Raadioamatöörid vaikivad seksist ja poliitikast
Vooremaa
Neljapäev, 10. mai 2001. a.
Jõgevamaal on üle kümne mehe, kellele vabal ajal meeldib raadiojaamade taga
istuda ning erinevatest maailma paikadest kontakte otsida. Meie maakonna
raadioamatöörid saavad sageli kokku Kuremaal, kus elab üks selle hobi
staažikamaid harrastajaid Mati Solovjov.
Raadioamatörism on tegevusala, kus valitsevad kindlad mängureeglid. "Seda, kes niisama
raadiojaama kaudu kontakte otsima hakkab, loetakse piraatamatööriks. Aus käitumine on
selline, et kõige enne tuleb sooritada kvalifikatsioonieksamid, mille põhjal elektrisideamet
tegevusloa annab. Tegevusluba võimaldab astuda Eesti Raadioamatööride Ühingu
liikmeks," rääkis Mati Solovjov.
"Nõukogude perioodil oli raadioamatööriks märksa vaevalisem saada kui demokraatlikus
ühiskonnas, sest tegevuslubasid väljastas NSVL sideministeerium ja raadioamatööride
ajaviidet hoidis oma huviorbiidis KGB," lisas amatöör Mati, kes üle kümne aasta tagasi on
ise ehitanud suuremõõtmelisi raadiojaamu. Nüüd kasutatakse tavaliselt Jaapanis
valmistatud raadiojaamu.
Raadioamatöör Andres Ehrlich selgitas: "Eestis on raadioamatööride tegevuspiirkond
jagunenud kümneks regiooniks. Igal amatööril on ka oma teine nimi ehk kutsung, mida
ühenduse otsimisel vestluspartnerile teatatakse. Eestis kasutatavad kutsungid algavad
kõik täheühendiga ES."
"Raadioamatööride põhitegevuseks on igapäevane vestlus, mis võimaldab pidada sidet
seniste vestluspartneritega ja uusi leida. Kõige lühem side on standardside, kus toimub
kuuldavuse raport, teatatakse nimi ja asukoht. Tuttavate raadioamatööridega räägitakse
aga sageli pikemalt. Raadioamatörismi eetika ei pea heaks tooniks kõnelemist poliitikast ja
seksist. Küll aga on sobilik vestlusteema ilmastik," rääkis Mati Solovjov.
Raadioamatörismis korraldatakse nii üle-eestilisi kui ka rahvusvahelisi võistlusi.
"Võisteldakse selles, kes jõuab rohkem ja kaugemaid sidesid kätte saada. Kontakti
kättesaamine oleneb ka sellest, millisel lainepikkusel mingi leviala asub," lisas Andres
Ehrlich. Tema ja Mati Solovjov on ka ise raadioamatööride võistlustel auhindu võitnud. Nii
võitis Mati Solovjov karika Eesti ultralühilaine välipäeval.
"Suurem jagu raadioamatööride tegevusest möödub kodus, kuid raadiojaamu on võimalus
ka igale poole kaasa võtta. Nii saab raadiojaamadega vajaduse korral sidet pidada ka
õnnetuse või ohu piirkondades," lausus raadioamatöör Jüri Järvela.
"Raadioamatörism on hobi, mis nõuab üsna kopsakat rahakotti ja mõistvat suhtumist
lähedastelt. Igatahes minul ning mu sõpradel Matil ja Andresel on kõigil tolerantsed
kaasad. Kui me nad oma hobiga vahel ära tüütame, saame omavahel kokku ja räägime
raadioamatörismist," lisas ta.
Jõgevamaa tuntumateks raadioamatöörideks on ka Enn Kiipli Jõgeva vallast, Toivo Paulus
Jõgevalt, Endel Koppel ja Toomas Kukk Põltsamaalt. Daamidest tegeleb
raadioamatörismiga Jõgevamaal ainsana Marika Tekkel Palamuselt.
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