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DX-toiminnan alku

On mahdotonta täsmällisesti sanoa, 
milloin DX-kuuntelun harrastaminen 
on alkanut. Jos otamme DX-kuunte
lun yhdeksi tunnusmerkiksi sen, että 
kuuntelun kohteena on nimenomaan 
yleisradioasema, DX-kuuntelun edelly
tykset ainakin ovat syntyneet samalla 
hetkellä, kun ensimmäinen yleisradio- 
asema aloitti toimintansa. Pulmana on 
vain se, ettei todellakaan voida yksise
litteisesti sanoa, milloin yleisradiotoi
minta tarkalleen alkoi, kuten yleisra
diotoiminnan alkua käsittelevästä lu
vusta selviää. Varmuudella voidaan 
kuitenkin sanoa, että jo 1920-luvulla 
harrastettiin DX-kuuntelua siinä mie
lessä, että seurattiin ulkomaisten radio
asemien ohjelmia ja jopa pyrittiin kuu
lemaan mahdollisimman monia eri ase
mia. Silloisten suhteellisen kehittymät
tömien laitteiden aikakaudella oli var
mastikin tavallista lähettää asemille tie
toja niiden ohjelmien kuuluvuudesta. 
Se oli varmastikin DX-kuuntelua, mut
ta ei siitä sellaista nimeä silloin käy
tetty.

Yhdistystoiminnan tarve

DX-kuuntelun harrastaminen yksin 
ilman kontakteja muihin saman alan 
harrastajiin jää eräänlaiselle säästöliek-

kiasteelle. Harrasteesta koituva hyöty
kin jää tällöin keskimääräistä pienem
mäksi. DX-kuuntelun voi toki aloittaa 
ilman kielitaitoa, tavallisella kotivas- 
taanottimella ja ilman vähäisintäkään 
aavistusta radiotekniikasta, radioaalto
jen etenemisestä, maantieteestä tai 
yleisradioasemien tavoista. Alkuun kyl
lä pääsee, mutta jos haluaa todella 
käyttää hyväksi kaikkia radiovastaan- 
ottimensa tarjoamia mahdollisuuksia, 
on näihin kaikkiin erikoisaloihin en
nemmin tai myöhemmin jossain mää
rin perehdyttävä. Jos näihin kaikkiin 
kysymyksiin joutuisi perehtymään yksin 
ilman, että olisi käytettävissä muiden 
DX-kuuntelijoiden kokemuksia, lop
puisi useimmilta varmasti usko kesken. 
Siksi ovat DX-kuuntelijat jo alun al
kaen tunteneet kiinnostusta erityisten 
DX-yhdistysten perustamiseen.

DX-kuuntelijoiden välinen aluksi 
kahdenkeskinen yhteydenpito saavutus
ten vertailemiseksi sekä kertyneiden ko
kemusten ja tuoreimpien radioasemia 
koskevien uutisten vaihtamiseksi johti 
luonnostaan vähitellen yhä tiiviimmälle 
yhteydenpidolle DX-kuuntelijoiden vä
lillä. Pienet harrastajien kokoukset joh
tivat myöhemmässä vaiheessa erityisten 
DX-kerhojen perustamiseen. Vanhin 
edelleen toiminnassa oleva DX-kerho 
on noin neljän vuosikymmenen ikäi
nen.
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DX-järjestö toiminta ei ole ollut jär
jestötoimintaa sen itsensä takia, vaan 
todellisen tarpeen synnyttämää toimin
taa toisaalta harrasteen levittämiseksi 
ja toisaalta jäsentensä DX-tietojen ja 
-taitojen kehittämiseksi. Vaikka toi
mintamuodot ovat vuosien kuluessa 
paljon muuttuneet, ovat DX-yhdistys- 
ten perustavoitteet edelleenkin samat 
kuin DX-toiminnan alkuaikoina: saa
vutusten vertailu sekä kokemusten ja 
uutisten vaihto. Suuren yleisön keskuu
dessa harjoitetaan tiedotustoimintaa. 
Tällä tavoin harrasteen piiriin saatujen 
aloittelijoiden koulutus kuuluu myös 
DX-järj estojen tavanomaisiin tehtä
viin. Eräät järjestöt harjoittavat lisäk
si DX-kuuntelussa käytettävien välinei
den ja tarvikkeiden välitystä ja pyrki
vät muutoinkin palvelemaan jäsenten
sä DX-kuuntelullisia tarpeita.

Vaikka DX-kuuntelijan tarvitseman 
radioasematiedon perusannos saadaan 
World Radio TV Handbookista, ta
pahtuu "yleisradion maailmassa erilai
sia muutoksia jatkuvasti. Kuuluvuus- 
olosuhteet ovat lisäksi kovin erilaisia 
eri maissa ja jopa saman maan eri osis
sa. Siksi WRTH:n ohella aivan yhtä 
tärkeäksi DX-toiminnan edellytykseksi 
on tullut jatkuvan uutispalvelun ja 
oman maan DX-kuuntelijoiden tuo
reimpien kuuntelusaavutusten kokoa
misen järjestäminen. Tästä onkin tullut 
keskeinen toimintamuoto DX-yhdistys- 
ten julkaisutoiminnassa. Tämän kehi
tyksen myötä DX-järjestön koko on 
muodostunut yhä merkityksellisemmäk
si. Koska suurempi jäsenmäärä kerää 
suuremman määrän aineistoa, suurem
pi järjestö pystyy myös palvelemaan jä
seniään paremmin erilaisella DX-tie- 
dolla. Suuri järjestö pystyy paremmin 
palvelemaan jäseniään myös välineiden 
ja tarvikkeiden välityksessä kuin pieni 
kerho. Kehitys on siksi tällä hetkellä 
selvästi menossa suurten DX-järjestö- 
jen muodostumisen suuntaan.

DX-toiminnan levinneisyys

DX-toimintaa harjoitetaan eri puo
lilla maapalloa, ja se on siinäkin mie
lessä hyvin kansainvälinen harraste. 
DX-kuuntelijoiden lukumäärä eri 
maissa vaihtelee kuitenkin erittäin pal
jon. Jos tarkoitamme DX-kuuntelijalla 
sellaista radiokuuntelijaa, joka joko 
pyrkii kuuntelemaan mahdollisimman 
monia yleisradioasemia mahdollisim
man monesta eri maasta tai seuraa
maan ulkomaisten yleisradioasemien 
ohjelmia yleensä, supistuu DX-kuunte
lijoiden joukko melko pieneksi vähem
mistöryhmäksi maailman useiden sato
jen miljoonien radiokuuntelijoiden 
massassa. Tarkkaa lukumäärää ei ku
kaan tiedä, mutta maailman tunnetuis
sa DX-kerhoissa on tällä hetkellä yh
teensä noin 10—15.000 jäsentä. Jär
jestäytymättömiä vapaita taiteilijoita 
varmasti monin verroin tuo määrä.

DX-kuuntelun nykyiset valtamaat 
ovat Pohjoismaat, Englanti, Hollanti, 
Länsi-Saksa, Yhdysvallat, Kanada, 
Australia, Japani ja Uusi Seelanti. Näi
den maiden DX-kuuntelijoiden luku
määrät eivät ole suorassa suhteessa vä- 
estölukuun. Pohjoismaissa on DX- 
kuuntelun levinneisyys suurin Ruotsis
sa, mutta Suomessa on tällä hetkellä jo 
suhteellisesti enemmän DX-kuunteli- 
ta kuin Ruotsissa. Pohjoismaat ovat 
Yhdysvaltain kanssa selvästi tärkein 
DX-kuuntelun levinneisyysalue, jolla 
toimii enemmän kuin puolet järjestäy
tyneistä DX-kuuntelijoista.

Pätevien tutkimusten puutteessa ei 
voi varmasti sanoa, miksi DX-kuunte
lun levinneisyys on juuri tällainen. Voi
sihan ainakin olettaa, että niissä mais
sa, joissa on kotimaista lyhytaaltotoi- 
mintaa ja joissa ihmisillä siis on lyhyt- 
aaltovastaanottimia, ulkomaistenkin 
yleisradioasemien kuuntelu lyhytaal
loilla olisi yleistä. Näin ei kuitenkaan 
ole. Esimerkiksi Latinalaisen Amerikan
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maissa, joissa yleisradiotoiminta lyhyt
aalloilla on hyvin yleistä, ei DX- 
kuuntelijoita ole kuin nimeksi. Näissä 
maissa toki kuunnellaan ulkomaisia 
yleisradiolähetyksiä, mutta niitä, jotka 
on suunnattu ja tarkoitettu juuri heille 
itselleen. Näitä asemia kuunnellaan ai
van eri syistä kuin DX-asemia.

Useimmat niistä maista, joissa on 
laajaa yleisradiotoimintaa lyhyillä aal
loilla, ovat kehitysmaita. Sikäläinen 
elintaso ja siis ihmisten käytettävissä 
oleva vapaa-aika ilmeisesti ei tee mah
dolliseksi tällaista harrastustoimintaa, 
joka sitä paitsi edellyttää kuitenkin 
määrättyä minimikoulutustasoa. DX- 
kuuntelun valtamaat ovat siten ns. elin- 
tasomaita, mutta kaikissa elintasomais- 
sa ei DX-kuuntelu (vielä?) ole saavut
tanut mainittavaa jalansijaa.

DX-kuuntelu Pohjoismaissa

Pohjoismailla on tällä hetkellä mo
nessa suhteessa DX-kuuntelun valta- 
asema. Harrasteella on täällä jo pitkät 
perinteet, vaikka toisaalta viiden Poh
joismaan kesken on olemassa suuria 
eroja.

Vanhimmat edelleen toiminnassa 
olevat pohjoismaiset DX-kerhot ovat 
Ruotsissa. Siellä tiedetäänkin harraste
tun DX-kuuntelua laajalti jo toisen 
maailmansodan aikana. 50-luvun jäl
kipuolisko oli täydellistä Ruotsin hege
moniaa DX-järjestötoiminnassa harras
teen ollessa vielä alullaan Norjassa, 
Tanskassa ja Suomessa. Islannissa on 
DX-toiminta vielä nykyäänkin aivan 
olematonta. Näin ollen on Ruotsi mo
nessa suhteessa ollut esikuvana kehitet
täessä DX-toimintaa muissa Pohjois
maissa. Jo toimivan mallin olemassaolo 
on antanut erittäin paljon vaikutteita 
muiden maiden DX-toiminnalle. Silti 
kussakin Pohjoismaassa on säilynyt pal
jon omia erikoispiirteitä DX-toiminnan 
organisoimisessa.

Ruotsin DX-kuuntelun kulta-aikana 
siellä oli järjestäytyneitä DX-kuunteli
joita useita tuhansia, ja DX-kerhojen 
lukumäärä oli jatkuvasti useita kymme
niä. Myös ruotsalaiset DX-lehdet olivat 
alan johtavia. Myös 50-luvun lopulla 
järjestettyjen maaotteluiden yhteydessä 
kävi Ruotsin hegemonia selväksi. Ruot
sin pienkerhovaltainen DX-järjestöra- 
kenne ajautui kuitenkin 60-luvun puo
livälissä kriisiin, joka jälkiseurauksi- 
neen on jäytänyt sikäläisen DX-toi
minnan elinvoimaa ja aiheuttanut jo
pa selvän taantuman toiminnassa. Jär
jestäytyneiden DX-kuuntelijoiden lu
kumäärä on huomattavasti vähentynyt, 
ja julkaisutoiminta on osittain selväs
ti taantunut.

Samanaikaisesti on Norjassa säilynyt 
suunnilleen muuttumattomana muuta
man sadan DX-kuuntelijan joukko, jo
ka omassa kerhossaan on pystynyt yllä
pitämään suhteellisen kehittynyttä DX- 
toimintaa. Viime aikoina on kuiten
kin nimenomaan julkaisutoiminta koh
dannut vaikeuksia, jotka pohjimmil
taan ovat johtuneet harrasteen kapeas
ta pohjasta.

Tanskan DX-järjestötoimintaan pä
tee paljolti sama kuin Norjaan. Tans
kassa tosin toimii kaksi DX-yhdistystä, 
mutta niiden jäsenrakenne poikkeaa 
melko paljon norjalaisesta. Molemmat 
kerhot ovat nimittäin osin kansainvä
lisiä, mikä korvaa kotimaisen pohjan 
kapeuden ja tekee mahdolliseksi jä
senten suhteellisen hyvän palvelutason.

Pohjoismaiden DX-järjestöjen väli
set yhteydet ovat erittäin vilkkaat, ja 
järjestöt harjoittavatkin kiinteätä yh
teistyötä monissa DX-kysymyksissä. 
Ruotsin DX-järjestön vuotuinen ko
kous, ns. DX-Parlamentti, on kerännyt 
kymmeniä pohjoismaisia DX-kuunteli
joita keskustelemaan yhteisistä asioista. 
Myös Pohjoismaiden väliset DX-maa- 
ottelut ovat lisänneet näiden maiden 
DX-kuuntelijoiden keskinäistä tunte-
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musta ja yhteyksiä. Samoin on hyvin 
tavallista, että pohjoismaiset DX-kuun
telijat ovat jäseninä useassa eri poh
joismaisessa DX-järjestössä.

DX-yhdistysten yhteistoimintaa

DX-kuuntelun korostetun kansain
välisen luonteen johdosta DX-yhdistyk- 
sillä on aina ollut runsaasti keskinäisiä 
yhteyksiä. Pohjoismaiden välinen yh
teistyö on tälläkin alalla ollut tiivistä ja 
monipuolista. Myös Pohjois-Amerikan 
DX-järjestöillä on ollut runsaasti kos
ketuksia. Yhteistyö on vähitellen halut
tu saada vakinaistetuksi ja itsenäisen 
organisaation johdolla tapahtuvaksi. 
Tällä tavoin on katsottu saatavan yh
teistyöstä suurempi hyöty ja samalla 
katsottu voitavan ulottaa se laajem
malle.

Vuonna 1967 kesäkuussa perustettiin 
Kööpenhaminassa yli vuoden kestänei
den neuvottelujen jälkeen European 
DX Council, jonka tehtävänä on hoi
taa ja kehittää Euroopan DX-järjestö- 
jen välistä yhteistyötä. EDXC:n merki
tys jäi aluksi hyvin vähäiseksi, koska 
alunperin käyttöön otettu maajäsenyys 
ei sopinut kuin harvoille maille. Vasta 
sen jälkeen kun Suomen aloitteesta ke
sällä 1969 Halmstadissa sääntöjä muu
tettiin siten, että maajäsenyyden tilalle 
tuli kerhojäsenyys, voitiin EDXC:n 
kannatus saada sen tehtäviä vastaaval
le pohjalle. Parhaimmillaan oli järjes
tössä edustettuna lähes 40 DX-kerhoa 
12 eri maasta.

EDXC :n toiminnassa on suurimman 
merkityksen havaittu olevan sen vuo
sittain järjestämillä kokouksilla, joissa 
eri maiden DX-johtajat ovat voineet 
vaihtaa kokemuksiaan ja kehittää 
yhteistyötä koskevia suunnitelmia. 
EDXC:n työryhmien työskentely on 
toistaiseksi tuottanut suhteellisen vähän 
näkyviä tuloksia.

European DX Councilin rinnakkais-

järjestö Pohjois-Amerikassa on Associ
ation of North American Radio Clubs 
(ANARC). ANARC:n toiminnalla on 
jonkin verran pitemmät perinteet kuin 
EDXC:llä, mutta muutoin toiminta on 
hyvin samankaltaista.

Suomen DX-historiaa

Suomessa tiedetään olleen DX-ker
hoja jo heti toisen maailmansodan jäl
keen, mutta ne olivat yleensä hyvin ly
hytikäisiä ja vailla sanottavaa keski
näistä yhteyttä. Pysyvästi DX-kuuntelu 
kulkeutui Suomeen klassisella tavalla 
eli Ruotsista. Ruotsalaisissa DX-ker- 
hoissa oli runsaasti suomalaisia jäseniä, 
joiden toimesta idea suomalaisen DX- 
kerhon perustamisesta aikanaan toteu
tui.

Suomen DX-historia on paljolti kah
den yhdistyksen, Finlands DX-Club 
rf:n ja Suomen DX-Kuuntelijat ry:n, 
historiaa. Finlands DX-Club rf perus
tettiin 1954 jatkamaan jo joitakin vuo
sia toimineen Brändö DX-Klubbin toi
mintaa. FDXC on vanhin edelleen toi
miva DX-kerho Suomessa. Se on ruot
sinkielistä toimintaa harjoittava DX- 
yhdistys; sen aktiivinen toiminta 50-lu- 
vulla pani alulle kehityksen, joka johti 
DX-järjestötoiminnan aloittamiseen 
myös suomenkielisen väestönosan kes
kuudessa. Vuonna 1957 järjesti FDXC 
nimittäin ensimmäiset SM-kilpailut 
DX-kuuntelussa. Hyvin hoidetun en
nakkomainonnan ansiosta osanottajia 
saatiin runsaasti mukaan. Monet heistä 
olivat vielä kerhottomia, joten oli luon
nollista, että kilpailussa tehtiin aloite 
suomenkielisen DX-kerhon perustami
sesta. Tammikuussa 1958 syntyikin sit
ten DX-Kerho Suomi (v:sta 1964 al
kaen Suomen DX-Kuuntelijat ry).

Oli luonnollista, että nuoren kerhon 
toiminnassa otettiin vahvasti mallia jo 
vakiintuneen ”ison veljen” FDXC:n 
toiminnasta. Muutamassa vuodessa oli
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"pikkuveli” kuitenkin kasvanut ”ison 
veljen” ohi jäsenmäärässä, ja vähitel
len Suomessa syntyivät edellytykset täy
sin omalta pohjalta lähtevään toimin
taan. Suomen DX-toiminnan nopea 
kehitys ja samaan aikaan tapahtunut 
Ruotsin DX-toiminnan taantuma sai 
Pohjolan DX-kansan katseet vähitellen 
kääntymään Suomeen, ja siitä lähtien 
Suomen DX-toiminta on monella alal
la ollut esimerkkinä muille.

Vuonna 1971 näiden aikaisemmin 
eri teitä kulkeneiden suomalaisten DX- 
kerhojen tiet jälleen yhtyivät. Yhdistyk
set keskittivät henkiset ja aineelliset 
voimavaransa yhteisen lehden hyväksi. 
Samoihin kansiin sidottuna tämä lehti 
itse asiassa sisältää kolme lehteä: suo
menkielisen "DX-Kuuntelijan”, ruot
sinkielisen "Attentionin” ja englannin
kielisen "DXclusiven”. Yhdessä nämä 
yhdistykset ovat tällä hetkellä maail
man suurin DX-järjestö, jolla alkuvuo
desta 1972 oli noin 1700 jäsentä 24 eri 
maassa. Suomalaisista järjestäytyneistä 
DX-kuuntelijoista yli 90 % kuului tä
hän järjestöön.

Maaliskuun 12. päivänä 1972 perus
tettiin Suomen DX-Liitto, johon perus
tajajäseninä kuuluvat Finlands DX- 
Club rf, Finland’s DX Club Internatio
nal (perustettu 1967) ja Suomen DX- 
Kuuntelijat ry. SDXL:n jäsenyhdis
tysten kesken on sovittu seuraavasta 
työnjaosta: FDXC huolehtii ruotsinkie
lisestä toiminnasta Suomessa ja Skan
dinaviassa, SDXK huolehtii suomen
kielisestä toiminnasta Suomessa ja 
FDXCI, joka on molempien yhdistys
ten yhteisesti hoitama, huolehtii eng
lanninkielisestä toiminnasta.

Osoitteita

Suomen DX-Liitto, PL 181, 00171 Helsinki.
—  Finlands DX-Club rf, PB 214, 00101 
H elsingfors.
— Finland’s D X  Club International, 
P.O.B. 214, 00101 Helsinki.

— Suomen DX-Kuuntelijat ry, PL 454, 
00101 Helsinki

DX-järjestö ja sen jäsen

Jo edellä oli puhetta niistä syistä, 
jotka johtivat DX-kerhojen perustami
seen. Pienet kerhot, jotka aikanaan 
aloittivat DX-järjestötoiminnan kehi
tyksen, ovat muutamaa aniharvaa 
poikkeusta lukuunottamatta hävinneet 
DX-maailman kartalta. Sitä mukaa 
kuin järjestäytyneiden DX-kuuntelijoi
den lukumäärä on lisääntynyt, ovat 
myös mahdollisuudet näiden jäsenten 
palvelemiseen lisääntyneet, jos ovat 
vaatimuksetkin kasvaneet.

Aikaisemmin on DX-järjestojen val
taosa ollut pieniä paikallisia DX-ker
hoja, joilla monasti silti on ollut oma 
lehti. Tällaisten kerhojen aika alkaa 
kuitenkin auttamattomasti olla ohi, sil
lä pienessä kerhossa jäävät palvelut pa
kostakin vähäisemmiksi kuin suuressa 
kerhossa, jonka suurempi jäsenmäärä 
pystyy keräämään enemmän DX-mate- 
riaalia ja jonka toiminta muutoinkin 
on vähemmän riippuvaista jonkin yksi
tyisen työmyyrän työpanoksesta. Tällä 
tavoin suuren yhdistyksen toiminnan 
jatkuvuus on aina paremmin turvattua 
kuin pienen. Lisäksi suuri yhdistys pys
tyy toimimaan tehokkaammin ja pie
nemmin kustannuksin jäsentä kohden, 
koska mm. järjestöbyrokratian vaati
mat kiinteät kustannukset jakautuvat 
suuremman joukon osalle. Nykyään 
edellyttää DX-järjestöjen keskeinen 
kilpailutilanne sitä paitsi jo siinä mää
rin kehittynyttä järjestölehteä, ettei 
pienkerho tässä suhteessa pysty kil
pailemaan. Yleinen suuntaus onkin 
ollut se, että pienkerhot yhtyvät suu
remmiksi yksiköiksi, jolloin samalla jää 
paljon täysin turhaa keskinäistä kil
pailua pois.

Pienkerholla on kuitenkin eräitä kiis
tämättömiä etuja puolellaan. Siinä voi
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sisäinen henki muodostua esimerkilli
sen hyväksi, kun sen jäsenet tuntevat 
toisensa henkilökohtaisesti ja voivat li
säksi tavata usein. Sitä paitsi aloitte
lijoiden koulutusta voidaan harjoittaa 
erittäin tehokkaasti, jopa kädestä pi
täen opastamalla.

Suuret DX-järjestöt ovat määrätie
toisesti kehittäneet toimintaansa ja or
ganisaatiotansa sellaiseksi, että sekä 
suuren että pienen yhdistyksen edut 
voitaisiin yhdistää ja haitat minimoida. 
Niinpä Suomen DX-Kuuntelijat rydlä 
on laaja paikallisosastojen verkosto, jo
ka ulottuu yli koko maan. Paikallis
osastot ovat itse asiassa aivan kuin pie
niä itsenäisiä DX-kerhoja, joilla on 
puolellaan kaikki pienkerhojen edut, 
mutta ei haittoja. Ei tarvitse vähäisin 
resurssein ylläpitää omaa täydellistä 
DX-lehteä, koska valtakunnallinen 
pääjärjestö huolehtii sen julkaisemises
ta. Samoin toiminnan jatkuvuus on 
paljon turvatumpaa tarvittavasta pie
nemmästä työmäärästä johtuen. Pää
järjestö pystyy sitä paitsi antamaan 
monenlaista materiaalista tukea paikal
lisosastoilleen. Näin paikallisosasto pys
tyy halutessaan omistautumaan sisäi
sen kokous- ym. toimintansa vilkastut
tamiseen ja mm. aloittelijoiden koulu
tukseen.

Yksityiselle jäsenelleen DX-järjestö 
tarjoaa jäsenmaksun vastikkeeksi ilmai
sen järjestölehden, jossa kerrotaan 
yleisradiomaailman tuoreimmista ta
pahtumista. Asiantuntijoiden kirjoitta
mat yleisradioasemien esittelyt avarta
vat kuvaa maailman yleisradiotoimin
nasta. Kysymys- ja vastauspalstat an
tavat vastauksia yksittäisiin pulmiin, ja 
vastaavalla tekniikan palstalla selvitel
lään DX-kuuntelijain teknisiä pulmia. 
Asiantuntijoiden kirjoittamin artikke
lein annetaan opastusta erilaisissa DX- 
pulmissa. QSL-palstoilla on pysyvä pie
ni kilpailu, jonka yhteydessä voi ver
tailla saavutuksiaan muiden saavutuk

siin. Samalla tulevat esitellyiksi tuo
reimmat QSL:t. Lehdessä ovat lisäksi 
koottuina jäsenten lähettämät tiedot 
edellisen kuukauden aikana kuulluista 
yleisradioasemista. Täten koottu perus
teellinen katsaus kelitilanteeseen on 
suureksi avuksi etsittäessä kulloinkin 
haluttuja asemia radion asteikolta. Eri
laiset jäsenten lähettämät tai toimitta
jien kokoamat pikkuartikkelit elävöit
tävät vielä sisältöä.

Lehden lisäksi on DX-järjestöllä eri
tyinen tarvikepalvelu, joka välittää jä
senille edullisin hinnoin DX-kuunte
lussa tarvittavia välineitä ja tarvikkei
ta. Jäsenille järjestetään myös erilaisia 
kilpailuja. Kokouksissa esitellään vii
meisimpiä DX-saavutuksia, esitetään 
nauhoituksia ja muuta ohjelmaa sekä 
ennen muuta vaihdetaan kuulumisia. 
Tällä tavoin DX-järjestön koko toi
minta muodostaa elävän ja mielenkiin
toisen kokonaisuuden.

Tällainen on Suomen DX-Liitto

Suomen DX-Liitto julkaisee ”DX- 
Kuuntelija with DXclusive” nimistä 
lehteä, joka jaetaan ilmaiseksi kaikille 
SDXL:n jäsenyhdistysten jäsenille. Tä
mä lehti ilmestyy nykyään 11 kertaa 
vuodessa. Lehti on offset-painettu ja si
sältää 80— 100 sivua numeroa kohti. 
Tämä julkaisu on tällä hetkellä sivu
määrältään suurin DX-lehti, ja se on 
yleisesti tunnustettu maailman johta
vaksi alallaan.

Lehden ohella julkaistaan myös no
peata kuunteluvihjeiden tiedotusbulle- 
tiinia nimeltä ''SDXK-Bulletiini”. Se 
ilmestyy joka toinen viikko ja sisältää 
tuoreimmat kuuntelutulokset edelliseltä 
kahden viikon jaksolta. Tiedote on mo
nistettu ja käsittää tavallisesti 3—6 si
vua. Jakeluun mukaan pääseminen 
edellyttää suhteellisen suurta kuunte- 
luaktiviteettia, koska tiedotteen ilmes- 
tymisnopeuden säilyttäminen ei salli
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kovin suurta jakelua. Jakelua rajoite
taan osoitetun avustamisaktiivisuuden 
mukaan.

SDXL harjoittaa jäsenyhdistystensä 
kautta toimintaa kolmella eri kielellä, 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lii
ton jäsenyhdistykset toimivat omine 
sääntöineen itsenäisesti liiton puitteissa. 
Liiton ylimpänä päättävänä elimenä 
on liittokokous; siinä jäsenyhdistyksillä 
on äänioikeus, jonka suuruus riippuu 
kulloisestakin jäsenmäärästä. Liiton 
toimintaa johtaa liittohallitus, jossa 
kaikilla jäsenyhdistyksillä on edustus. 
Jokainen voi itse päättää, minkä jä
senyhdistyksen kautta haluaa kuulua 
liittoon.

Suomen DX-Kuuntelijat ry:llä on 
paikallistoimintaa noin 30 eri paikka
kunnalla, mutta paikallisosastojen lu
kumäärä kasvaa jatkuvasti. Vuoden 
tärkeimpänä kokouksena pidetään lii
ton kesäkokousta, joka on yleensä jär
jestetty elokuun alussa. Tähän alan 
suurimpaan kokoustapahtumaan tulee 
noin pari sataa osanottajaa Suomesta 
ja ulkomailta.

Suomen DX-Liiton jäsenyhdistysten 
tarvikepalvelun hoitaa erityinen yhdis
tys, DX-Kuuntelun Tuki ry, joka toi
minnallaan tukee aatteellista DX-jär- 
jestötoimintaa. Sen ylläpitämä DX-tar- 
vikepalvelu välittää DX-kuuntelussa 
tarvittavia välineitä ja tarvikkeita edul
lisin hinnoin, minkä lisäksi se harjoit
taa sellaisten tarvikkeiden (mm. kir
jallisuuden) tuotantoa, joita ei muu
toin olisi ollenkaan saatavissa.

Suomen DX-Liiton jäsenyhdistyksen 
jäsenellä on lisäksi käytettävissään 
kaikki muu DX-toimintaan liittyvä pal
velu, kuten esim. neuvonta DX-kuun
telua koskevissa asioissa. Liittymällä 
valtakunnallisen keskusjärjestön alaisen 
DX-yhdistyksen jäseneksi tutustuu 
muihin alan harrastajiin, saa parhaan 
mahdollisen opastuksen harrasteeseen 
sekä pääsee osalliseksi kaikista niistä 
palveluista, joita maailman tämän het
ken johtava DX-järjestö vain voi tar
jota. Tällä tavoin pystyy myös saamaan 
harrasteestaan irti mahdollisimman 
paljon, ja harrasteen tuottama hyöty 
kasvaa.


