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Raadioamatöörid on nördinud Eesti Posti teatest, et nende
tasuta kirjavahetuse toetamise osas pole otsust tehtud.
Enamikus maailma riikides on raadioaamatööridele
võimaldatud kas tasuta kirjavahetus või loodud olulised
soodustused.
Raadioamatöör Aadu
Jõgiaas.
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15 aastat tagasi taasiseseisvumise päevil Toompea lossis asunud sideüksust juhtinud
raadioamatöör Aadu Jõgiaas ütles, et niisugust tähelepanu ei oleks ta osanud riiklikult
postifirmalt tähtpäevaks oodata.
«See on muidugi parim 15. aastapäeva «kingitus», mis nad
välja mõelda suutsid,» tähendas Jõgiaas.
Ta kinnitas, et just raadioamatöörid olid need, kes teiste sidevõrkude lõpliku hõivamise puhul
Tallinna ja maakondade vahelise sidepidamise enda peale oleksid võtnud.
«Meil oli kõik ette valmistatud, oleksime oma sõnumeid edastanud kasvõi metsast. Teadsime,
keda endi hulgast võis usaldada ja vastavad kokkulepped olid sõlmitud ammu enne
augustiputši algust,» rääkis Jõgiaas.
Tasuta kirjavahetust võimaldatakse suures osas maailma riikides peale ajateenijate ja
raadioamatööride traditsiooniliselt ka kirimaletajatele. Isegi Nõukogude Liidus saatsid
raadioamatöörid ja kirimaletajad oma posti tasuta.
«Enamus riike võimaldab meil minu teada tasuta posti saata või on selleks loonud olulised
soodustused. Eestis käis asi siiani templi meetodil, mis postmargi asemel kaardile löödi.»
Raadioamatöörid saadavad üksteisele peale esmakordset õnnestunud sideseanssi spetsiaalseid
QSL-kaarte.
Aastas saadavad 650 Eesti raadioamatööri üksteisele Eesti piires umbes 10 000 postkaarti.
Välismaale eraisikud kaarte ei saada, need lähevad teele klubi vahendusel.
«Ma tõesti ei oska öelda, miks Eesti Post meil tasuta kaartide saatmise õiguse ära tahab võtta.
See on täiesti arusaamatu, sest summa on umbes sama, mis ajateenijate puhul,» ei varjanud
Jõgiaas oma hämmeldust.
Eesti Posti nõukogu teatas täna, et tühistas ettevõtte tegevjuhtkonna otsuse ajateenistuses
olevatele sõjaväelastele tasuta kirjade saatmise võimaluse kaotamise kohta, sest otsus
kahjustaks firma mainet.
Raadioamatööride tasuta posti taastamist ei ole Eesti Posti nõukogu veel arutanud.

Grupp Eesti raadioamatööre saadab Eesti taasiseseisvumise 15. aastapäeva tähistamiseks
vabaduse sõnumi «ESTONIA 15 LIBERTY» kõikjale üle maailma.
Raadioamatöörid eesotsas Aadu Jõgiaasaga on taasiseseisvumise tähistamiseks registreerinud
spetsiaalse kutsungi «ES15L», mis laiendatult tähendab ESTONIA 15 LIBERTY.
Raadioamatöörid alustavad raadioside vahendusel suhtlemist oma kolleegidega üle maailma
eeloleval laupäeval ning lõpetavad selle kutsungiga töötamise 31. augustil.
Ürituse eesmärk on levitada sõnumit aastapäeva tähistamisest kogu maailmale.
Korraldajate hinnangul jõutakse kutsungiga ES15L luua kokku umbes 50 000 kontakti, mis
tähendab sama arvu postkaartide saatmist raadioamatööridele maailma erinevates nurkades.

