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PROJEKTIAVUSTUS KÄTEVÄ-TEKEVÄ -MESSUILLE OSALLISTUMISEEN 

Lahden Messukeskuksessa järjestetään 31.10.-1.11.2015 ”Kätevä-Tekevä” 
-messut. Kyseessä on suurimmat tai toiseksi suurimmat harrastemessut – 
laskentatavasta riippuen - Suomessa. 

Messujen yleisö on kuitenkin meidän harrasteemme kannalta paras 
mahdollinen, sillä yleisö tulee pääasiassa Kehä III-ulkopuolelta koko keski- ja 
kaakkois-Suomesta, juuri niistä samanlaisista kylistä ja pitäjistä, joista Liiton 
”Radioralli” on hakenut uusia harrastajia. Nyt tämä potentiaalinen yleisö 
voidaan tavoittaa kustannustehokkaasti yhdessä paikassa. 

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; olisi halukas osallistumaan 
messuille tekemään radioamatööriharrastetta tutuksi mutta toivoisi Suomen 
Radioamatööriliitolta avustusta tapahtuman kustannuksiin.

Hyviä kokemuksia aiemmista messuista 
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on kahdesti aiemmin - kiitos Liiton 
tuen - osallistunut messuihin. Kokemukset ovat olleet radioamatööri-
toiminnan esittelyn ja julkisuuden kannalta pelkästään myönteiset. Osastolla 
on ollut välillä tungosta. 

Messut ovat tuoneet kerhon kursseille uusia osanottajia ja tehneet 
harrastettamme tunnetuksia koko maassa mm. useissa Yleisradion 
haastatteluissa. Mutta mikä ehkä vielä tärkeämpää – myös Tampereen, 
Hämeenlinnan, Riihimäen, Kouvolan, Mikkelin ym. kaupunkien kerhoille on 
ohjattu kymmeniä kiinnostuneita. Kyseessä eivät siis ole ”Lahden messut” 
vaan koko Suomen messut.

Messuosaston sisältö mielenkiintoinen
Kerhon tarkoituksena on tänäkin vuonna järjestää messuosastosta koko 
perhettä kiinnostava, monipuolisesti, mielenkiintoisesti ja aidosti 
radioamatööritoimintaa esittelevä kokonaisuus, jonka ohi kukaan 
messuvieras ei voi kävellä pysähtymättä sekä tuoda myös esille Suomen 
Radioamatööriliitto ry:n toimintaa.

Osaston kokonaiskustannukset yli 1.200 €
Lahden Messukeskus perii osastosta n. n. 900 €. Lisäksi kustannuksia 
lisäävät antennien asennuskustannukset, erilaiset ohjelmalehtis- ja 
mainoskustannukset sekä muut muuttuvat kulut. Kokonaiskustannusten 
arvioidaan nousevan 1.200 €:oon. Kerholla ei ole taloudellisesti 
mahdollisuuksia kattaa kokonaiskustannuksia.



Avustushakemus
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; esittää, että Suomen Radio-
amatööriliitto ry tukisi jälleen tätä merkittävää harrastuksen 
esittelytapahtumaa ottamalla vastuulleen puolet messusosaston 
kokonaiskustannuksista eli 600 €. 

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; vastaa kaikista muista 
kustannuksista, käytännön järjestelyistä ja osaston miehityksestä 
ym. mutta ei pysty osallistumaan messuille ilman Liiton merkittävää 
tukea.

Kerho toivottaa Liiton edustajat myös mukaan toiminnan esittelyyn!

Yhteystiedot

Messujen esittelysivu löytyy osoitteesta:
http://www.lahdenmessut.fi/fi/tapahtuma/k%C3%A4tev%C3%A4-tekev
%C3%A4-lukeva
 
Kerhon yhteyshenkilönä toimii ja lisätietoja antaa kerhon puheenjohtaja 
Raimo Virtanen, OH3RV; oh3rv@oh3ac.fi

Olemme alustavasti saaneet jälleen varattua messuosaston messujen 
varmaan parhaimmalta paikalta, mahdollisuudella saada antennijohdot 
kätevästi ulos. Tarvitsisimme Liiton hallituksen vastauksen viimeistään 
viikolla 39.
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