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Menestyksekkään La Plata- kuuntelun salaisuus?

• Aloitetaan 50 vuotta aiemmin ????
• Ei suinkaan, mitään ei ole menetetty paitsi kourallinen 

lyhytaaltoasemia

• Tilanne juuri nyt on paljon parempi kuin koskaan aikaisemmin, 
tai mitä se tulee olemaan muutaman vuoden kuluttua, koska:
• Eurooppalaiset ovat häipyneet MW-alueilta
• Minimin ollessa päällä, kuultavissa on parissa hyvässä keliviikossa noin 

100 asemaa. 
• Vaatii oman antenninsa, mutta antennitietämys on kasvanut, eivätkä 

huippunappauksetkaan ole etelässä mahdottomia.
• Juuri nyt ohjelmatarjonta on vielä optimaalista
• Brasilian taajuusmuutokset ovat poistaneet tietyiltä taajuuksilta 

dominantteja



ANTENNIT RATKAISEVAT
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Kaikilla lattarilangoilla ei saa La Plata -huipputuloksia

• Sopiva testitaajuus
• 1560 kHz

• Kuuluuko
• Radio Adventista de Panamá, Panama?

• Santa María de la Paz, Kolumbia?

• Radio Nacional Concepción del Uruguay, Argentina?

• JOS antenni ottaa hyvin Panamaa, se ei ota yhtä hyvin La Plataa

• PEESAAMINEN EI AUTA !!!!



La Plata- kuuntelu kuin Australia-kuuntelua

• Herkullisin ajankohta on alkusyksy

• Vaatii kunnon antennit

• Keli elää, herkkuminuutteja on vähän

• Loppusyksystä ja keskitalvella pohjoisemmat asemat dominoivat

• Harvinaisimpien asemien havainnointi on hiirenpierujen 
metsästystä

• Kun tuottajat tietävät mitä ohjelmaa tekevät, niin 
satunnainenkin minuutti voi olla riittävä

• Nopea kelin siirtymä voi olla mahdollinen



Soija, Glycine Max

• Mullistanut Paraguayn, Mato 
Grosson ja Pohjois-Argentiinan 
talouden, seurauksena:
• paraguaylaiset asemat 

remontoineet lähettimiään ja 
uusia asemia on tullut bandille

• sama ilmiö Pohjois-Argentinassa

Ihmekasvi ja sen seuraukset



Argentiina

• Asemilla itsenäistä ohjelmatuotantoa

• Uskonnollisia vain 1350 Radio Buenos Aires + muualta
• 1480 Radio América (Radio Iglesia), Ñemby (PRG)
• 610 Radio Rural, Montevideo (URG): yöohjelma
• sen sijaan useampikin Chilen asema
• katolisiakin asemia verrattain vähän

• Erittäin vähän ketjuohjelmaa:
• 790 Radio Mitre, Buenos Aires: urheiluohjelmaa
• 630 Radio Rivadavia, Buenos Aires: urheiluohjelmaa
• 710 Radio Diez, Buenos Aires: uutisohjelmaa

• Näiden sijaan: paikallispolitiikkaa, omaa talk show’ta, 
toivemusiikkia, paikallista etno-ohjelmaa



Uruguay

• Kolme asemaklusteria:
1. Etelä: Montevideon ympärillä

2. Uruguay-joen varsi

3. Pohjoinen: Artigas, Tacuarembó, Rivera

• Heikompi taloudellinen asema, siispä
seuraavia ei ole (juuri) kuultu 2010-luvulla:

• 1090 Radio Imparcial, Montevideo

• 1320 La Voz de Paysandú, Paysandú (2015/JPR)

• 1390 Radio Difusora Treinta y Trés, Treínta y Trés 

• 1510 Radio San Carlos, San Carlos (2014/JPR)

• 1570 Radio Canelones, Canelones (2014 ja 2016/JPR)



Miten näiltä saa vastauksia?

• WRTH:n sähköpostiosoite

• Nettisivujen sähköpostiosoite

• Nettisivujen tiedustelulomake

• Perinteinen kirjeraportti äänitteiden kera

• Aseman Facebook-sivut

• Aseman ohjelman Fb-sivut

• Rahtityötä tekevän kuuluttajan Fb-sivut

• Kuuluttajien Fb-sivut

Tietynlaisella sitkeydellä ja Googlen englanti-espanja-kääntäjällä
tulee hyvää jälkeä!



Mistä tietää, että keli nousee?

• Indikaattori
• 1370 Radio Nacional, Ingeniero Jacobacci (ARG)

• Mistä tiedät, että jossain välissä taajuudella voi olla todellisia helmiä
• 1310 Radio Nacional, Gualeguaychú (ARG)
• 1470 Radio Rafaela, Rafaela (ARG)
• 1250 Mikä tahansa selkeää signaalia antava asema: Estirpe Nacional (ARG),

Bella Unión tai Centenario (URG),…

• Mitkä taajuudet ovat tuskallisia?
• 1210 ja 1220 (Absolute Radio 1215)
• 1380 ja 1390 (Sitkunai 1386)
• 1490 (espanjalaiset 1485)
• 1580 ja 1590 (Romania)
• 1530



• Kenraalit, prikaatinkomentajat ja everstit ovat tippuneet nimestä pois.

• Iso kuulutus lähellä keskiyötä

• Argentiinalaisilla kansallishymni UTC + 3

• Mukaelma tunnuksesta

• Nettisivuilla näkyvä slogan

• ”Radio + paikannimi”, esim Radio Suardi, ei Radio Belgrano Suardi.

Miten ne kuuluttavat?


