
Vilkas radioamatdori 
ei ole ialla pilattu 
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RADIOAALLOILLA Kauklahtela jnen Marina Vilkas on Suomen nuorin radioamatoori. Yhdeksanvuotias espoolainen suoritti 
radioamatoorin peruskokeen muutama viikko sitten. Radioyhteyksia Marina on ottanut jo puolenkymmenta. | SIVU 6 

• LYHYESTI 

Lautakunta 
aanesti tornin 
korkeudesta 
• Vihreiden mielesta Niit-
tykumpuun mallatusta 
tornitalosta pitaisi tehda 
aiottua matalampi. 

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan kasittele-
massa asemakaavaehdo-
tuksessa Haukilahden tien 
laitaan on suunniteltu 
24-kerroksista asuinker-
rostaloa. Vihreiden edus-
tajat lautakunnassa olisi-
vat halunneet vahentaa 
kerroksia neljalla. 

Esitys kaatui aanestyk-
sessaluvuin 11-2. 

Metroaseman ympa-
ristoSn rakennettavalle 
alueelle on tulossa lisaksi 
kymmenkunta 5-12 -ker-
roksista asuintaloa. 

Metron jatke 
pysahtyy 
Kivenlahteen 
• Matinkylasta lanteen 
rakennettava lansimetron 
jatke aiotaan rakentaa al-
kuvaiheessa vain Kiven
lahteen asti. 

Kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan mukaan 
metrorataa on jarkevinta 
jatkaa Kivenlahteen ja ra
kentaa metrovarikko Sam-
malvuoreen. 

Aiemmin varikon pai-
kaksi mietittiin myos Har-
maakalliota, jolloin met
rorataa olisi jatkettu Sau-
nalahden lapi. 

Asemakaavaehdotus 
mahdollistaa metron jat-
korakentamisen myo-
hemmin. 



Koko perhe keinuu radioaalloilla 
NUORET Kauklahden 
tytot pita vat yhteyksia 
muutenkinkuinvain 

PAlVITUOVINEN 

JARI PIETILAlNEN 
jari.pietilainen@lehtiyhtytna.fi 

Kauklahdessa on kevaalla 
tehty Suomen ennatys - ellei 
perati maailmanennatys. Ma
rina Vilkas, 9, on todistetusti 
koko maan nuorin radioama-
t66ri. 

Huhtikuun puolivalissa Ma
rina sai todistuksen siita, nan 
on suorittanut Viesuntaviras-
ton valvonnassa radioama-
toflrien perusluokan. 

-IsShan se minut ja siskon 
tahan innosti mukaan. Lah-
dessa oli kurssi, jossa suori-
tettiin perusluokkatesti. Ihan 
eka kerralla se ei mennyt la-
pi, mutta kylla sitten toisella, 
kertoo Marina. 

Tutkinnon jalkeen sisaruk-
silla on kaikki oikeudet toimia 
taysiverisina radioamatotirei-
na ja rakentaa jopa omia ra-
diolaitteita. 

Etenkin Marina on innos-
tunut ottamaan laitteilla yh
teyksia muihin radioamatoo-
reihin - sen sijaan isosisko 
Kristiina, 12, odottelee yha 
sopivaa lilaisuutta heittaytya 
harrasteeseen taydella pai-
nolla. lyttojen kutsutunnuk-
set ovat OH2SA ja OH2KR. 

-Kylla naiden tyttojen ikai-
set radioamatoorit ovat Suo-
messa hyvin harvinaisia ta-
pauksia, muistuttaa Suomen 
radioamatooriliiton puheen-
johtajanakin toiminut kirkko-
nummelainen Jari Jussila. 

Radioamatoorit 
t Radioamatoorit pitavat yhte

yksia toisiinsa radiolaitteiden 
avulla. 

? Harraste vaatii tutkinnon, 
joka oikeuttaa kayttamaan 
radioamatooriasemaa ja ra-
kentamaan radiolaitteita. 
Suomessa patevyystodistuk-
sia myontaa Viestintavirasto 
eli Ficora. 

> Suomessa on noin 5 500 ra-
dioamatooria, joista kaksi 
kolmasosaa kuuluu Suomen 
radioamatddriliittoon. 

I Paakaupunkiseudun radio-
amatdorikerhoissa on noin 
viitisensataajasenta. 
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-Perusluokan Tl-kokeen 
suorittaminen ei ole miten-
kaan helppoa ja sita varten 
pitaii osata oikeasti asioita. 
Tama on kylla hieno suoritus. 

Tyttojen isa Ismo Vilkas 
painottaa sita, etta hyval-
le harrasteelle ei tule liikaa 
hintaa. Myos perheen aiti on 
tyttojen hyvasta harrasteesta 
hyviliaan. 

-Esimerkiksi luistelu- tai 
ratsastuskouluun menisi yh-
den talven aikana satoja eu-
roja. Ei muuta kuin tytOt vain 
yhteyksia ottamaan. Tuon 
ikaisena minakin innostuin 
kideradioista, muistelee isa-
Vilkas myhaillen. 

Radiosta kuuluu paivan 
ensimmainen kutsu, johon 
Marina vastaa jo melkeinpa 
tottuneesti. 

-Tassa Kuutonen Faarao 
Tyyne Risto... Kakkonen Sa-
kariAame... 

Kauklahtelaiset Ismo, Kristiina ja Marina Vilkas ovat innostuneet radioamatoo 
|ririarrastuksesta. Tytot ovat paasseet radioaalloille^poikkeuksellisen miorina. 
Upinniemelainen Jari Jussila on puolestaaniharrast,)mit7a*dioliikeiii)etta JO 
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Radioamatoori kuuli kumkaan kutsun vallankaappauksessa 
JARI PIETILAlNEN 

Kirkkonummella asuva pit-
kan linjan radioamatoori Jari 
Jussila sai nuorena miehena 

yliattavan radioviestin kau-
kaiselta kuninkaalta. 

-Olin eraana paiviina ra-
diovastaanottimen aaressa, 
kun yhtakkia aalloilta kuului 

Sikkimin kuningas. Tiesin, et
ta nankin oli radioamatoori, 
mutta tuona paivana han oli 
pulassa, muistelee Jussila. 

Intian naapurissa sijaitse-

va Sikkim oli tuolloin vuon-
na 1975 joutunut intialaisten 
hyOkkayksen kohteeksi ja 
pienen maan kuningas pyysi 
hadissaan apua radioamatoo-

reilta. Jussila oli yksi harvoista 
vies tin kuulleista. Suomesta ei 
kuitenkaan apua ollut lahettaa 
- niinpa Sikkim on yha edel-
leen Intian miehittama maa 


