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Skaudid raadio juures

17.-18.oktoobrini toimus juba 52.
korda ülemaailmne skautide Jamboree on The Air ning 13. korda
Jamboree On The Internet. Jamboree on The Air ehk lühendatult JOTA on igaaastane skautide maailmaorganisatsiooni WOSM üritus,
kus üle 500000 skaudi ja gaidi üle
maailma loovad üksteisega kontakte, kasutades raadioamatöörseadmeid. Lühilaine raadiosagedused
kannavad osalejate hääle soodsate olude korral mistahes maailma
punkti. Otseühenduste loomine ja
suhtlemine teiste skautide ja gaididega teisest maailma paikades teeb
selle ürituse eriti atraktiivseks. JOTA on tõeline suurlaager, kus iga
üksik skaut saab tunda, mis on olla
maailmaskautluse liige. Sõna Jamboree tähendab suurlaagrit (Jambo
- tervitus) ning on pärit skautluse
looja Sir Robert Baden-Powelli‘lt,
kes võitles 20.sajandi alguses Inglise sõjaväelasena Aafrikas.
Eesti osales sellel aastal üritusel ametlikult neljandat korda. Osalejate arv on aasta aastalt kasvanud. Seekord oli töötamas rekordilised 6 raadiokeskust ning üks JOTA Internetipunkt.
Kogunemised toimusid:
Tagametsas - Kodumetsa püsilaagrikeskuses - JOTA laager;
Tallinnas - Tallinna Polütehnikumi raadioklubis;
Tartus - TÜ füüsikahoones;
Kilingi-Nõmmes - raadioamatöör Robert Krošetskini kodus;
Rakveres - Rakvere
Eragümnaasiumis;
Jõgevamaal - Udukülas Tõnno
Vähi „raadio” talus;

Põlvas.
Meie, Saarde skautide lipkonna liikmed, kogunesime juba raadio-suurlaagri eelse nädala teisipäeval Robert Krošetskini lahkesse koju Kilingi-Nõmmel. Esimesel korral oli meid 8: Ants Arukask, Alvar Tatolder, Toni Kukke,
Kristjan Kaldma, Gunnar Künnarpää, Maris Lehtsaar, Ly Lillemägi,
Hendrik Raid ja juhina kaasas Sirli Arumäe.
Robert kostitas meid imemaitsvate isevalmistatud pirukatega ning
viis meid tasapisi kurssi raadioamatööride salamaailmaga. Ükski meist
ei olnud varem midagi seesugust
näinud ega kuulnud ning näis uskumatu, et on võimalik kontakteeruda

täiesti uute inimestega kaugetest
tundmatutest paikadest. Esialgu
tundus kogu see lugu lootusetult
keeruline, alustades sellest, et oma
nime tuli õppida ütlema veerimistähestiku abil. Lisaks täiesti tundmatud uued reeglid - mida ütelda,
millises järjekorras, ja ikka veerimistähestiku abil. Tundus naljakas, et - „kuulen sind hästi” või
„parimad tervitused” on võimalik
edastada numbrikombinatsioonide abil. Ajapikku sai meile asi arusaadavamaks, kuid need, kes meie
seast vähem harjutasid kui näiteks
Ants ja Alvar, ilmselt ilma Roberti
abita suhelda ei oleks osanud. Tundub, et poistele hakkas asi huvi pakkuma - nad külastasid Robertit ka

iseseisvalt ning suurlaagri toimumise päevadeks oli neil asi palju selgem. Siinkohal tahaksime ka tänu
avaldada neile raadioamatööridele,
kes lastele kannatlikult ning lahkelt
vastasid ning noori kiitsid.
JOTA laupäeval külastasid Robertit Saarde lipkonna Kavalate Rebaste salga tüdrukud, kõige pikema staažiga skaudid meie lipkonnas - Kertu Kore, Kerli Kore, Andra
Teearu ja Gery Pikkor, rändurieas
Edgar Laksa ning Taavi Kovalevski. Tundub, et tüdrukutel läks kontaktide loomine ja suhtlemine päris
hästi, igatahes oli raadioeetris kuulda elavnemist, kui tütarlaste hääled
kutsungit esitasid. Ei ole vist igapäevane, et raadioamatöörid oleks

noored tüdrukud.
Meie lipkonna noored said JOTA ajal raadio teel ühendust võtta
nii lähedaste kui kaugete paikade
noortega, alustades Eesti oma noortest Tagametsas, Tallinnas, Tartus
ning jätkates kontaktidega Saksamaal, Inglismaal, Belgias, Austrias,
Kamtšatkal, USA-s jne.
Kõige kaugemaid kontakte õnnestus tabada Antsul, kes suhtles koguni Austraalia skautidega. Olgu
lisatud et kõik sided tehti ainult
transiiveriga, lõppvõimendit kasutamata. Kasutusel oli 20m kuupantenn mille kõrgus maapinnast oli ainult 10m. Kokku tegid skaudid 221
QSO, neljalt kontinendilt 33 maaga.
Juba on saabunud üsna palju QSLkaarte sidede kinnituseks, nii elektroonilisi kui ka paberkandjal.
Oleme kõik suure ja huvitava
kogemuse võrra rikkamad: õppisime midagi täiesti uut, mida igapäevaelus just sageli ette ei tule. Skaudid õpivad läbi tegevuse - see möödunud üritus oli selle veenev tõestus. Meie südamlik tänu Robertile
- „Roy”-le, kes leidis aega lapsi ja
noori oma põneva harrastuse maailmaga tutvustada ning iga kord millegi heaga kostitada. Ehk kasvab
mõnest raadioamatöörlusest huvitunud poisist kunagi talle tubli harrastuskaaslane - praegu tundub see
küll üsna tõenäoline.
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