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Pi r r I i nt i nen rad ioamatöörieta saa e a ssyy
Euroa an kärkeäp
Alkujaan pietarsaarelai-
nen tekn. lis. Kim Öst-
man, 35, kiilasi kansain-
välisessä radiokilpailus-
sa Euroopan kärkeen rik-
koen samalla voimassa
olevan Euroopan ennä-
tyksen.

Radioamatöörit kilpailivat
toissa viikonloppuna radio-
aalloilla maailman ja Euroo-
pan kärkisijoistaOman osaa-
misensa ja huipputekniikan
hyödyntämisen keinoin. Kär-
kitulokseen Östman tarvitsi
5587 radioyhteyttä 36 tunnis-
sa kaikkiin maanosiin, mate-
maattisen tarkalla suorituk-
sella.
Radioamatööritoiminta on

modernisoitunut merkittä-
västi ja saawttanut uutta ja-
lansijaa nykytekniikanturvin.
Sen hyödyntämisessä Sunmi
on maailman kärkimaita.

rtao~oKaPa~wssa menesty-
minen edellyttää Formula 1
-kilpailuista tuttua ihmisen
ja tekniikan vuorovaikutus-
ta. Radioaseman käyttäjältä
edellytetään huippuunsa vie-
tyä verbaalista, matemaattis-
ta ja teknistä osaamista.
Östman on kiwnnut mo-

niosaamisellaan Euroopan
kärkeen kandella radioama-

RIKOSUHRIPÅIWSTYS: N2UVOjS

ja tukihenkilöitä rikoksen
uhreille. Vaasan aluetoimisto
puh. 06319 6607, 050-572
9265. Valtakunnalliset
palvelut: Auttava puhelin
0203-16116 ma-ri klo 13-21
ja ke-pe klo 17-21. Juristin
puhelinneuvonta 0203-16117
ma-to klo 17-19. Todistajan
tukipuhelin 0203-16118 ma-ke
17-19.

Kim Östman on alkujaan Pietarsaaressa syntynyt radioamatööri, joka on alallaan maailman huip-
puja.

töörien käyttämästä kolmes-
ta lähetelajista. Hän osallis-
tui kilpailuun Azoreiden saa-
relta, Euroopan läntisimmäs-
tä pisteestä, jonne hänen suo-
malainen tukitiiminsä "Radio
Arkala"on rakentanut vii-
meisintäteknologitia hyödyn-
tävän lyhytaaltoradioaseman.

tu 23, Vaasa. Samaan aikaan
puh. 041-7753 720.

SAALEM HELLUNTAISEURAKUN-

TA, JAAKONKATU 25: Pe klo 10
Aamurukous, käynri takaoves-
ta. La 12.4. klo 19 Nuortenilta.
Su 13.4. klo 11 Lähetyskokous.
M.Tervaskangas.Taunoja
Marja Toukola. Kuoro. Pyhä-
koulu. Tule muka~n!

Radio Arkalan käyttämä
perusteknologia on kehitet-
ty Oulussa, jossa toimii myös
riimin osaamiskeskus.

ru►~~o Arkala on perustettu
luomaan mandollisuuksia
nuorille potentiaalisille ra-
dioamatööritoiminnan huip-

Asia: yhdistyksen kotisiwihin
tutustuminen.

NOSTALGIKNUTTARNA: Treflit
Prätkäpesässä 14.4. klo 18.30.
Uudet t-paidat haettavissa.

PIETARSAAREN ELÅKKEENSAA-

JAT RY: Keskiviikon kerhot:
Hengellinen kerho, Lauluryh-
mä ja Sinkerit peruttu 16.4.

puosaajille asioissa, joilla on
suora yhteys nuorten rooliin
tulevaisuuden osaajina. Mo-
ni ryhmän jäsenistä on kiwn-
nut Euroopan kärkeen kon-
seprilla, jossa yhdistyvät hen-
kilökohtaiset ominaisuudet,
huipputekniikan hyödyntä-
minen ja taustaryhmän tuki.

ENOPISTO: Kevätkauden
viimeinen yhteislauluilta
Etelänummen koululla ke
16.4. klo 18.00. Riston ja
Matin säestyksellä. Ei kun
laulamaan kevätaiheisia ym.
lauluja.

PIETARSAAREN KESKUSTA:

Paavo kampuksen kahvilassa
maanantaina 14.4. klo 17.30.

VAPAASEURAKUNTA: La ~0 16 PIETARSAAREN ELÅKKEENSAA-

SUOMENKIELINEN AA-RYHMÄ: ja Su klo 14. Lasse Kangassalo. ~a7 av: Risteily-hotellimatka JEPPIS BADMINTON: Yleisworo
Kokoontuu maanantaisin ja Tule mukaan! Tallinnaan ma-ke 2.- 4.6. Vielä Su 13.4. klo 16-18 Länsinum-

PERJANTAI 11. F

Kuinl
Visaile
laidas<.

1) Kuir
2) Kuir
sia?
3) KuN
mustz
4) Kuii
tää?
5) Moi
vuonr
6) Ilm,
tauspi
7) Piet
de -fey
8) Kru

löytää
9) Jäll~
yksi el
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