
suomalaisia nais-DXreitä 1980-90 -luvulla, jolloin kelitkin olivat vielä mainiot
ja erityisesti 10 metrillä sai loistavia DX-yhteyksiä. DXCC-maaluku on 
Raijalla pitkälti yli 300.

Muutettuaan Hämeen Lammilta Ylä-Karjalaan, hän oli perustamassa Ylä-
Karjalan Radioamatöörit ry:tä, OH7ABE; joka tänä vuonna on 
radioamatöörien kesäleirin toisena isäntänä Nurmeksen Hyvärilässä.

Raijalla on musiikki ja rytmi aina ollut verissä. Tältä pohjalta hän kävi 
Ikaalisissa olevan artistikoulutuksen 1990-luvulla ja on siitä lähtien kiertänyt
suosittuna solistina ja laulajana esiintymislavoja lähinnä itä-Suomessa. Raija
on mukana myös Laulusetti-yhtyeessä. Omimmillaan Raija on ehkä 
kuitenkin ollut, löydettyään laulamisen aidolla karjalan kielellä. Runsaat 
esiintymismatkat Suomessa ja ulkomailla ovat antaneet hänelle 
karismaattista varmuutta.

Mutta ei tässä vielä kaikki! Raija on myös loistava valokuvaaja ja monet 
mediat: Yle, MTV, Iltalehti, Ilta-Sanomat ym., ovat julkaisseet hänen 
ottamiaan hienoja luontokuvia. ”Raija on löytänyt valokuvaamisesta upean 
harrastuksen, ja rakentanut erilaisia kokonaisuuksia niin katseltavaksi kuin 
keskustelun aiheiksi. Vanha mylly -valokuva sai muistisairaalta heti 
kommentin, jossa hän muisti vastaavan paikan nimen oman elämänsä 
varrelta. Tetritupaan ripustetussa näyttelyssä edettiin syksystä talveen ja 
marraskuun mustavalkoisista maisemista revontulien loisteeseen. Näyttely 
on ollut esillä myös Ystävänpysäkillä Nurmeksessa.”

http://palettiblogi.blogspot.fi/2017/11/raija-kokkolan-valokuvat-
puhuttavat.html

On hienoa, että meistä radioamatööreistä löytyy myös tällaisia monipuolisia 
kulttuurin taitajia. Googlettamalla ”Raija Kokkola” löytyy sekä Youtubesta 
että Googlesta monta tarinaa Raijasta.

<takaisin pääotsikoihin>

Radioamatööriliittoja ja -hallintoa muualla, IARU
Irlantiin uskomaton määrä uusia taajuuksia, mielenkiintoiset määräykset

Irlannin Viestintävirasto ComReq on julkaissut uudet radioamatöörimääräykset.
Irlannin määräykset eivät ole lakikieltä vaan mukavasti asioita selvittävää ja 
helposti ymmärrettävää kieltä.

Irlantilaiset radioamatöörit saivat uusissa määräyksissä käyttöönsä mm. 
seuraavat VHF-taajuusalueet (bandit) toissijaisin oikeuksin (Sec.)

30.0-49.0 MHz 50 W 
50.0-52.0 MHz 100 W 
54.0-69.9 MHz 50 W 
69.9-70.5 MHz 50 W

Siis lähes koko VHF-alueen alkupään! Suomessa taajuusalueella 30.0-49.0 MHz
on siirtyvää liikennettä, sotilasliikennettä, radiomikrofoneja, elinkeinoelämän 
verkkoja ym. Suomessa vastaavasti taajuusalue 54.0-69.9 MHz on varattu 
sotilas- ja yleisradiokäyttöön ja 70 MHz:n ( 4 metriä) alue on Suomessa 
kapeampi.

Irlanti on säilyttänyt radioamatöörikäyttöön myös 5 MHz:n ITU-taajuusalueen 
5351.5–5366.5 lisäksi kuusi lisätaajuutta.

Mielenkiintoisia yksityiskohtia Irlannin määräyksistä:
 - Irlannissa on kaksi radioamatööriluokkaa. Ylempään luokkaan tulee edelleen 
osata sähkötystä 5 WPM (Words Per Minute) eli 25 merkkiä/min.
- Radioamatööritunnukseen ei anneta numeroita ”0” (nolla) tai ”1” (yksi), 
automaattiasemiin niitä annetaan osoittamaan taajuusalue.
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