LIV-7 KUUNTELUPEDITIONI LIVOJÄRVELLE 03.10-07.10

Tämä oli vihonviimeinen kuuntelureissuni tähän paikkaan. Ostin kuukausi sitten Hämeenlinnalaisen konepajan osake-enemmistön ja kun se tarkoittaa työsuhteen päättymistä Rautaruukkiin, tarkoittaa se myöskin Livon kuuntelupaikan jättämistä. Pedition oli poikkeuksellinen, vain vaimokin seurana, ei toista hengenheimolaista, eikä lapsia……mitähän tästäkin……

Ensimmäinen yllätys oli, kun havaitsin vaimoni olevan hyvä oravakeppihenkilö. Ei koskaan, ei koskaan ole Livolla vedetty lankoja niin suoraan sekä vaaka-, että pystysuunnassa. Naisethan ovat muutenkin enemmän lankojen kanssa tekemisissä, joten ammatti-ihmisestä oli selvästi kyse.

Toinen yllätys olivat hiekkasienet…..Oletteko koskaan löytäneet syötäviä sieniä hiekkarannoilta? Pannussa aina iltaisin käristetyt keltavalmuskat kasvoivat todellakin hiekkarannalla kaukana puista, parhaimmillaan aivan veden rajassa.

Kolmas yllätys olivat Posion korukivet. Niitä löytyi rannoilta ja hiekkamontusta. Jaloserpentiini, erilaiset kvartsit sekä Aventuriini kuormittivat autoa tulomatkalla n. 100 kilon verran. Itsekin tuli asiaan innostuttua, mutta vielä on pitkä matka ensimmäisen kiven hiomiseen.

DX-kuuntelullisesti ainoa yllätys oli, että kelit olivat oikeastaan aika hyvät ja tulivat ajallaan. Vaikka 05.10 myrskysikin oikein kunnolla, niin seuraavana päivänä oli jo ihan mukavat kelit. 07.10 tulivat korealaiset ja japsit oikein voimalla, mutta väärään aikaan. Oli lauantai ja kelit alkoivat vasta n. 1430 UTC jolloin kaupalliset asemat lähettivät jo ANN:ia. Mutta sainpahan pari namupalaa poimittua, joista toista olen Livolla joka kerta yritellyt. Mainittakoon vielä, että kyllä Family Radiokin kaatuu hyvien japsikelien edessä. 1557 oli täynnä japseja, eikä FR:sta ollut tietoakaan yli tuntiin. Negatiivisena puolena voi mainita, että SONY:n MD aiheutti pirusti häiriöitä laturin kanssa ja loppuajan käytinkin pattereita. Samoin TEN-TEC:in laturi päästi verkosta tulevat häiriöt lävitseen ja kuuntelinkin suurimman osan akulla. Naapurikämpässä majaillut eläkeläispariskunta ei voinut jättää "Karmeita ja Aivottomia" eikä muitakaan televisiotaiteen helmiä katsomatta joten siitäkin koitui omat haittansa.   

Mutta sitten ne minulle uudet asemat:


AASIA

594	03.10	2111	PHL: DZBB Quezon. LIV7
684	03.10	2044	PHL: DYEZ Bacolod. LIV7
702	03.10	1457	+VTN: VoV2, An Hai on listan mukainen paikkakunta.               
LIV7
711	03.10	1425	+VTN: VoV1, uusi taajuus. LIV7 
837	03.10	1448	+THA: Sor Wor Tor, Bangkok lähettää tässä BBC:n WS:ä
			SEA-listan mukaisesti. Katosi kuitenkin jo ennen tasaa
 LIV7
900	06.10	1608	+PHL: DXSS Davao City. "Super Radio D..X..S..S" 
Käytti siis edelleen vanhaa kutsua. LIV7
999	07.10	1958-	+CHN: CNR1 aloitteli tällä ilmeisesti uutukaisella 
taajuudella. LIV7
1044	07.10	1331	PHL: TENT DZNG Naga. LIV7
1080	07.10	-1700	KOR: HLAT Yosu lopetti kutsukirjain-idiin. LIV7
1440	07.10	1507	KOR: AFKN soitteli listahittejä. Ollut Livolla piilossa		tähän asti, mutta nyt sitten irtosi hyvällä	kuuluvuudella. 
LIV7	
1512	06.10	1510	PHL: DYAB Cebu City. LIV7
1512	07.10	1507	KOR: AFKN, josta ei taida syntyä rapoa. LIV7
1539	07.10	-1640 	JPN: JO.. , NHK2 Nagano antoi tässä paikallisidin 
lopettaessaan, mutta eihän nauhuri ollut tietysti päällä, 
joten raportti jäi saamatta. Tuli pari viikkoa liian myöhään tietoa NHK2:n lähetysajoista viikonloppuisin. LIV7
1674	03.10	2157	+PHL: DZBF Marakina. Tämän idin MD:n aiheuttavat 			häiriöt lähes pilasivat. "DZBF Radio Multiner. LIV7	

  
OSEANIA

1080	07.10	1552-	UNID: Asema jota aluksi luulin uusi-seelantilaiseksi news-
asemaksi 1ZB:ksi lienee KCNM Saipan. AP-Network News tasalta, muutoinkin uutisia koko kuulumisajan. Kuulutteli "This is the News Station" jonka ei pitäisi sopia aseman formaattiin. Tasan kutsukirjain-idi on sen verran epäselvä, että en sano siitä mitään, ennen idiä  mainittu "Coconut………" viittaa kuitenkin enemmän Saipanilaiseen kuin alaskalaiseen. Eli jos jollain siellä teillä on parempaa tietoa alaskalaisen osalta, niin kertokaahan.
En ole ennen japsilangalla alaskalaisia kuullut, mutta eihän se mahdotonta ole kovilla keleillä. LIV7   

