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Kerhotapaamiset
Kuukauden ensimmäinen torstai kello 19 alkaen.
Tervetuloa nykyiset jäsenet ja vierailijat.

Pulinajakso ja toistin kerhoiltoina
Suoria yhteyksiä pidetään taajuudella 145.250MHz.
Käytössä myös 2m-toistin 145.7MHz (-0,6), 1750Hz.

Radioamatöörikerho
Kokkolan radioamatöörikerho Ry toimii Keski-
Pohjanmaalla Kokkolan kaupungin ja lähikuntien
alueella. Kerhon jäsenet harrastavat radioita ja
radioamatööritoimintaa laajalla skaalalla aina
perinteisestä morsetuksesta uusimpiin
digitaalitekniikoihin saakka. Kerholta on pidetty
yhteyksiä ympäri maailmaa lyhytaalloilla,
satelliittien välityksellä ja jopa meteoriittien
pyrstöjen kaiuista.

Kerhon toimintaa
Kerho tarjoaa jäsenilleen kerhotilat josta löytyy
HF-radioasema, VHF/UHF- radioasema,
elektronikkalabra ja "bonkkivarasto" josta löytyy
kaikenlaista antenni- ja laiteprojektien aihioiksi.
Kerhon HF-asema on muutettu etäasemaksi jota
kerhon jäsenet voivat käyttää Internetin kautta.
Kerho tarjoaa jäsenilleen monenlaista palvelua
josta lisää seuraavalla aukeamalla.

Haluatko mukaan toimintaan
Kokkolan radioamatöörikerhoon liittyminen ei
edellytä radioamatöörin pätevyyttä. Jäsenyyteen
riittää että olet kiinnostunut radioista ja
radioamatööritoiminnasta. Kerhon jäasenmaksu
on 20€/vuosi.
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Kerhotilat
Kerhotilat sijaitsevat Kokkolassa
ykspihlajassa sataman lähellä.
Kerhotilat ovat avoinna kerhoilloin
mutta pyydettäessä tiloihin pääsee
muulloinkin. Avain on Jannella
OH6LSL. Kerhotiloista löytyy
kahvihuone/keittiö, radiohuone,
labra, varasto ja WC-tilat.
Kerhotiloissa on WIFI-verkko.

Kerhon radiolaitteet
HF-asemalla on Yaesu FT-920 radio
ja lineaarinen vahvistin. Antenneina
on dipoli 160m, 80m ja kääntyvä
logperiodinen antenni ylemmille
HF-jaksoille. VHF/UHF asema on
Yaesu FT-847 ja kääntyvät antennit
2m 9-elementtinen wimo yagi ja
70cm 18-elementtinen wimo yagi.
HF-asema on etäkäyttöinen.

Lainalaitteet
Kerholla on laitteistoa jota kerhon jäsenet voivat
lainata. Lainalaitteistoon kuuluu esimerkiksi MFJ:n
antennianalysaattori joka kattaa HF, VHF- ja UHF-
alueet. Analysaattorin avulla virität antennisi
huippukuntoon. Lanka-antennien ripustamista
varten kerholta löytyy paineilmabazooka ja
pumppu joiden avulla saat ammuttua antennilangat
helposti korkeaankin puuhun.

Niin paljon muutakin
Nokkakusoilua, QSL-korttipalvelu, workkimista,
koulutusta, vapepa-toimintaa, toistimet, valmiuksia,

vierailuja, peditioita, nettikamera, salamatutka,
rakentelua, kimppatilauksia, APRS,

DMR, AIS, R.Net, DMR,
SDR ja lisääkin.

Kahvia kerhoiltoina

Radiot käytössäsi

Labran mittalaitteet käytössäsi

Varastosta värkkiä edullisesti

Tule käymään kerhoillassa!

Mitä Kokkolan
radioamatöörikerho

OH6AI tarjoaa
jäsenilleen?




