
SRAL:n avustuksen ja kokonaisuudessaan myönnettyjen avustusten määrä 
on viime vuosina 2012-2020 ollut seuraava:

Kuva: www.oh3ac.fi/Avustukset.JPG
Opetusministeriön nuorisoavustusten kokonaismäärä on kasvanut melko 
nopeasti viime vuosina. Jaettavaa on ollut enemmän kuin aikaisemmin. 
Väite, että yhä suurempi osuus menisi poliittisille järjestöille, ei pidä 
paikkaansa - päinvastoin. Poliittisten järjestöjen osuus on euromääräisesti 
hitaasti laskenut, mutta prosentuaalinen osuus on laskenut tuntuvasti.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo, että:
 "Avustusten korotuksia ei tänä vuonna voitu tehdä, sillä vaikka 
määräraha kasvoi 300.000 €, tuli avustusjärjestelmän piiriin myös 
uusia järjestöjä. Yksittäisten järjestöjen avustukset joko pysyivät 
aikaisempien vuosien tasolla, tai niitä jouduttiin pienentämään 
arviointien tulosten mukaisesti."

SRAL:n avustuksen putoaminen on meille kaikille todella ikävä juttu. Liiton 
tämän vuoden budjettiin oli avustuksia kirjattu 29.000 €. Syyskokouksessa 
SRAL:n puheenjohtaja Tuomas Tauriala, OH3ERV; ilmoitti, että liitolla ei ole 
varasuunnitelmaa, mikäli avustus on pienempi kuin anottu 29.000 €. 

Nyt tämä summa tullee höylätä pois tämän vuoden kuluista tai tehdä 
alijäämäinen tulos, uskoen ehkä tulevien vuosien kattavan tappiot. 
Säästölistalla lienevät Radioamatööri-lehti ja IARU-kokouksen edustajien 
reilu vähentäminen. Kustannuksia voidaan maksaa myös jatkamalla liiton 
rahastosäästöjen purkamista vielä tuntuvammin, kuin jo nyt suunniteltu 
muutama tuhat euroa.
https://minedu.fi/nuorisojarjestot
www.oh3ac.fi/Myonnetyt_avustukset_vuosina_2012-2020.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

Metsästäjäliitolle 215.000 € nuoriso-avustusta aktiivitoiminnasta
Suomen Metsästäjäliitto sai nuorisotoiminta-avustusta 115.000 €, 
Ympäristöministeriöltä 100.000 € järjestöavustusta sekä Maa- ja 
metsätalousministeriöltä 2.6 miljoonan määrärahan. Avustuksien määrä 
varmaan paljolti selittyy alla olevan Maaseudun Tulevaisuus-lehden linkistä
ja otsikosta:
Riistanhoitoyhdistykset järjestivät viime vuonna yli 450 metsästäjä- 
tutkintokurssia ja noin 980 nuorisotapahtumaa ympäri maata.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.1006199 
www.oh3ac.fi/jakanda.png

Vuonna 2019 metsästäjätutkintoon valmistavia kursseja on järjestetty 40 % 
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enemmän kuin vuonna 2018. Yhteensä tutkintotilaisuuksia on ollut yli 450. 
Myös kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille on järjestetty tapahtumia
yli neljännes enemmän, yhteensä noin 980 tapahtumaa.

OH3AC Kerhokirje on säännöllisesti kertonut, miten Metsästäjäliitto on 
aktiivisesti saanut nuoria mukaan toimintaan. Keinot eivät ole olleet mitään 
rakettitietoa vaan aivan tavallista nuorten aktivointia.
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2019-8_metsastysseuroilla_hyvia_keinoja.pdf

Avustukset aktiivisesta toiminnasta
Hallitusohjelmassa todetaan, että nuorisojärjestöjä "kohdellaan yhdenvertaisesti
avustuksissa". Avustukset valmistelee ministeriön nuorisojärjestöjen arviointi- 
ja avustustoimikunta, joka arvioi myös kaikki muut avustusta hakeneet.

"Avustuspäätökset tehdään nuorisolain ja valtioneuvoston asetuksen 
mukaisesti. Kaikkien nuorisojärjestöjen toimintaa arvioidaan ja 
avustuksia myönnetään samojen julkisten kriteereiden pohjalta. Niin 
on toimittu nytkin. 

Avustuksista on tarkat julkiset kriteerit, joilla avustuksen saajia arvioidaan. Viisi
tärkeintä kriteeriä ovat a) järjestön taloudenhoito, b) toiminnan 
valtakunnallisuus, c) laatu, d) laajuus ja e) yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Avustusta harkittaessa tarkastellaan järjestön toteutunutta ja suunniteltua 
toimintaa. Suunniteltu toiminta arvioidaan hakemusasiakirjan perusteella. 
https://yle.fi/uutiset/3-11211516

<takaisin pääotsikoihin>

Suomen Satelliittiharrastajat ry., OH3ACE; katse aktiivisesti taivaalle 
Satelliittiyhteydet ovat monen mielestä jotain ihmeellistä. Yhteys on kuitenkin 
periaatteessa sama kun työskentelisit toistinaseman kautta, nyt vain toistin on 
avaruudessa eikä mastossa. Laitteenakin käy aivan tavallinen ra-laite kuten 
esim. ns. auto- tai käsikone. Antenninakin käy aivan hyvin aluksi mobiiliantenni,
jolla jo kummasti pääsee satelliitin kautta vaikkapa keski-Eurooppaan.

Yksinkertaista on aloittaa harrastus aloittamalla FM-satelliitillä ja katsomalla 
Powerpoint-esityksen tai pdf-tulosteen esitelmästä. Se löytyy mm tästä:
www.oh3ac.fi/Satelliitti-21.11.2019-msl.v2.00.pdf

Suomen Satelliittiharrastajat ry:n, OH3ACE; perusti alkuvuodesta 2019 joukko 
satelliittitekniikasta ja niiden kautta tapahtuvasta viestinnästä kiinnostuneita 
hameja. Yhdistyksen tarkoituksena on satelliiteista kiinnostuneiden 
harrastuksen edistäminen koko Suomessa. 

Yhdistys on parhaillaan rakentamassa satelliittiyhteyksien ja HF-etäasemaa. 
Asemalle tulee myös SDR-radio, jota pääsee kuka tahansa kuuntelemaan netin 
kautta. Talven aikana pidetään esittelytilaisuuksia sekä kerhoilla että paikoissa, 
joissa kiinnostusta harrastustamme kohtaan löytyy. 

Suomen Satelliittiharrastajat ry on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 
satelliiteista, radiomajakoista, sääpalloista jne. ovat tervetulleita jakamaan 
omaa harrastusta kanssamme.
https://www.suomensatelliittiharrastajat.fi/yhdistyksesta/ 

<takaisin pääotsikoihin>
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