
J-code translation: 

 

 

J-koodi 

 

Koodin kehittäjinä on toiminut ryhmä kansallisia JOTA järjestäjiä, jotka jatkoivat Dave Gemmell’in 

ideaa (Etelä-Afrikan kansallinen JOTA järjestäjä). J-koodin tarkoituksena on mahdollistaa hyvin 

yksinkertainen kommunikointi partiolaisten välillä, joilla muuten ei ole yhteistä kieltä. Se on hauska 

tapa yrittää olla yhteydessä jonkun toisen kanssa, jonka kanssa muuten ei ole yhteistä kieltä. J-koodi 

on samantapainen kuin radioamatöörien käyttämä Q-koodi. Koodia voidaan käyttää 

radioyhteyksissä JOTA viikonlopun aikana. Se sopii myös mainiosti IRC’iin JOTI:ssa. 

 

Henkilökohtaiset Partio 

JWN = Minun nimeni on… JCS = Olen sudenpentu 

JFC = Olen …. (maa) JSC = Olen vartiolainen 

JHO = Olen … vuotta vanha JGI = Olen vartiolainen 

JWA = Osoitteeni on… JRS = Olen vaeltaja 

JEM = Sähköpostiosoitteemme 

(e-mailimme)on… 

JRG = Olen vaeltaja 

JWL = Puhumme…. 

 1 = englantia 

 2 = ranskaa 

 3 = espanjaa 

 4 = portugalia 

 5 = venäjää 

 6 = saksaa 

 7 = hollantia 

 8 = italiaa 

 

JLS = Olen partiojohtaja 

 JWG = Lippukuntani (ryhmäni on… 

 JHJ = Hauskaa JOTAa /JOTIa 

 JSW = Parhaat partioterveiset sinulle 

  

  

 Yleistä 

 JAC = Olemme retkellä 

 JWB = Sää täällä on… 

1 = pilvinen 

2 = sateinen 

3 = rankkasade/kova sade 

4 = luminen 

5 = kaunis/hyvä 

 

Esittääksesi kysymyksen, lisää vain kirjain ”X” kyseisen koodin perään, esim. 

 

JWN = nimeni on…   JWNX = mikä sinun nimesi on? 

JHO = olen … vuotta vanha  JHOX = kuinka vanha sinä olet? 

Kuvittele seuraavanlainen keskustelu Vladivostokissa olevan venäläisen partiolaisen ja hänen uuden 

ystävänsä välillä, joka asuu Caracasissa, Venezuelassa. Kaikki sanat voidaan tavata kansainvälisillä 

tavausaakkosilla: 



 

Doswe danja, JWN Dimitri 

 Hola Dimitri, JWN Paco 

JHJ Paco, JFC Russia, QTH Vladivostok. JWL 5 

 OK Dimitri, QTH Caracas y JHO 12. JHOX 

JHO 14 Paco. JSC, JAC, JWB 4 

 Muy bien, JSC y JWB 1. JSW Dimitri. 

JSW Paco. 

 

Eikö vaikutakin koodikieleltä? No, sitähän tuo on, nimittäin J-koodia. Dimitri ja hänen ystävänsä 

Paco eivät muuten olisi pystyneet pitämään tätä yhteyttä. Pystytkö sinä? Yritä! 


