaa 
myös muunlaiseen raporttiin, esim. kir
joitettaessa raportti kokonaan itse il
man raporttilomaketta.

1) Raportoitavan aseman nimi ja 
osoite. Osoitteen löytää helposti vii-
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Kuva 55. Suom en D X -K u u n 
te lija t ry :n  raporttilom ake. 
N um erot v iittaav at tekstiin.

meisimmästä WRTH:n painoksesta. 
Tavallisesti osoite myös kuulutetaan 
lähetyksissä. Ainakin isoimmille ase
mille riittää yksinkertainen osoite, esim. 
aseman nimi, kaupunki ja maa. Oikea 
osoite on luonnollisesti vielä tärkeämpi 
kirjekuoressa.

Yleensä riittää, että raportti osoite
taan ko. asemalle yleensä, ei siis esim. 
jollekin siellä työskentelevälle henki
lölle. Isot asemat ovat sokkeloisia lai
toksia, ja jos raportti on osoitettu sel
laiselle osastolle, joka ei käsittelekään

kuunteluraportteja, vastauksen saami
nen voi viivästyä.

2) Raportin kirjoittamisen päiväys. 
On aina pyrittävä kirjoittamaan ra
portti mahdollisimman pian kuunte
lun jälkeen, mieluimmin jo samana 
päivänä. Nopeus raportin kirjoittami
sessa ja toimittamisessa perille on tär
keätä, jotta raportista olisi jotakin hyö
tyä radioasemalle. On myös hyödyllistä, 
että raportin kirjoittamisen päivämää
rä ja kuuntelupäivämäärä ovat sa
moja. Tällöin eivät esim. QSL:ää kir-
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joitettaessa nämä kaksi päivämäärää 
pääse sekaantumaan ja aiheuttamaan 
siten sotkua kuuntelijan muistiinpa
noissa.

Kirjoita kuukausi aina kirjaimin, 
koska järjestysluvun käyttö voi aihe
uttaa sekaannusta. Esimerkiksi meille 
on päivänselvää, että 6/7 merkitsee 6. 
heinäkuuta, mutta sen sijaan USA:ssa 
se tulkitaan 7:nneksi kesäkuuta! Toi
nen mahdollisuus on käyttää roomalai
sia numeroita osoittamaan kuukautta 
(esim. 6. V II), mutta tässäkään tapa
uksessa emme voi olla varmoja, että 
se ymmärretään kaikkialla. Kansain
välisen normijärjestön, ISO:n, suositta
maa tapaa vuosi-kuukausi-päivä ei vie
lä käytetä niin yleisesti, että sitä voisi 
suositella käyttöön raportissa.

3) Lähettimen kutsukirjaimet, ase
man nimen lyhenne tai sijaintipaikka. 
Kohdan voi jättää myös tyhjäksi.

4) Aseman taajuus kilohertseinä. 
Taajuuden voi saada joko aseman kuu
lutuksesta tai WRTH:n uusimmasta 
painoksesta tai ottamalla taajuuden sel
ville jollakin muulla taajuuden mää
rittelykeinolla (ks. s. 51). Kahteen en
sin mainittuun keinoon sisältyy aina 
riski, että käytettävä taajuus on niin 
uusi, että siitä ei ole vielä tietoa ase
man kuuluttajilla, saati sitten WRTH: 
ssa (tällainen ei ole suinkaan ainut
laatuista — aseman sisäiset tietoyhtey
det lähettimistä huolehtivan teknisen 
puolen ja toisaalta ohjelmapuolen vä
lillä eivät aina ole niin hyvässä kun
nossa kuin ne voisivat olla). Mikäli 
varmasti toteat, että aseman todelli
nen taajuus poikkeaa kuulutetusta, sii
tä voi mainita erikseen raportin koh
dassa ”Additional remarks on recep- 
tion” tai erillisessä kirjeessä. Toisaalta, 
mikäli ei ole varma lähetystaajuudesta, 
tästäkin on syytä mainita raportissa 
varmuuden vuoksi.

5) Kaista. Tarkan aallonpituuden 
kirjoittaminen ei ole tarpeen (joskaan

ei kiellettykään), koska taajuus ilmai
see saman asian täsmällisemmin.

6) Kuuntelupäivä merkitään GMT:n 
mukaisesti. Tämän vuoksi on oltava 
tarkkana, kun kuuntelu osuu välille 
22—24 GMT, jolloin Suomessa on jo 
siirrytty seuraavaan päivään. Jos kuun
telu ulottuu GMT:n puolenyön mo
lemmille puolille, raporttiin voi mer
kitä molemmat päivämäärät.

7) Kuunteluaika samoin GMT:nä. 
Raportoinnin kokonaisajan ehdotto
maksi minimiksi monet radioasemat 
suosittelevat 15 minuuttia, mutta pi
dempi kuunteluaika on aina eduksi.

Mikäli käytettävissä oleva kello ei 
ole ehdottoman tarkka, sen näyttämä 
tulisi tarkistaa ennen kuunteluun ryh
tymistä joka kerta jonkin tarkan aika
merkin perusteella.

8) Vastaanotintiedot ovat tärkeitä, 
jotta radioasema voi arvioida laittei
den vaikutuksen kuuluvuuden laatuun. 
Mitä täydellisemmät tiedot vastaan
ottimesta on annettu (merkki, malli, 
tyyppi, valmistusvuosi, putkien tai puo
lijohteiden lukumäärä yms.), sen pa
rempi. Usein kyllä riittää pelkästään 
maininta, onko kyseessä matkaradio, 
tavallinen kotivastaanotin vai liikenne
vastaanotin. Mahdollisista kuuluvuu
teen vaikuttaneista lisälaitteista voi 
mainita kohdassa ”Additional remarks 
on reception”.

9) Myös antenni vaikuttaa kuulu
vuuteen. Olennaisinta siinä on, onko 
se ulko- vai sisäantenni, sen tyyppi 
(esim. L-antenni, dipoli, looppi), pi
tuus metreinä sekä suunta-antenneissa 
myös suuntaus. Näistä valitaan sopi
vimmat termit käytettävissä olevan kir
joitustilan sekä oman kielitaidon mu
kaan, kuten vastaanotintakin kuvatta
essa.

10) Kuuluvuuden ilmoittaminen on 
ulkomaanlähetysaseman raportin tär
kein kohta. Sen voi merkitä sekä 
SINPOn numerosarjana sille varatulle
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riville että ”kruksaamalla” asianomai
set arvot taulukkoon. Jos kuuluvuus 
vaihtelee huomattavasti kuunteluaika- 
na, pilkkuviivalle merkitään kuuluvuu
den paras ja huonoin arvo, esim. 
"SINPO 44433—42432”, ja tauluk
koon merkitään kaikki kuuluvuusteki- 
jöiden vaihdelleet arvot. (SINPOsta 
ja kuuluvuuden ilmoittamisesta ks. s. 
119).

11) Mikäli raportoitavaa lähetystä 
häiritsee jokin toinen asema, merkitään 
siitä tiedot tähän. Häiritsevän aseman 
nimi ja taajuus olisivat hyödyllisim- 
mät raportoitavalle asemalle, mutta 
mikäli niitä ei saa varmasti selville, 
voi merkitä esim. häiritsevän aseman 
käyttämän kielen sekä likimääräisen 
taajuuden.

12) Tähän voi kirjoittaa muita huo
mioitaan kuuluvuuden laadusta ja sii
hen vaikuttaneista asioista. Esimerk
kejä tällaisista ovat maininta kuulu
vuudesta aseman samaa ohjelmaa lä
hettävällä toisella taajuudella, mainin
ta kuuluvuutta huomattavasti heiken
täneistä paikallisista häiriöistä, arvio 
kuunteluhetkellä vallinneista keleistä 
tai ko. aseman kuuluvuudesta yleensä, 
jne.

13) Ohjelman yksityiskohtien tar
koituksena on osoittaa asemalle, että 
kuuntelijan ilmoitus aseman kuulemi
sesta pitää todella paikkansa. Täten 
asema voi myös paremmin luottaa 
kuuntelijan ilmoittamaan kuuluvuuden 
laadun arvosteluun.

Jotta ohjelmakohtien merkitseminen 
raporttiin täyttäisi tehtävänsä, detal
jien tulisi olla aseman helposti tarkis
tettavia. Toisaalta niiden tulisi olla niin 
yksityiskohtaisia, että niitä ei saa suo
raan kopioiduiksi esim. aseman ohjel- 
malehdestä tai WRTH:sta.

Käyttökelpoisia ohjelmakohtia ovat
— soitettujen musiikkikappaleiden ni

met ja esittäjät
— ohjelman nimi ja sisällön suppea

selostus ja
— ohjelman toimittajien ja muiden 

siinä esiintyneiden henkilöiden ni
met.

Joissakin tapauksessa voidaan käyt
tää (lähinnä suurimmilla asemilla)
— suoria otteita ohjelmasta, esim. 

kuulutukset sanasta sanaan. Näiden 
saaminen oikein kirjoitetuiksi vaa
tii kuuntelijalta tavallisesti nauhoit- 
timen apua, ja toisaalta niiden tar
kistaminen voi olla asemilla "nor
maaleja” ohjelmakohtia vaikeam
paa.

— uutiset ja niiden yksityiskohdat, sa
moin kuin

— aikamerkit,
— säätiedotukset yksityiskohtineen ja
— uutiskommentit aiheineen
ovat nekin käyttökelpoisia lisiä muun
tyyppisiin raportin ohjelmakohtiin.

Varmoja ja tarkistettavissa olevia 
ohjelman yksityiskohtia tulisi raport
tiin ottaa mukaan vähintään 2—3 
kappaletta. Niiden tulisi lisäksi olla 
ainakin paria eri tyyppiä yo. luokit
telussa, koska me emme voi koskaan 
olla varmoja, minkätyyppisiä ohjelma- 
kohtia aseman on helpointa tarkistaa.

Mikäli asema lähettää useilla eri kie
lillä, on aina syytä mainita, minkä kie
linen kuultu lähetys oli, jotta mm. 
asianomainen ohjelmapäiväkirja löy
tyisi helpommin raportin ohjelmakoh
tien tarkistamista varten.

14) Omakätinen nimikirjoitus sekä 
oma nimi ja osoite selvästi merkittyinä. 
Mikäli kirjoituskonetta ei ole käytettä
vissä, tekstaa. Myös erityisen osoitelei- 
masimen käyttö on suositeltavaa.

Lisähuomautuksia

Käsiala. Vaikka kirjoittaisit kuinka 
selvällä kirjoituskäsialalla, ulkomailla 
saattaa kirjoitustapa olla niin erilainen, 
että asemalla ei ehkä pystytäkään lu
kemaan tekemääsi raporttia. Erityisen
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kiusallista on, jos QSL jää tulematta 
yksinomaan epäselvästi kirjoitetun 
osoitteen takia. Tämän vuoksi on käsin 
kirjoitettaessa aina syytä käyttää teks
tausta, mikäli ei ole mahdollisuutta kir
joituskoneen käyttöön.

Postitus. Osoitteesta oli puhetta jo 
edellä käsiteltäessä raportin tekoa. 
Maan nimi on syytä kirjoittaa joko 
englanniksi tai ranskaksi (kansainväli
sen postiliiton virallisella kielellä). Mi
käli osoitemaassa on käytössä posti- 
numerojärjestelmä, käytä sitä, jos tie
dät numeron.

Raportin nopean perilletulon var
mistamiseksi kannattaa aina käyttää 
lentopostia. Pintapostissa kirjeen mat
ka saattaa kestää parikin kuukautta. 
Näin vanhasta raportista ei luonnolli
sestikaan ole paljon iloa asemalle.

Aerogrammien eli ilmakirjeiden 
käyttö on halpaa, sillä ne kuljetetaan 
lisämaksutta kaikkialle lentopostissa. 
Rajoituksena on se, että aerogrammin 
sisälle ei saa panna tai siihen kiinnit
tää mitään liitettä. Tämän vuoksi niitä 
ei voi käyttää vastauspostimaksua vaa
tiville asemille. On saatavana myös val
miiksi painettuja aerogrammiraportti- 
lomakkeita, joissa yhdistyvät raportti- 
lomakkeen yksinkertainen käyttö ja 
aerogrammin halvat postimaksut.

Vastauspostimaksu. Eräät asemat 
toivovat raportin mukana lähetettä
väksi verifioinnin vastauspostimaksun. 
Tämä on tietenkin kohtuullista mo
nessa tapauksessa, koska asema saat
taa toimia hyvin tiukan budjetin tur
vin. Koska me haluamme QSL:n, 
meidän on tarvittaessa oltava myös 
valmiita maksamaan hiukan saadak
semme haluamamme. Vastausposti
maksu ei silti ole mikään lahjus tai 
QSL:n "hinta”, joten sen suuruuden 
on pysyteltävä kohtuullisena. Tavalli
sesti tarkoitukseen käytetään 1—3 kan
sainvälistä vastauskuponkia (IRC:tä). 
Vastauskuponkeja saa postista, ja nii

den hinta on hieman korkeampi kuin 
tavallisen ulkomaille menevän kirjeen 
postimaksu (v. 1972 85 p.). Vastaan
ottaja voi sitten vaihtaa omassa maas
saan IRC:n tavallisen kevyen ulko- 
maankirjeen postimerkkiin.

Ulkomaanlähetysasemista vain har
vat vaativat vastauspostimaksua. 
WRTH:ssa näiden asemien verifioin- 
titietojen perään on merkitty kirjai
met ”rp” (return postage).

Erillinen kirje. Raportin mukaan voi 
liittää myös erillisen kirjeen (tai ra
portin voi liittää kirjeen mukaan — 
kuinka päin vain). Koska raportti saa
tetaan käsitellä aivan kokonaan ase
man saamasta muusta postista eril
lään eri osastolla, muita kuin itse vas
taanottoon ja raporttiin liittyviä asi- 
oita ei saisi mielellään kirjoittaa ra- 
porttilomakkeelle.

Mutta mikäli todella on jotakin 
esim. ohjelmia koskevaa asiaa, toivo
muksia tai kysymyksiä, asema on var
masti mielissään, mikäli ne kirjoite
taan erilliselle paperille. Aseman kuu
luvuutta yleensä voi kirjeessä selostaa 
tarkemmin kuin lomakkeessa, jos tar
peen.

Nauharaportti. Nauhoittimen käyt
töä DX-kuuntelussa selitetään tarkem
min sivulla 58.

Paikallis- ja kotimaanlähetykset

Hyvän ja käyttökelpoisen raportin 
kirjoittaminen ulkomaanlähetysasemal- 
le ei aina ole helppoa, vaikka se peri
aatteessa onkin varsin yksinkertaista. 
Monimutkaisemmaksi asia muuttuu, 
kun yritämme lähettää jollekin pikku - 
asemalle hyvän kuunteluraportin. Ul- 
komaanasemien raportoinnissa huomi
oon otettavien seikkojen lisäksi meitä 
kohtaa nyt vielä yksi vaikeus: me emme 
tiedä, minkälaista raporttia kukin ase
ma pitää todella hyvänä. Meidän on 
siis jälleen turvauduttava erilaisiin
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raportinkirjoittajan nyrkkisääntöihin,
vaikka niiden käyttökelpoisuudesta 
kaikkiin tapauksiin me emme suin
kaan ole varmoja. Yleisesti ottaen ra
portteja lähettävien DX-kuuntelijoi
den yhteistyö ei suju läheskään yhtä 
hyvin pienten paikallisasemien kuin 
isojen ulkomaanlähetysasemien kanssa. 
Tähän viittaa jo sekin, että kun ulko- 
maanlähetysasemat verifioivat normaa
listi kaikki oikeat raportit, on esimer
kiksi eteläamerikkalaisten pikkuase- 
mien vastaussuhde vain ehkä n. 10— 
30 %.

Meidän on pakko alistua siihen, että 
paikallisasemat eivät yksinkertaisesti 
tarvitse tietoja asemansa kuulumisesta 
jossakin kaukaisessa maankolkassa. Tä
hän vedoten on kuuntelijankin turha 
odotella asemalta mitään raportoinnin 
vastapalvelusta verifiointina tms. Mah- 
dollisesti käytettävän raporttilomak
keen tai asiallisen raportin teknillinen 
tyyli ja ammattitermit eivät myöskään 
vastaa aseman kuuntelijoiltaan saami
en kirjeiden yleistä kuvaa.

Kotimaanlähetysten tarkoituksena on 
kotimaan väestön viihdyttäminen ja 
informoiminen tai/ja rahojen kokoa
minen kuuntelijoilta mainostajien väli
tyksellä. Ulkomainen kuuntelija on 
kuriositeetti ilman käyttöarvoa. Mei
dän DX-kuuntelijoitten omituisiin ta
poihin ja sääntöihin tottumattomalle 
asemalle voivat ohjelmakohdat ja 
pyyntö raportin verifioimisesta olla täy
sin mieltä vailla. Ajatelkaa nyt: joku 
omituinen ulkomaalainen lähettää 
kummallisen kirjeen, jossa ensin ilmoit
taa, että hän on kuullut asemaa, ja 
sitten pyytää vahvistamaan sen, että 
hän on kuullut asemaa! Eikö hän sit
ten olekaan varma kuulemisesta? Jos 
raporttia lukeva aseman henkilökun
nan jäsen ei ole kovin vakuuttunut 
kuuntelijan täysjärkisyydestä, voimme
ko silloin syyttää häntä siitä, että ra
portti joutuu loppujen lopuksi vastaa

mattomana arkistoon, aseman ilmoitus
taululle tai roskakoriin? Vastauksen 
saapumattomuuteen kuuntelijalle voi 
tietenkin olla myös muita syitä (ks. s. 
117), joten pahimmassa tapauksessa 
voimme jopa ihmetellä, miksi asemalta 
yleensä tulee QSL:iä meidän kuunte
lijoiden iloksi. DX-kuuntelijoilla on 
kuitenkin hyvin vähän mahdollisuuksia 
vaikuttaa postinkulun luotettavuuteen, 
aseman epävarmasti järjestettyyn kir- 
jeenvaihtopuoleen tai aseman toimi
henkilöiden heikkoon mielenkiintoon 
raporttien tapaista ulkomaanpostia 
kohtaan yleensä. Siksi meidän on teh
tävä niin paljon kuin mahdollista, että 
jokainen lähettämämme raportti pie
nille paikallisasemille
— saapuisi postin välituksellä itse ase

malle,
— joutuisi asemalla asiasta kiinnostu

neelle tai sitä ”viran puolesta” hoi
tavalle henkilölle ja

— olisi sisällöltään ja muodoltaan sel
lainen, että tämä henkilö katsoo 
aiheelliseksi lähettää kuuntelijalle 
QSL:n.

Asemaa raportoitaessa joutuu ensim
mäiseksi ottamaan huomioon viimeisen 
kohdan näistä, joten aloitamme yksi
tyiskohtaisen tarkastelun itse raportin 
kirjoittamisesta.

Paikallisaseman raportin 
kirjoittaminen

Raportointiin voi hyvin käyttää 
SDXL:n jotakin raporttilomaketta. 
Kirjoittamalla raportin kokonaan itse 
voi kuitenkin ottaa helpommin huo
mioon aseman erikoisluonteen ja sen 
raportille asettamat vaatimukset. Lo
maketta käytettäessä ei kirjoittaminen 
eroa ulkomaanlähetysaseman raportis
ta kuin muutamissa kohdin (lähinnä 
aikamäärityksissä ja ohjelmakohdissa), 
joten voimme heti ottaa käsiteltäväksi 
kokonaan itse kirjoitettavan raportin.
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Koska mukana lähetettävässä kirjeessä 
lähemmin selvitetään raportin systee
mejä, voi raportista hyvin poistaa kai
ken epäoleellisen.
Ensimmäinen ulkomaanlähetysaseman 
raportista poikkeava on aika. Tässä se 
on ilmoitettu Venezuelan aikana Lati
nalaisessa Amerikassa normaalisti käy
tettävän 12-tuntisen kellon perusteella. 
GMT:tä ei yleensä tunneta Latinalai
sessa Amerikassa, joten sitä voi käyt
tää normaalisti vain aseman paikalli
sen ajan lisänä. Sen sijaan useimmat 
asemat Afrikassa ja Tyynenmeren alu
eella tuntevat GMT:n, samoin kuin 
luonnollisesti Euroopassa ja Pohjois- 
Amerikassa. Aasiassa suurimmat ase
mat tuntevat GMT:n, mutta monille 
pikkuasemille, esim. Intiassa, Indone
siassa, Filippiineillä ja Taka-Intiassa, 
on suositeltavaa ilmoittaa ajat käyttä
en aseman oman maan aikaa.

Paikallisajasta on lisäksi huomattava, 
että niissä maissa, joissa on useita aika
vyöhykkeitä (näitä ovat Neuvostoliitto,

Kiina, Indonesia, Australia, Yhdysval
lat, Kanada, Meksiko, Brasilia), on 
otettava selvää, mihin vyöhykkeeseen 
ko. asema kuuluu. Mikäli asia jää epä
selväksi, voi paikallisaikana käyttää 
myös maan hallintokaupungin aikaa, 
mutta tästä on selvästi ilmoitettava 
raportissa. Epäselvissä tapauksissa voi 
aseman lähettämien aikakuulutusten 
kuuntelu auttaa.

Mikäli toteaa, että aseman ilmoitta
ma aika poikkeaa oikeasta ajasta, on 
syytä raportissa käyttää esim. ohjelma- 
kohtien yhteydessä aseman omaa ai
kaa. Huomattavista poikkeamista voi 
mahdollisimman hienovaraisesti kyllä 
ilmoittaa jossakin sopivassa paikassa. 
Mikäli aseman kello ”heittää”, voi 
olettaa, että asema ei pidä asiaa tär
keänä ja voi jopa loukkaantua tällai
sen "sivuseikan” muistuttamisesta.

Koska kuunteluaika on ilmoitettu 
aseman paikallisen ajan mukaisena, on 
myös päiväykseen käytettävä sitä. 
Oheisen raporttimallin kuunteluaika

REPORTAJE DE RECEPCION

Estación

Frecuencia
Fecha de recepcion
Hora
Condiciones de 
recepción

Receptor
Antena

Detalles de Programa

Radio Barquisimeto, Barquisimeto 
Venezuela
4990 kcs., banda de 60 metros 
14 de abril, 1970
10. 10—11. 15 de la noche, hora venezolana
Fuerza: buena
inteligibilidad: mediana
interferencias de emisoras telegráficas
”Comet” de 6 válvulas
dipolo de 25 metros

A las 10.10 — Musica instrumentoi por 'Las Billo’s Caracas  Boys’.
10.12 — Anuncio Comercial de ’Loteria del Tachira’.
10.13 — Anuncio Comercial de 'Nevada’.
10.16 — Programa musical ’Melodias para Usted’, incluindo p.e. ’Amapola’ a las

10.22.
10.31 — La hora exacta, patrocinado por ’Lido’.
10.32 — Musica popular. El título del Programa se parecía que ’Club Nocturno’,

con Pedro Hermando.

Nombre del oyente: Kauko Kuuntelija 
Direccion . . .  . . .
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vastaa Suomen aikaa 04.10—05.15 
huhtikuun 15., siis aamuyöllä seuraa
vana päivänä. On huomattava, että 
joskus voi raporttilomakkeeseen val
miiksi merkitty ”GMT” aikamäärien 
jäljessä aiheuttaa sotkua sekä päiväyk
sen että aikojen kohdalla.

Kuuluvuus on raportissa merkitty 
vain ylimalkaisesti sanoin (ja ehkäpä 
hieman liian hyväksi). Mikäli käyt
tää raporttilomaketta tuskin kannat
taa kirjoittaa SINPOa ollenkaan nu
merosarjana, vaan ainoastaan vastaa
vat ruudut merkitään taulukkoon.

Ohjelmakohtien lukumäärän tulisi 
yleensä olla hieman suurempi kuin 
ulkomaanlähetysaseman raportissa. 
Vaikka voidaankin väittää, että pikku - 
asemilla ei ole vähäisen henkilökun
nan takia aikaa eikä mielenkiintoa 
tarkastaa pitkää ohjelmakohtaluette- 
loa, suhteellisen monia ohjelmakohtia 
voidaan suositella monin perustein:
— tarkasti ja yksityiskohtaisesti kirjoi

tettu ohjelmadetaljiosa on osoituk
sena kuuntelijan mielenkiinnosta 
aseman ohjelmiin

— ohjelman kuvailun tarkkuus on 
myös osoituksena siitä, että aseman 
lähetys on kuulunut varsin hyvin 
täällä kaukaisessa Suomessa

— mitä enemmän ohjelmakohtia ra
portissa on, sitä enemmän siinä on 
sellaisia, joilla myös aseman mie
lestä on todistusarvoa. Kaikenlai
sia ohjelman yksityiskohtiahan ei 
voi yleensä pikkuasemilla kovin vai
vattomasti, jos ollenkaan, tarkistaa.

Tarkistettavissa olevien ohjelmakoh
tien skaala on pikkuasemilla normaa
listi suhteellisen pieni. Laki ei usein
kaan edellytä minkäänlaisen ohjelma- 
päiväkirjan pitoa. Soitetut äänilevyt 
saatetaan joskus kirjoittaa muistiin, 
mutta yhtä hyvin ei. Kun suurilla 
asemilla voidaan kaikesta ohjelmissa 
esitetystä aina kuulutusten sananmuo
toa myöten pitää kirjaa, ei pienillä ase

milla tällaiseen ole yksinkertaisesti ai
kaa eikä varoja.

Sopiviksi ohjelmakohdiksi pikkuase
milla jäävät sitten vain:
— Mainokset. Ne ovat kaupallisilla 
asemilla päätulonlähde, joten niistä 
kannetaan melkoista huolta. Varmasti 
jokaisella asemalla on jonkinlainen 
luettelo mainoksista sekä niiden esitys- 
ajoista. Lisäksi jonkin paikallisen tuot
teen tai liikkeen mainos voidaan muis
taa ilman muuta luetteloihin turvautu
matta. Mainokset on yleensä viety ase
man kirjoihin niiden maksajan mu
kaan. Niinpä DX-kuuntelijan kuulema 
jonkin tunnetun yleismaailmallisen 
tuotteen mainos saattaakin aseman 
mainostajaluettelossa olla jonkin pie
nen, paikallisen, ko. tuotetta myyvän 
liikkeen nimissä. Myös mainosten oi
keinkirjoitus aiheuttaa joskus vaikeuk
sia. Tunnetuissa yleismaailmallisissa 
tuotteissa ei tätä vaikeutta niinkään 
ole, mutta asia on toinen jonkin vain 
aseman lähiympäristössä tunnetun mai
noksen kanssa. Paras keino päästä lä
helle täysin tuntemattoman mainoksen 
oikeinkirjoitusta lienee tutustua ko. kie
len normaaliin ääntämistapaan kieli
opin ja kuuntelun avulla. Voi myös 
kuunnella paljon hyvin kuuluvien ase
mien lähettämiä mainoksia, jolloin voi 
joskus tunnistaa tutuksi tulleen nimen 
heikostikin kuuluvasta lähetyksestä. 
DX-kuuntelijoiden iloksi on lisäksi 
laadittu monia oikeinkirjoitukseltaan 
enemmän tai vähemmän luotettavia 
mainoslistoja, joiden selailemisesta voi 
joskus olla apua. Listat on tavallisesti 
laadittu kyseisissä maissa asuvien hen
kilöiden tai, joissakin tapauksissa, sa
noma- ja aikakauslehtien mainosten 
avulla.

— Ohjelmien nimet ovat normaa
listi aseman kannalta kaikkein hel
poimpia tarkastettavia. Otsikon selville 
saaminen huonosti kuuluvasta lähetyk
sestä on usein vaikeaa ja vaatii aina
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”hajua” kuullusta kielestä. Ohjelmien 
nimet saattavat olla hyvinkin mieliku
vituksellisia, mutta tavallisimpia ovat 
suhteellisen yksinkertaiset nimet, esim. 
"Kevyttä musiikkia” yms. "DX-Kuun
telijan” lokipalstoilta voi löytää joita
kin esimerkkejä (joiden oikeinkirjoi
tusta ei tietenkään aina voi taata).

— Mikään ei tietenkään kiellä käyt
tämästä myös musiikkikappaleitten ni
miä muuntyyppisten ohjelmakohtien 
ohella. Kuten mainoksissakin, yleis
maailmalliset hitit ovat helppoja tun
tea, mutta aseman sijaintimaassa niistä 
saatetaan käyttää aivan eri nimeä. 
Tällöin voi yrittää etsiä kappaleen al- 
kuperäisnimeä levyluetteloista tms. tai 
yrittää selvittää kappaleen nimen kuu
lutuksen perusteella. Vielä vaikeam
maksi asia muuttuu, kun kuulemme 
paikallisia pop-kappaleita tai kansan
musiikkia. Mikäli joidenkin kansain
välisten musiikkilehtien julkaisemista 
eri maiden levytilastoista ei löydy ni
meä, ei jää juuri muuta keinoa kuin 
kuunnella korva tarkkana kuulutuk
sia, mikäli kuuluvuus on kyllin hyvä.

Jotakin apua saattaa olla myös siitä, 
että pystyy kuvailemaan soitettua mu
siikkia kyllin yksityiskohtaisesti. Tämä 
taas edellyttää jonkinlaista yleiskäsi
tystä maan musiikista. Saattaa olla ni
mittäin vaikeaa edes sanoa, onko kuun
neltava kappale nykyhetken iskelmiä, 
evergreen vai kansanmusiikkia vai 
näitä kaikkea. Asiaa ei ollenkaan hel
pota se, että Euroopassa muiden maan
osien musiikista saatetaan käyttää ai
van outoja nimityksiä. Esimerkiksi "la
tinalaisamerikkalaisen musiikin” ni
mellä tunnetut ikivihreät ovat usein 
itse asiassa eurooppalaisten säveltäjien 
tuotetta ja jopa lähes tuntemattomia 
Latinalaisessa Amerikassa. Indonesia
laista krontjong-musiikkia sanotaan 
"havaijilaiseksi” jne.

— Lähes kaikki puhutut ohjelmat 
ovat raportoijan kannalta vaikeita ou

don kielen vuoksi. Pienellä harjoituk
sella oppii kuitenkin yleensä erotta
maan, onko kyseessä poliittinen puhe, 
uutiset, kommentti, esitelmä, haastatte
lu, kuunnelma jne. puheessa mainittu
jen yleismaailmallisten sanojen ja ni
mien perusteella.

— Uutiset ovat hieman erikoisase
massa. Mikäli uutislähetyksellä on jo
kin erityinen nimi, se olisi hyvä saada 
selville. Samoin voi halutessaan lue
tella mainittuja uutistapahtumia. Vaik
ka niitä tuskin merkitään mihinkään 
muistiin, saatetaan jokin tärkeä paikal
linen tapahtuma silti muistaa asemalla. 
Säätiedotukseen ja uutiskommentteihin 
sopivat suunnilleen samat sanat. Mi
käli uutistenlukijan tai muiden hen
kilöiden nimi saadaan selville, se on 
hyvä ohjelmakohta.

— Urheiluselostukset ovat aseman 
paikallisen kuulijakunnan suosimia, 
mutta tämä tuskin koskee DX-kuun
telijaa, joka yrittää saada jonkin detal
jin selostajan puhetulvasta kuuntelunsa 
todistamiseksi. Kannattaa yrittää mai
nita esim. joukkueiden tai ottelijoi
den nimiä, pistetilanne ottelun päätty
essä, selostajan nimi, ottelupaikka, se
lostuksen kustantajan nimi jne.

P. S.

Lähetekirje

Aikaisemmin esitettyä äärimmäisen 
pelkistettyä, pelkät asiatiedot sisältävää 
raporttia ei voi sellaisenaan lähettää 
asemalle. Lisänä lähetettävän kirjeen 
voi, jos tilaa riittää, kirjoittaa samalle 
paperille kuin varsinaisen raportin. 
Mieluimmin käytetään erillistä pape
ria.

Kirjettä kirjoitettaessa pyrimme an
tamaan itsestämme mahdollisimman 
hyvän kuvan. Kirjoituspaperin laadul
la ei sinänsä ole väliä, kunhan sano
malehtipaperi ja muistilehtiön sivut 
jäävät rauhaan. Normaali valkoinen
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A4-kokoinen paperi on parasta useim
missa tapauksissa. Voi käyttää myös 
DX-yhdistyksen jäsenen kirjeenvaihtoa 
varten painattamaa paperia.

Ulkomaanaseman raportin tapaan 
tulisi nytkin tekstata, jos ei ole käy
tettävissä kirjoituskonetta. Jatkuvasti 
tulisi pyrkiä tekemään niin siistiä jälkeä 
kuin mahdollista.

Kirje aloitetaan tavalliseen tapaan 
vastaanottajan osoitteella, päiväyksellä 
ja alkutervehdyksellä. Latinalaisen 
Amerikan ja Iberian pikkuasemille kir
joitettaessa kirje on viisainta osoittaa 
suoraan aseman johtajalle ja englan
ninkielisissä maissa toimivia pikkuase- 
mia raportoitaessa tavallisimmin pääin
sinöörille. Lisäksi on hyvä seurata DX- 
lehden QSL-palstoilta, onko asemalta 
mahdollisesti äskettäin tulleen QSL:n 
yhteydessä mainittu kirjeen tai kortin 
allekirjoittaja (verie signer, v/s). Täl
löin on hyvä osoittaa kirje suoraan alle
kirjoittajalle. Kovin vanhoihin tietoi
hin QSL:n allekirjoittajasta ei kannata 
tukeutua, sillä asemien henkilökunta 
saattaa muuttua.

Kirje olisi pyrittävä kirjoittamaan 
asemalla puhuttavalla kielellä. Kirjees
sä kuuntelija voi kertoa itsestään ja ko
tipaikkakunnastaan, esitellä DX-har- 
rastustaan ja laitteitaan. Voi myös ko
rostaa kuuntelun epätavallisuutta (pit
kää matkaa!) tai säännöllisyyttä, aivan 
miten olosuhteet ovat. Kaupallisille 
asemille voi huomauttaa myös aseman 
kuuntelijan mainosarvosta. Ohjelmien 
kommenteista asemat ovat tietenkin 
kiinnostuneita. Varsinkin lattariasemi- 
en ohjelmia voi huoletta kehua niin 
paljon kuin sielu antaa myöten; siellä 
päin sellainen yksinkertaisesti kuuluu 
jo hyviin tapoihin. Mikäli tietää joita
kin erikoispiirteitä kohdemaan kulttuu
rista, elinkeinoelämästä tai vaikkapa 
urheilusta, voi niitä tuoda sopivasti 
esiin. Näin voi osoittaa muutenkin pe
rehtyneensä kaukaisen maan oloihin.

Jossakin sopivassa kohdassa maini
taan mukana seuraavasta raportista ja 
pyydetään tarkastamaan se sekä lähet
tämään verifiointi, mikäli raportin oh
jelmakohdat vastaavat kyseisenä aika
na lähetettyä ohjelmaa. Mikäli ei ole 
varma, että asemalla ymmärretään, 
mistä on kysymys, voi vielä QSL- 
pyynnön yhteydessä tarkemmin selit
tää, mitä loppujen lopuksi raportilla 
ajetaan takaa (esim. ”. . .  pyydän vah
vistamaan, että olen kuunnellut ase
maanne Radio X:ää” ). Epämääräisen 
"verifiointi” -pyynnön asema saattaa 
nimittäin käsittää niin, että kuuntelija 
haluaa saada vahvistuksen sille, että 
asema on vastaanottanut raportin. Täl
löin saatu ”QSL” ei olekaan mikään 
QSL. Raportteja paljon saavalla ase
malla ei mahdollisuutta tällaiseen vää
rinkäsitykseen ole. Kirjeessä on joka ta
pauksessa hyvä perustella, miksi verifi
ointi on kuuntelijalle niin tärkeä.

Kirjeen kääntäminen vieraalle kielel
le tuottaa lähes aina suuria vaikeuksia. 
Yksi keino on hankkia kyseistä kieltä 
puhuva kirjeenvaihtotoveri, jonka 
kanssa voi esim. englanniksi kirjoitta
malla sopia tekstin laatimisesta. No
peampaa toimintaa haluavat voivat tie
tenkin käännättää tekstin käännöstoi
mistoissa, jolloin kustannukset vastaa
vasti nousevat huomattavasti suurem
miksi. Mikään ei myöskään estä itse 
laatimasta vieraskielistä kirjettä sana
kirjan ja kieliopin avulla. Kirjeen eh
doton virheettömyys ei ole pääasia, 
eikä asema sitä odotakaan; tärkeintä 
on, että sisällöstä saa selvän. Suureksi, 
avuksi DX-kuuntelijalle on kirjanen 
” 10 kielen DX-sanasto” (Tietoteos 
1972).

Samaa kirjekaavaa voi käyttää useil
le asemille ja eri maihin, joissa puhu
taan samaa kieltä. Tekstiin voi sisäl
lyttää kohtia, joita sitten sovelletaan 
eri asemien mukaisesti. Mikäli mah
dollista, kannattaa hankkia erityyppisiä
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kirjekaavoja kuhunkin tilanteeseen so
piviksi. Mitään seikkaperäistä ohjetta 
ei tässä voi antaa, koska usean kuun
telijan kirjoittaessa samalle asemalle 
käyttäen samaa kaavaa (aina mah
dollisia virheitä myöten), asema alkaa 
varmasti pian haistella palaneen käryä.

Liitteet

Asemalle lähtevään kirjekuoreen voi 
lisätä pieniä muistoesineitä kuuntelijan 
kukkaron kestokyvyn mukaan. Suora
naiseen lahjontaan ei ole syytä mennä, 
sillä se ei ole hyvien DX-tapojen mu
kaista, eikä ylenpalttisesta tavaramää
rästä ole sanottavasti hyötyäkään yri
tettäessä saada kuuntelun verifiointia 
harvoin vastaavalta asemalta. Väripos- 
tikortti kotikaupungista tai lähiympä
ristöstä, muutama käytetty postimerkki, 
tyylikäs matkailuesite tai paikallinen 
viiri on kyllä paikallaan — asemahen- 
kilökunnassa on aina keräilijöitä, jotka 
ovat iloisia saamistaan keräyskohteista. 
Samalla voi antaa ulkomaille positiivi
sen kuvan Suomesta. Viirin lähettämi
nen lisää sitä paitsi mahdollisuutta 
saada aseman viiri kokoelmiinsa veri
fioinnin lisäksi.

Kukin voi raportin liitteissä käyttää 
mielikuvitustaan ja kehittää oman 
persoonallisen tyylinsä ajan mittaan. 
Pääperiaatteena voi pitää sitä, että ra
portti kirjeineen ja jo itse kirjekuori 
erottuvat muusta kirjetulvasta eduk
seen.

Pienet asemat ovat usein taloudelli
sesti heikossa asemassa eivätkä mielel- 
lään uhraa varoja niille käytännössä 
lähes merkityksettömän ulkomaankir- 
jeenvaihdon hoitoon. Tämän vuoksi on 
usein aiheellista lähettää raportin mu
kana myös vastauspostimak.su. Kan
sainvälisten vastauskuponkien vaihta
minen postimerkeiksi tuottaa pikku
kaupungeissa suuria vaikeuksia; eräissä 
maissa niitä ei tunneta lainkaan. Mm.

Etelä-Amerikasta saadut tiedot kerto
vat kuponkien hävittämisestä arvotto
mina. Tämän vuoksi postimaksu tulisi 
lähettää muulla tapaa. Kysymykseen 
tulevat lähinnä ko. maan käyttämättö
mät postimerkit. Näitä merkkejä saa 
Suomesta, mutta postimerkkiliikkeistä 
ostettuina ne tulevat kohtuuttoman 
kalliiksi. Halvemmalla niitä saa kir- 
jeenvaihtotovereiden välityksellä, jol
loin samalla voi tiedustella kyseisen 
maan postimaksuja. Mahdollista on 
myös pyytää lähettämään vastaus il
man postimerkkejä ja lunastaa se Suo
messa kaksinkertaisella maksulla. Jos
kus kirje on tullut DX-kuuntelijalle 
vain aseman kuoreen kiinnittämä IRC 
"postimerkkinä”, koska vastauskupon- 
kia ei ole vaihdettu postitoimistossa.

Raportin lähettäminen

Ulkomaanasemien raporttien posti
tuksessa huomioon otettavat seikat pä
tevät myös pikkuasemien raportoinnis
sa. Postin kulku saattaa joskus olla 
epävarmaa, joten suurimpien kaupun
kien ulkopuolella sijaitseville asemille 
kirjoitettaessa on hyvä kirjata lähettä
mänsä raportit. Erikoismerkkien käyt
täminen raportin postitukseen on kaksi
piippuinen juttu: merkit saattavat he
rättää jonkin aseman toimihenkilön 
kiinnostuksen kirjoittaa pyydetty vasta
us kaukaiselle kuuntelijalle, mutta on 
myös mahdollista, että joku kauniiden 
merkkien innostamana repii merkit 
kuoresta ja heittää sitten kirjeen me
nemään. Kaikki hienot juhlamerkit on 
siis parempi lähettää kirjekuoren sisä- 
kuin ulkopuolella. Jonkinlaisen tiedon 
raportin perillemenosta voi saada pyy
tämällä postista saantitodistuksen kir
jettä postitettaessa. Kun kirje on luo
vutettu vastaanottajalle, siitä ilmoite
taan lähettäjälle. Erityisen nopeaa kir
jeen perillemenoa halutessa voi rapor
tin lähettää myös käyttäen pikajakelua
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normaalin lentopostilähetyksen lisäksi. 
Tällaisilla erikoispostitustavoilla voi ol
la merkitystä myös vastausmahdolli- 
suuksiin siten, että kirje erottuu muis
ta; se ainakin luetaan asemalla.

Jäikö QSL tulematta?

Jokainen aloitteleva DX-kuuntelija 
joutuu ensimmäisiä raporteja laaties
saan kamppailemaan raportin muoto
vaatimusten ja sisällön, ehkä kielivai
keuksienkin kanssa. Näihin tavallisille 
ulkomaanohjelmia lähettäville asemille 
osoitettuihin raportteihin saadaan 
yleensä vastaus varsin nopeasti. Suh
teellisen pian DX-kuuntelija kuiten
kin joutuu tilanteeseen, jossa jokin 
asema jättää vastaamatta — DX-har
rasteen vanhetessa ja rutiinin kasvaes
sa myös pulmat vaihtuvat.

Verifioinnin tulematta jääminen voi 
tietenkin johtua hyvin monenlaisista 
tekijöistä, tavallisimmin siitä, että ra
portti ei ole joutunut oikean vastaanot
tajan käsiin tai että se on ollut tiedoil
taan epätäydellinen.

Harvinaisiin, vastaamatta jääneisiin 
asemiin käytetään melko yleisesti tois- 
toraporttia (follow-up). Se tarkoittaa 
sitä, että kuunteluraportti lähetetään 
uudestaan asemalle jonkin ajan kulut
tua ja ilmoitetaan kohteliaasti, ettei 
vastausta syystä tai toisesta ole tullut. 
Toistoraportin lähetekirje voi olla esi
merkiksi seuraavanlainen:

Ilmoitan kunnioittaen lähettäneeni Teille 
kuunteluraportin kuusi kuukautta sitten. 
Ilmeisesti kirjeeni kuitenkin on kadonnut 
pitkällä matkallaan, koska odotuksestani 
huolimatta en ole saanut vastaustanne. Tä
män vuoksi lähetän ohessa jäljennöksen 
aikaisemmasta raportistani. Pyydän Teitä 
tarkastamaan sen ja lähettämään ystävälli
sesti QSL-korttinne, mikäli toteatte raport
tini oikeaksi.

Lähetekirje voidaan kirjoittaa joko 
samalle paperille raportin kanssa tai 
erikseen raporttilomaketta käytettäessä. 
Luonnollisesti raporttia seuraavat sa
mat liitteet kuin alkuperäistäkin, siis 
esimerkiksi vastauskuponki. Toistora- 
porttia ei missään tapauksessa pidä 
käyttää kaikille vastaamatta jättäneille 
asemille. Tavallisemmat asemat on eh
dottomasti syytä raportoida kokonaan 
uudestaan. Jos kyseessä on asema, jon
ka kuuleminen on mahdotonta tai hy
vin vaikeaa, voi toistoraporttiin turvau
tua.

Ensimmäisen raportin jälkeen on 
odotettava vähintään puoli vuotta ase
man vastausta. Ellei QSL:ää ala kuu
lua, voi sitten lähettää uuden raportin 
tai toistoraportin matkaan. Jos kysymys 
on todella ainutkertaisesta asemasta, 
voi myöhemmin vielä toistaa menette
lyn. Jos näyttää siltä, että syy on ase
man haluttomuudessa vastata raport
teihin, voi kirjeen sanamuotoa ja liit
teitä vaihdella kerta kerralta.

Myös kirjeenvaihtotovereiden käyt
tö johtaa vaikeissa tapauksissa tulok
siin. Näitä kontakteja voi hankkia ase
mien, sanomalehtien tai kirjeenvaihto
tovereiden välittäjien kautta. Jos on
nistuu saamaan kirjeenvaihtajan sellai
sesta kaupungista, josta on raportoinut 
vastaushaluttoman aseman, voi käyttää 
tätä vastauksen hankkimiseen. "Agen
tille” lähetetään kuunteluraportin jäl
jennös, selvitetään tarkasti, mistä on 
kysymys ja kehoitetaan menemään ra- 
portteineen asemalle. Hyvin harva ase
ma viitsii olla täyttämättä paikallisen 
kuuntelijansa toivetta. Tämän operaa
tion onnistunut toteutus edellyttää, et
tä kirjeenvaihtaja on riittävän hyvin 
selvillä DX-kuuntelusta ja verifioinnin 
merkityksestä. Kirjeenvaihtotoverin 
käyttöä voitaneen jo pitää rajatapauk
sena tavallisten ja ei-suositeltavien vas- 
tauksenhankkimistapojen välillä. Sitä 
voi käyttää, kunhan pysyttelee tiukasti
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muissa DX-normeissa, esimerkiksi ra
portin laadussa. Ennen agenttiin tur
vautumista on syytä yrittää vastausta 
muilla tavoin.

Muita harvemmin käytettyjä keino
ja on raportin lähettäminen jollekin 
muulle elimelle kuin itse asemalle. Jon
kin ison yhtiön ala-asemille voi kir
joittaa pääaseman kautta ja pyytää 
pääasemaa välittämään raportin vas- 
tauskehoitusten kera perille. Näin voi 
menetellä, kun kyseessä on esim. ase- 
maketju (kuten Radio Barquisimeto 
Venezuelassa) tai muun asemaryhmän 
johtava asema (Radio Moskova, Radio 
Portugal). Vastauksen voi saada myös 
joltakin aseman työntekijältä kirjoitta
malla tälle yksityishenkilönä. Nimen 
voi saada hiljattain jollekin toiselle 
kuuntelijalle tulleesta verifioinnista tai 
suoraan kuuntelemalla tarkasti hyvin 
kuuluvaa lähetystä.

Erikoiskeinojen keksimisessä voi 
käyttää omaa mielikuvitustaan ja luo
da itselleen sopivan, persoonallisen ra
portointitavan. On kuitenkin todetta
va, että tällaisen keinon käyttäminen 
ei saa olla itsetarkoitus. Vastauksen saa 
aivan tavallisen raportin lähettämällä, 
ehkä ei aina ensimmäisellä tai toisella

kerralla, mutta joskushan jokainen ase
ma alkaa vastata raportteihin. Tiiviis
ti DX-maailman tapahtumia ja mui
den saavutuksia seuraava voi päästä 
ajan mittaan aivan samoihin tuloksiin 
kuin kuuntelija, joka uhraa tavatto
masti aikaa ja vaivaa esim. raportin 
liitteisiin. Yleisneuvona vastauksen saa
miseen voi pitää, että laatii entistä pa
rempia ja täydellisempiä raportteja. El
lei vastausta tule, kuuntelee aseman 
uudelleen ja lähettää uuden raportin 
mainiten, että on lähettänyt raportin 
aikaisemminkin. Jos joutuu turvautu
maan uusintaraporttiin, on aina oltava 
kohtelias, ettei aseman henkilökunta 
saa huonoa käsitystä kuuntelijoista. 
QSL:ää "vaatimalla” voi sulkea ovet 
verifiointien saamiseen sekä itseltään 
että muilta. On pidettävä erityisenä 
huomionosoituksena ja hyvän tahdon 
eleenä sitä, että moni asema lähettää 
QSL:n jollekin kaukaiselle kuunteli
jalle, josta ei ehkä enää koskaan kuule 
mitään, edes postikortin vertaa. Jos 
radioasema ei ole nimen omaan pyy
tänyt raportteja, sillä ei ole edes mo
raalista velvollisuutta QSL:ien lähet
tämiseen.

J. A.



Kuuluvuuden arvostelu

Pentti Stenman, Rainer Weurlander

SINPO

SINPO-koodi on kehitetty ulko- 
maanlähetysten kuuluvuuden arvoste
luun, jotta kuuntelijat voisivat arvos
tella vastaanoton laatua muiden kanssa 
vertailukelpoisella asteikolla. Vaikka 
arvosteluasteikko antaa näennäisesti 
täsmällisiä numeroarvoja, kuuntelija 
määrää arvot tavallisesti vain oman 
arvionsa perusteella. Mikäli vastaanot
timessa on oikein kalibroitu S-mittari, 
sitä voidaan käyttää hyväksi eräiden 
SINPO-asteikon arvojen määrittelyssä.

S tarkoittaa signaalin voimakkuuden 
suhteellista arvoa 5-luokkaisella astei
kolla. Koska vastaanotinten S-mittarit 
on yleensä kalibroitu radioamatöörien 
käyttämän RST-asteikon mukaisesti, 
sen arvot voi muuttaa SINPOn S-ar- 
voiksi seuraavaa muuntotaulukkoa 
käyttäen:

S-mittarin lukema  vastaava SINPOn S 
vähintään

3 1
7 2
9 3
9 + 20 dB 4
9 + 40 dB 5

Ilman S-mittaria voimakkuuden voi 
arvioida, kun pitää mielessä, että voi
makkaan, lähellä sijaitsevan aseman 
voimakkuus on yleensä S5 ja juuri ja

juuri kuuluvan aseman on S1. Muut ar
vot täytyy määritellä näiden kiintopis
teiden mukaan. Esimerkiksi suhteelli
sen voimakas ulkomaanlähetysasema 
voi kuulua S4:llä tai S5:llä, heikohko 
ulkomaanlähetysasema ja esim. jokin 
erittäin hyvin kuuluva lattari S3:lla. 
Euroopan ulkopuoliset paikallislähetyk
set eivät yleensä kuulu voimakkaam
min kuin S2:lla tai S1:llä.

I eli muiden radiolähettimien ai
heuttamat häiriöt täytyy yleensä aina 
arvioida. Numeron 5 voi antaa, jos ei 
mitään (tarkoittaa myös ei mitään) 
muiden asemien aiheuttamia häiriöitä 
voi havaita vastaanotossa. Arvo 1 anne
taan sellaiselle lähetykselle, jonka juuri 
ja juuri voi erottaa häiritsevän aseman 
alta. Muut arvot voi arvioida esimer
kiksi sen perusteella, kuinka paljon 
muut asemat häiritsevät lähetyksen ym
märrettävyyttä. Erikseen voi ilmoittaa 
myös häiritsevän aseman voimakkuu
den suhteessa kuunneltavaan asemaan 
sekä häiritsevän aseman taajuuden.

On hyvä olla selvillä siitä, mitä eri
laiset häiritsevät asemat ovat. Normaa
leilla lyhytaaltokaistoilla häiritsevät 
asemat voivat olla joko muita yleis
radioasemia tai häirintälähettimiä. 
Häirintälähettimet kuulostavat tavalli
simmin hyvin voimakkaasti säröyty- 
neeltä yleisradiolähetykseltä tai suuren 
dieselmoottorin käyntiääneltä. Edelli-
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sissä käytetään häirintä-äänen pohja
na tavallisia neuvostoliittolaisia radio
lähetyksiä ja jälkimmäisiin liittyy usein 
säännöllisin väliajoin sähkötyksellä an
nettava, pariin kertaan toistettava tun
nus. Lisäksi häirintään käytetään kor
keudeltaan jatkuvasti vaihtelevaa ään
tä sekä joskus myös tauottomasti kerta 
toisensa jälkeen soitettua musiikkikap
paletta. Kansainvälisillä yleisradiokais- 
toilla voi kuulua myös sähkötysasemia, 
mutta useimmissa tapauksissa ne kuu
luvat varsinaisen yleisradiokaistan ul
kopuolella olevan taajuutensa peilitaa- 
juudella.

Tropiikkikaistoja käytetään yleisra- 
diolähetysten lisäksi kiinteään tietolii
kenteeseen, jolloin häiriöt ovat moni
puolisempia kuin muilla yleisradioalu- 
eilla. Tavallisimpia ovat lentokenttä- ja 
laivaradioasemat, kaukokirjoitin- ja te- 
lefotolähettimet. 60 ja 75 metrin alu
eella on varsinkin iltapäivisin haittaa 
venäläisistä lentokenttäradioista, jotka 
lähettävät sää- ym. tiedotuksia tavalli
sesti joka 15 minuutin kuluttua — siis 
juuri, kun odotamme kuuntelemamme 
harvinaisen aseman kuulutusta. Laiva- 
radioasemat puolestaan häiritsevät eni
ten 90 ja 120 metrin alueella. Kauko- 
kirjoitinlähettimet kuulostavat hyvin 
nopealta sähkötykseltä, kun taas telefo- 
tolähettimen tuntee säännöllisesti n. 
kerran sekunnissa toistuvasta ’’rumput- 
tavasta” äänestä. Ne ovat vaivana lä
hinnä 60 metrin bandilla.

N  eli ilmakehän häiriöt ilmenevät 
varsinkin matalilla taajuuksilla voi
makkuudeltaan hieman vaihtelevana 
kohinana ja kaukaisten ukonilmojen ai
heuttamina räsähdyksinä. SINPOn N- 
arvo voidaan mitata vertaamalla kuun
neltavan signaalin ja ilmakehän häi
riöiden voimakkuutta. Koska S-mitta- 
rin jakovälit vastaavat n. 5 dB:ä ku
kin, S-mittarilla voi suorittaa joissakin 
tapauksissa karkeita signaalin ja ilma
kehän häiriöiden tasomittauksia N-ar-

von määrittämistä varten. N:n arvon 
voi muiden SINPOn kirjainten tapaan 
riittävän tarkasti määrittää arvioimal
la, mutta halutessaan voi yrittää ver
rata omaa arviotaan mittarin luke
maan tarkistamalla esim. aseman voi
makkuuden juuri lähetyksen lopussa 
sekä heti lähetyksen loputtua mittaa
malla pohjakohinan voimakkuuden, 
edellyttäen, että taajuudella ei toimi 
muita asemia.

Seuraava taulukko osoittaa, kuinka 
monta desibeliä ilmakehän häiriöiden 
tulee olla asemaa heikompia kullakin 
N:n arvolla:

40 dB (vastaa n. 8 S-yksikköä) N 5 
30 dB ( — »—  6 —»— ) N 4
20 dB ( — »— 4 —»— ) N 3
10 dB ( — »— 2 —»— ) N 2
0 dB ( —»— 0 —»— ) N 1

0 desibelin tasoero tarkoittaa, että 
ilmakehän häiriöt ovat yhtä voimak
kaita kuin kuunneltava lähetyskin.

P eli radioaaltojen etenemishäiriöt 
ilmenevät tavallisimmin voimakkuuden 
suhteellisen nopeana vaihteluna. Tä
hän ryhmään kuuluu paljon myös 
muilla tavoin ilmeneviä häiriöitä, joita 
käsitellään tarkemmin huojunnan yh
teydessä. Useimmin etenemishäiriöiden 
arvioinnissa otetaan huomioon vain fa- 
ding ja siitäkin häipymisen vaihtelun 
taajuus ja syvyys. Oikeastaan tällöin 
pitäisi puhua yksinkertaisesti huojun
nasta tai häipymisestä etenemishäiriöi
den sijasta. Nykyisin aletaan yhä enem
män tämän mukaan puhua kuuluvuu
den arvostelun F-arvosta ja SINFOsta 
entisten P:n ja SINPOn sijaan.
F:n voi mitata seuraavasti:

häipymisen
taajuus

0 kpl/ min 
alle 6 kpl/min 
alle 20 kpl/min 
alle 60 kpl/min 
yli 60 kpl/min

häipymisen
syvyys

0 dB
10 dB tai yli 
20 dB tai yli 
30 dB tai yli 
40 dB tai yli

vastaava
F-arvo

5
4
3
2
1
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Jos huojunta on hidasta, sen voi hel
posti sekoittaa signaalin voimakkuu
den vaihteluun. Itse asiassa signaalin 
voimakkuudelle pitäisi antaa sen kor
kein arvo ko. lähetyksen aikana ja las
kea voimakkuuden vaihtelut kokonai
suudessaan huojunnaksi. Varsinkin kes
kiaalloilla usein käytännöllisistä syistä 
huojunnan vaikutus merkitään signaa
lin voimakkuuden vaihteluksi.

O eli yleisarvosana on kuuntelijan 
käsitys kuuluvuuden laadusta. Siihen 
vaikuttavat kaikki sitä edeltävät 
SINPOn kirjaimet (S vain välillisesti). 
O :n määräämisessä voi käyttää paria 
nyrkkisääntöä, jotta se ei menisi aivan 
”päin honkia”. Sille voi antaa saman 
arvon kuin alin numero I:stä, N:stä tai 
P:stä. Voi myös laskea yhteen S:n, I:n, 
N:n ja P:n numeroarvot ja antaa O :n 
arvon saadun summan avulla seuraa
vasti: Summa vähintään 19: O = 5, 
summa 16— 19: O = 4, summa 12—15: 
O = 3, summa 7—11:O  = 2.

Muita kuuluvuuden 
ilmoittamisjärjestelmiä

Edellä oli maininta radioamatöörien 
RST-asteikosta. Se on lyhenne sanois
ta Readability, Signal Strength, Tone. 
Readability vastaa karkeasti SINPOn 
O :ta, ja arvosteluasteikko on samoin 
1—5. S tarkoittaa lähetyksen voimak
kuutta, mutta tässä asteikko on 1—9, 
ja se vastaa useimpien S-mittareiden 
asteikon jaottelua. T eli lähettimen ää
nen laatu arvostellaan sekin 9-jakoisel- 
la asteikolla, ja sitä käytetään vain 
sähkötyksen arvostelussa. SIO  on ly
hennetty SINPO (N ja P jätetty ar
vostelematta). Kirjainten merkitys ja 
arvosteluasteikot vastaavat SINPOn 
kirjaimia.

Myös Q-lyhenteitä käytetään jonkin 
verran kuuluvuuden arvostelussa. Nii
tä voidaan käyttää samaan tapaan 
kuin SINPOa, jolloin SINPOn eri kir

jaimilla on Q-vastineensa: S = QSA, 
I = QRM, N = ORN, P = QSB ja 
O = QRK. Varsinkin DX-lehdissä on 
tapana ilmoittaa lokeissa kuuluvuus 
QSA:n ja QRK:n avulla. Arviointi- 
asteikko on 5-askelinen kuten SINPO.

P. S.

Kuuluvuuden arviointi ja radioasema

Lähettimet kuntoon, antennit ylös 
ja lähetys käyntiin. OK! Ehkä joku 
vaivautuu kuuntelemaan. Mutta ellei 
kuulu? No, joku muistaa kyllä kirjeel
lä. Ja kirjeitä tulee. Syrjäkylän mummo 
on sitä mieltä, että ne teitin hartausoh
jelmat kun kuuluu täällä meilläpäin 
niin kovin huonosti, ettei meinaa jak
saa kuunnella. On tähän asiantilaan 
saatava korjaus, herrat herätkää.

Kuuluvuuden tarkkailu, miksi, mi
ten? Ohjelman lähettäjän tarkoituk
sena on kuuntelijoittensa palvelemi
nen. Toisin sanoen on tärkeätä, että 
sanoma saapuu perille kutakuinkin 
nautittavana. On totta, että radioyhtiö 
voi teoreettisin laskelmin arvioida sen 
alueen, jolla aseman lähetysten kuu
luvuus on hyvä, keskinkertainen tai 
huono. Tämä pätee varsinkin silloin, 
kun on kyse lyhyistä välimatkoista, ku
ten ULA-verkostoa käytettäessä. Las
kelmia voidaan vielä täsmentää lähet
tämällä mittausauto kiertelemään maa
kuntia muutaman sadan kilometrin 
etäisyydellä lähetyspaikasta. Mutta siir
ryttäessä pitempiin välimatkoihin ja 
lyhyiden aaltojen käyttöön, maasta ja 
maanosasta toiseen tarkoitettuihin lä
hetyksiin muuttuu tilanne oleellisesti. 
Enää ei ole pikku juttu lähettää auto
ja kuuluvuutta tarkkailemaan. Järjet
tömältä tuntuu ajatus Yleisradion mit- 
tausauton matkasta läpi Amerikan 
mantereitten Alaskasta Tulimaahan, 
varsinkin kun pitkien matkojen kuulu
vuuteen vaikuttavat tekijät vaihtelevat
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lähes päivittäin. Menisivät siinä ikä ja 
terveys, joskin matkustamaan pääsisi.

Kuuluvuuden arviointi lyhytaalloil
la. On siis turvauduttava muihin kei
noihin. On selvitettävä mittausautoitta, 
kuuluuko esim. Pohjois-Amerikkaan 
suunnattu lähetys itse paikalla ja jos 
kuuluu, niin miten hyvin. Nykyisten 
etenemisennusteitten avulla voidaan 
melko luotettavasti valita käytettävät 
taajuudet sellaisiksi, että lähetyksen 
voimakkuus on vastaanottopaikalla riit
tävä. Ionosfäärin epäsäännöllisyyksien 
aiheuttamia poikkeamia ei kuitenkaan 
pystytä ennustamaan, joten niiden 
esiintyminen on todettava muilla ta
voin. Etenemisennusteet eivät myös
kään kerro mitään muiden asemien lä
hetyksistä ja niiden mahdollisesti ai
heuttamista häiriöistä. Näistä asioista 
radioaseman tulisi saada tietoja sen
hetkistä ja tulevaa tarvetta varten 
mahdollisimman luotettavalla, nopeal
la ja halvalla tavalla. Ja mikä onkaan 
vaivattomampi tiedotusväline kuin 
kuuntelija. Häneltä on siis tieto saata
va. Niinpä ulkomaanlähetysasemat 
vaihtavat erittäin mielellään QSL-kort- 
tejaan ja mahdollisesti muutakin kuun
telijoiden lähettämiin raportteihin.

Suurimpia yhtiöitä lukuunottamatta 
kuuluvuusraportit ovat asemalle tär
kein kuuluvuustietojen lähde. Kuulu
vuustiedot saatetaan tarkastaa aseman 
teknisellä puolella kaikista raporteista 
tai umpimähkäisesti valitusta osasta ra
portteja. Kuuluvuustietojen tarkistuk
sen jälkeen kaikki raportit joutuvat 
edelleen jollekin toiselle osastolle ohjel
makohtien tarkistusta ja verifiointien 
lähettämistä varten. Kuuluvuustietoja 
tutkittaessa kiinnitetään yleensä pää
huomio mahdollisiin muiden asemien 
aiheuttamiin häiriöihin. Suurin merki
tys annetaan raporteille, jotka ovat tul
leet siltä alueelta, minne ko. lähetys on 
suunnattu.

Mutta yksilö ei ole mittalaite. Jokai

nen kuuntelijan lähettämä kuuluvuu
den tarkkailuilmoitus (raportti) on yk
silöllinen siitäkin huolimatta, että DX- 
kuuntelija käyttää yleensä erilaisia nu
merokoodeja (SINPOa ym.) kuulu
vuuden laatua edelleen tiedottaessaan. 
Niinpä raportteja arvioitaessa pyritään 
jollakin tavoin ottamaan myös kuunte
lijan laitteiden laatu huomioon.

Jotta päästäisiin entistä parempiin 
tarkkailutuloksiin, on perustettu ns. 
kuuntelu- ja mittausasemia eri puolille 
maailmaa. Nämä kuuntelevat jatkuvas
ti joitakin radioyhtiöiden käyttämiä 
taajuuksia ja kirjaavat kuuluvuustie
dot. Nämä ulkomaisten asemien tark
kailutulokset lähetetään aikanaan edel
leen kyseisille asemille. Tarkkailun koh
teet vaihtelevat tarpeen mukaan. Vuo- 
rovieraisuusperiaatteen mukaan asema 
puolestaan saa vastaavia raportteja 
muilta kuunteluasemilta.

DX-kuuntelija ja asema. Kuunteli
ja on tarkkailijana monille ulkomaan- 
lähetysasemille lähes korvaamaton. 
Huolimatta mahdollisista teknisistä 
tarkkailulaitoksista ja palkatuista kuu- 
luvuustarkkailjoista ainoat takeet sii
tä, että ohjelmaa kuunnellaan, saadaan 
kuuntelijoilta. Usein ainoa keino saa
da selville ulkomaisten kuuntelijoiden 
määrä ja mielipiteet on arvioida ne 
saapuneiden kirjeiden (ja siis myös 
raporttien) avulla. Useat radioyhtiöt 
ovat kiitollisia jokaisesta kuuluvuuden- 
tarkkailuraportista. Lähettäjä puoles
taan voi olla iloinen siitä, että hänen 
vaatimaton tarkkailupanoksensa on 
hyödyllinen apu radioaseman lähetyk
sen suunnittelussa. Saavuttaakseen jat
kuvan kosketuksen ulkomailla asuvaan 
tarkkailijaansa useat radioyhtiöt ovat 
perustaneet kuuntelijakerhoja.

On kuitenkin huomattava, että tä
mänlaatuinen toiminta ei kata kuin 
pienen osan radioasemista. Esimerkiksi 
pienen paikallisen ja kaupallisen ase
man toiminnalle on samantekevää,
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tarkkaillaanko sen mahdollista kuulu
mista kaukana toisessa maanosassa, 
paikassa, jonne aseman lähetyksiä ei 
ole edes tarkoitettu.

Miksi tarkkailua? Tottahan kuuluu, 
kun kerran lähetetään. Tietysti, ellei 
satu niin, että jokin toinen asema tai 
häirintälähetin lähettää ohjelmaansa 
samalla taajuudella samaan aikaan tai 
että kelien vaihtelut yllättävät tehdyt 
laskelmat. Nämä ja muut vaikuttavat 

kuuluvuusolosuhteisiin. Pääpiirteissään 
asema tuntee ne ja osaa varautua 
niihin, mutta käytäntö ei milloinkaan

ole sama kuin teoria kuuluvuusvaih- 
teluja tarkasteltaessa. Asemalle on elin
ehto tuntea lähetyksen vastaanotto- 
olot, ja tarkkailu tuo tietoa. Siksi tark
kailua.

R. W.
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Q SL:t ja  niiden säilytys

Jyrki K. Talvitie, Pentti Stenman

Kun aloitteleva DX-kuuntelija saa 
ensimmäiset QSL:nsä, ohittaa QSL:n 
saamisen riemu tärkeysjärjestyksessä 
QSL:ien säilyttämispulmat. Tämä pul
ma tulee sitä ajankohtaisemmaksi mi
tä enemmän QSL:iä kuuntelijalle siu
naantuu. Koska QSL:ien säilyttämi
sessä esiintyvät pulmat eivät välttämät
tä tule näkyviin kovin aikaisessa DX- 
toiminnan vaiheessa, on mahdollisuus 
epämielekkääseen säilytykseen ja siitä 
aiheutuviin virheinvestointeihin melko 
suuri, ellei jo alunperin ole varautu
nut erilaisten vastaan tulevien ongel
mien varalta. Koska nämä ongelmat 
ovat periaatteessa samanlaisia kaikille 
DX-kuuntelijoille, kannattaa perehtyä 
hieman erilaisiin käytännössä esiinty
viin QSL:ien säilytysmenetelmiin.

QSL-materiaali

Radioasemilta saapuva materiaali 
voidaan jakaa neljään pääluokkaan:
1) QSL-kortti
2) QSL-kirje
3) viiri
4) muu materiaali

Itse verifiointi sisältyy melkein poik
keuksetta jompaankumpaan kahdesta 
ensimmäisestä pääluokasta, ja koska 
näissä luokissa verifioinnin koko ja 
muoto kumpikin ovat suhteellisen stan
dardoituja, ei niiden säilytystavalle

tältä kannalta aseteta kovin suuria 
vaatimuksia. Mitä enemmän tavaraa 
halutaan säilyttää ja pitää esillä sitä 
suuremmat vaatimukset joudutaan 
asettamaan säilytystavalle. Materiaalin 
määrän kasvaessa tulee samalla eteen 
kysymys sen jakamisesta mielekkäisiin 
osiin. Mikäli edellä esitetyn luokituksen 
mukainen muu materiaali (kirjekuori, 
postikortti, valokuva, muu painotuote 
jne.) halutaan säilyttää itse verifioin
nin yhteydessä, saadaan varmasti ha
vainnollinen ja mielenkiintoinen koko
elma, mutta tällöin tulee välttämättö
mäksi suunnitella tarkkaan etukäteen, 
minkälaista systeemiä jatkossa aikoo 
noudattaa. Tällöin säästyy myöhemmin 
mahdollisesti epäonnistuneeksi havai
tun säilytysmenetelmän yleensä kalliik
si ja vaivalloiseksi käyvältä muuttami
selta.

Materiaalin jakoperusteita

Luonnollisimmat perusteet QSL-ma- 
teriaalin jakamiseksi lienevät seuraa
vat:
1) maanosakohtainen jako
2) aaltoaluejako
3) taajuusjärjestys
4) jako maittain
5) aikajärjestys

Kullakin menetelmällä on hyvät ja 
huonot puolensa, mutta koska jokai-
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sen omat yksilölliset vaatimukset sane
levat tässä ratkaisun, ei ole tarpeen 
yrittääkään asettaa menetelmiä mihin
kään arvojärjestykseen. Edellä esitetty
jä jakotapoja voidaan käyttää joko sel
laisinaan tai erilaisina yhdistelminä.

Säilytyspaikkoja

Useimmat, elleivät suorastaan kaik
ki, DX-kuuntelijat säilyttävät QSL: 
iään jossakin seuraavista kolmesta vaih
toehtoisesta paikasta:
1) laatikko
2) seinä
3) kansio

Laatikko. Kenkälaatikko lienee klas
sinen esimerkki säilytyslaatikosta. Sel
laisen voi saada halvalla — edellyt
täen, että ostaa halvat kengät — ja, 
odoteltaessa laatikon täyttymistä QSL: 
illä, on hyvää aikaa mietiskellä, min
kälaisen säilytyssysteemin aikanaan ot
taa käyttöön. Sillä laatikossa säilyttä
minen tulee sitä hankalammaksi mitä 
enemmän tavaraa siellä aikoo säilyt
tää. QSL:t ovat siellä melko hanka
lasti käsillä: kirjekuoria on availtava 
sisällön ihailemiseksi. Yksityistä QSL: 
ää ei aina aivan vaivattomasti suuresta 
läjästä löydä, minkä lisäksi kokoelman 
esitteleminen esim. maallikolle on vai
valloista ja varsin vähän innostavaa. 
Lisäksi viirit joutuu säilyttämään tai
tettuina, jolloin ne missään tapaukses
sa eivät pääse erityisemmin oikeuksiin
sa ja saattavat muutoinkin kärsiä.

Seinä. Seinän hyväksikäyttö QSL:ien 
säilytykseen ei sinänsä ole hassumpi 
eikä ollenkaan harvinainen vaihtoeh
to. Tekeehän menetelmä lisäksi huo
neessa selvää jälkeä sikäli, että ei aina
kaan ole vaikeata huomata asianomais
ta DX-kuuntelijaksi.

QSL-korttien suhteen menetelmä ei 
tuotakaan sanottavasti muita vaikeuk
sia kuin sen, että kortit jossain mää
rin kärsivät Nämä kärsimykset aiheutu

vat toisaalta kiinnityksen mekaanisis
ta (neulat, naulat, ruuvit) ja toisaal
ta fysikaaliskemiallisista vaikutuksista 
(liima, haalistava auringonvalo). Kun 
QSL:ien saapumisjärjestystä ei sanot
tavasti itse pysty säätelemään, joutuu 
ne sijoittelemaan yleensä melko sattu
manvaraisesti, mikä ei varmastikaan 
lisää asetelman esteettisiä arvoja. Täl
löin ei myöskään juuri ole mahdollis
ta noudattaa mitään kovin kehittynyttä 
materiaalin jakoperustettakaan sijoit
telussa. Kortin kääntöpuoli informaati
oineen jää sitä paitsi piiloon. QSL-kir- 
jeiden näytteille asettamista ei systeemi 
mitenkään suosi — ellei nyt sitten ole 
varaa hankkia niin isoa huoneistoa, et
tä seinäpinnasta ei tule pulaa. Käytän
nössä siis QSL-kirjeet joudutaan kui
tenkin säilyttämään erillään.

Toisaalta taas viirit voivat olla ko
vinkin edukseen juuri seinällä — edel
lyttäen, ettei niiden koko ja lukumää
rä ole niin suuri, että seinäpinta-ala ei 
riitä. Tosin viirienkin sattumanvarai
nen saapumisjärjestys vaikeuttaa suu
resti silmää miellyttävän sijoittelun ai
kaansaamista. Lisäksi ilmenee tässä 
systeemissä se vaikeus, että haluttaessa 
lähteä DX-kerhon kokoukseen kehu
maan omia QSL:iä ja viirejä, on ne 
joko raastettava seinästä irti tai kiiku
tettava koko seinä mukana kokouspai
kalle.

Muu kuin QSL- tai viirimateriaali 
jäänee tässä systeemissä kenkä- tms. 
laatikkoon.

Kiinnitykset seiniin on parasta suo
rittaa joko ohuilla neuloilla, kaksipuo
lisella teipillä tai jollakin hellävaraisella 
liimalla (esim. kumisementillä).

Kansiot. Henkilökohtaisesti pidän 
QSL-materiaalin sijoittamista kansioi
hin kehittyneimpänä systeeminä. Täl
löin QSL:t kylkiäisineen ovat vaivat
ta kuljetettavissa, ne voidaan ainakin 
kansioiden lukumäärää lisäämällä la
jitella mielekkäiksi ryhmiksi ja lisäksi
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kutakin yksityistä asemaa koskeva ma
teriaali voidaan helposti koota vaivat
tomasti esiteltäväksi, silmää miellyttä
väksi ja hyvin havainnolliseksi koko
naisuudeksi, jota on miellyttävä lu
kea. Käyttämällä sommittelussa mie
likuvitusta on QSL-kansiosta mahdol
lisuus saada syntymään hyvin kiehto
va maailman yleisradiotoimintaa ku
vaava kokonaisuus.

QSL-kansioiksi soveltuvat parhaiten 
paperikaupoista tai DX-kerhon tarvi- 
kepalvelusta saatavat A4-kokoiset neli- 
renkaiset muovikantiset mapit (esim. 
Wulff 4888). Nämä ovat jo siksikin 
erityisen suositeltavia, että niitä varten 
on valmistettu erityisiä QSL-korttien 
ja -kirjeiden säilytykseen tarkoitettuja 
muovikuoria. Kun kartonkilehdet ja 
muovikuoret ovat irrotettavissa, voi
daan menetelmää vähin erin myös 
kehitellä kohti tarkoituksenmukaisinta 
systeemiä ilman, että muutostyöstä 
välttämättä tarvitsee aiheutua kustan
nuksia ollenkaan. Edellytyksenä tällai
sen pitkän tähtäyksen suunnitelman 
onnistumiselle on se, ettei alun perin
kään kiinnitetä samalle sivulle sellai
sia QSL:iä, jotka jakoperusteiden mah
dollisesti myöhemmin muuttuessa jou
tuisivat erilleen.

Erityiset QSL-kansiot ovat siinäkin 
suhteessa kiitollisia, että niiden lehdille 
voidaan liimailla myös kokonaisuutta 
elävöittäviä ja kuuntelutilanteita valot
tavia karttoja, valokuvia ja muuta ma
teriaalia.

QSL-kansioista

Kun QSL-kansioihin joutuu taltioi
maan hyvin kirjavaa materiaalia, on 
syytä jo ennakolta tehdä suunnitelma 
siitä, miten mikäkin QSL-materiaalin 
pääluokka on tarkoituksenmukaisinta 
kiinnittää. Siksi on aihetta kiinnittää 
huomio eräisiin näkökohtiin kunkin 
materiaaliluokan kohdalla.

QSL-kortit. QSL-korteille asetetaan 
lähinnä se vaatimus, että varsinaisen 
kuvapuolen lisäksi olisi voitava tutkia 
kääntöpuolta, jolla useimmiten on kiin
nostavaa ja oleellista informaatiota. 
Näin olisi voitava tehdä ilman, että on 
tarpeen irrottaa QSL:ää kiinnitykses
tään. Yksipuoliset QSL-kortit voi kiin
nittää esimerkiksi itseliimautuvilla ku
vakulmilla kansion kartonkilehdille. 
Kaksipuoliset kortit on paras sijoittaa 
muovikuoriin. Tällaisia tarkoituksia 
varten on SDXL:n tarvikepalvelussa 
myös 2-taskuisia muovikuoria, joissa 
esim. noin A6-kokoinen QSL-kortti py
syy mukavasti ojennuksessa, on molem
min puolin luettavissa ja on lisäksi 
suojassa kateudesta hikoilevien ihaili
joiden tahmeilta sormilta.

QSL-kirjeet. Kirjeiden oikea paikka 
on ilman muuta muovikuorten suojaisa 
syli. Näin ne ovat vaivattomasti luet
tavissa, ja samalla ne säilyvät tahriintu- 
mattomina. Monasti voi vastauskirje 
tulla lentopostipaperille kirjoitettuna, 
ja silloin on olemassa vaara, että kirje 
vahingoittuu, ellei sitä säilytetä hyvin 
suojattuna.

Viirit. Normaalit A4-koon kansiot 
eivät kovin hyvin sovellu viirien säilyt
tämiseen siitä syystä, että lehden suu
rin ulottuvuus (noin 30 cm) ei usein
kaan riitä viirille, vaan sen joutuu tait
tamaan. Standaarit sen sijaan mahtu
vat hyvin A4-lehdille. Koska kuitenkin 
varsin harva viiri on pitempi kuin 40 
cm, riittää esimerkiksi A3-koon 
kansio hyvin viirikokoelman säilyttä
miseen. Hieman yli 40-senttiset viirit 
voi sitä paitsi sijoittaa kansiolehden 
halkaisijan suuntaisiksi, jolloin nekin 
mahtuvat taittamatta lehdelle. Kiin
nityksen voi suorittaa joko kaksipuoli
sella teipillä tai hellävaraisella liimal
la. Ennen lopullista kiinnitystä voi ol
la aiheellista silittää viirin laskoksia 
varovasti esim. haalealla silitysraudal
la.
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Muu materiaali. QSL;ien mukana 
lähetetyt lisukkeet ja kylkiäiset voi ku
kin makunsa mukaan liimailla kansio- 
lehdille tai pussittaa muovikuoriin. Ko- 
meapostimerkkiset tai muuten tyylik
käät kirjekuoret antavat varmasti sä
väyksen mille hyvänsä QSL-kokoel- 
malle.

Nimilaput. Koska aseman nimi, 
kuuntelupäivämäärä tai -taajuus eivät 
aina selvästi käy ilmi QSL:stä, on hy
vä kirjoittaa nämä tärkeät yksityiskoh
dat sopivan kokoiselle tarraetiketille ja 
kiinnittää tämä joko kansiolehdelle tai 
muovikuorelle. Tällöin ei asemia koske
via tietoja tarvitse haeskella vanhoista 
lokikirjoista, WRTH:sta tai muista 
muistiinpanoista.

J. K. T.

Mikä on QSL

QSL, verifiointi, kuuntelutodiste, 
lappu, quusilli — nimien määrästä 
päätellen se on DX-kuuntelijalle ra
kas, mutta mikä se on? Pulma on 
siinä, että aseman lähettämä vastaus 
kuunteluraporttiin ei aina olekaan var
sinainen verifiointi. Kuuntelijan lähet
tämä raportti on saattanut olla täysin 
oikea, mutta asemalla raportteja käsit
televä henkilö ei ehkä ole täysin ym
märtänyt, mikä QSL tai verifiointi on. 
On myös mahdollista, että raportti ei 
ole vastannut aseman kuuntelurapor- 
teille asettamia vaatimuksia.

Tämän vuoksi on sovittu eräistä 
säännöistä, jotka määrittelevät, millai
nen hyväksyttävän QSL:n tulee olla. 
Suomen DX-Kuuntelijat ry. on hy
väksynyt seuraavat QSL:n muotovaa
timukset käyttöön ja niiden soveltami
sesta päättää SDXK:n asemalaskenta- 
toimikunta.

1. QSL:n määritelmä. QSL:ksi lasketaan 
kortti tai kirje, josta selviää, että QSL:ssä 
mainittua radioasemaa on kuunneltu ja että 
lähetetty kuunteluraportti on siis ollut oi

kea. Ääninauha, viiri tms. voidaan hyväk
syä QSL:ksi vain Asemalaskentatoimikun- 
nan päätöksellä.

2. Epätyydyttävä QSL. Milloin asema 
tunnetusti vastaa epätyydyttävällä tavalla, 
voidaan QSL:ksi hyväksyä kortti tai kirje, 
jossa kiitetään raportista tms. Epäselvissä 
tapauksissa ratkaisee Asemalaskentatoimi- 
kunnan mielipide.

Nämä ehdot ovat varsin väljiä ja nii
den takia vastaus joudutaan luokitte
lemaan QSL:ksi kelpaamattomaksi 
aniharvoin. Rajatapauksena voidaan 
hyväksyä jopa sellainen postikortti, jos
sa on vain aseman lyömä leima ”QSL” 
ilman muita merkintöjä. Kuunteluto- 
disteeksi kelpaavasta viiristä on esi
merkkinä vaikkapa espanjalaisen Ra
dio Coruñan viiri, jossa on teksti "Ra
dio Coruña agradece su intervención 
en programa de la Cadena Radiofóni
ca SER”. Tämäntapaisissa epävarmois
sa tapauksissa on yleensä syytä kysyä 
DX-yhdistyksen tai asemalaskentatoi- 
mikunnan mielipidettä.

3. QSL:n kirjoittaja. QSL:ksi hyväksy
tään lähettimen omistajayhtiön, ohjelman 
tuottajayhtiön, jommankumman palveluk
sessa olevan henkilön tai jonkin muun ase
maan riittävän läheisessä suhteessa olevan 
elimen antama QSL. Aseman nimen, kut
sun tai jonkin muun ”tuntomerkin” on 
oltava QSL:ssä.

4. Epäselvä asema. Mikäli QSL:n perus
teella ei voi yksiselitteisesti määritellä kuun
neltua ja QSL:ssä vahvistettua asemaa, 
QSL lasketaan samaksi kuin minkä tahansa 
mahdollisesti kysymykseen tulevan aseman 
QSL.

Jos siis esim. VOA lähettää QSL:n, 
jossa raportti vahvistetaan oikeaksi, 
mutta kortista ei mitenkään käy ilmi, 
mikä VOA:n releasema on ollut ky
seessä, QSL lasketaan tavallaan minkä 
tahansa VOA:n aseman QSL:ksi. Jos 
sitten raportoi jonkin toisen VOA:n 
lähetyksen ja saa siitä QSL:n, ensiksi 
saatu epäselvä QSL lasketaan samaksi 
kuin tämä jälkimmäinen. Täten esi
merkiksi QSL-pisteitä laskettaessa ei 
pistemäärä nouse. Jos pisteet lasketaan 
DX-lehden QSL-palstalla maanosit
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tain, ei epäselvän aseman QSL:ää hy
väksytä ollenkaan, jos mahdollisesti ky
symykseen tulevat asemat sijaitsevat 
eri maanosissa (kuten VOA:n tapauk
sessa) .

5. Raportti. QSL:n hyväksymisen edelly
tyksenä on, että sitä vastaava raportti on 
lähetetty asemalle.

Tämä merkitsee mm. sitä, että sel
lainen QSL ei kelpaa, jonka asema on 
lähettänyt erehdyksessä esim. vastauk
sena tavalliseen kirjeenvaihtoon.

6. PPC—QSL. Kuuntelijan itsensä val
mistamaa ja radioaseman vahvistamaa 
QSL:ää (ns. prepared post card = PPC— 
QSL) ei hyväksytä.

P. S.
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