TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, vaalikokouksen 28.11.2011
hyväksymä vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

KERHOTOIMINTA

Päämääränä on tarjota kaikille jäsenille mahdollisuus harrastaa kiinnostuksen
mukaan joko radioamatööritoimintaa tai muuhun radioviestintään liittyvää toimintaa
kerhon tiloissa, kerhon tarjoamin välinein sekä tarjota mahdollisimman monipuolisia
palveluja jäsenille käytettävissä olevien varojen puitteissa.
Kerhoillat pidetään arkimaanantaisin klo 18:00 alkaen kahvin ja pullan sekä radioaiheisten teemailtojen ja seurustelun merkeissä. Aiheista pyritään tekemään kerholehdessä julkaistava luettelo jäsenistön ehdotusten perusteella. Kahvinkeittovuorot
hoidetaan laadittavan listan mukaisesti.
Vuosikokoukset pidetään uusien sääntöjen mukaisesti keväällä ja syksyllä.
Kuukausiesitelmiä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan vähintään kaksi,
sekä keväällä että syksyllä. Museon tiloja pyritään hyödyntämään esitelmissä, jotka
oletettavasti keräävät suurempia kuulijamääriä.
Kerhon tilat pidetään siisteinä ja asiallisina. Rakennusta hallitsevalta museosäätiöltä
pyydetään lupa tilojen uudelleenjärjestelyyn, seinien maalaamiseen ym. Kerhotilan
sisustus ja huonekalut – hyllyt, pöydät, tuolit ym – pyritään nykyaikaistamaan. Kerhon
tiloissa olevat ylimääräiset tavarat tai lahjoituksien kautta saadut esineet pyritään
myymään tai poistamaan siltä osin kun niillä ei ole käyttöarvoa kerholle.
Radiohuoneen käyttömukavuutta pyritään parantamaan kalustoja ja niiden
käyttöohjeita parantamalla sekä ergonomiaa kehiuttämällä.
Kerhon tilojen käyttöä myös muina aikoina kannustetaan. Vain kerhon jäsenet saavat
kerhon avaimen edelleen kuittausta vastaan museon vahtimestarilta. Avaimen
käytössä tulee muistaa mahdollisten hälyjen poistaminen ja palauttaminen. Kerhon
tilojen kävijöitä ja vierailijoita pyydetään merkitsemään käyntinsä vieraskirjaan!

KOULUTUS

Kerho järjestää taas perusluokkaan tähtäävän kurssin viimeistään vuoden 2012
syksyllä. Kurssin järjestämistä tutkitaan myös keväällä, mikäli koulutettavia saadaan
riittävästi. Harkitaan myös T2-preppauskurssin järjestämistä samoin ehdoin, mikäli
halukas opettaja löytyy.
Syksyn 2010 kurssia varten kehitettyä opetusaineistoa parannetaan ja pyritään sen
sisältöä kehittämään myös paremmin itseopiskelua tukevaksi. Opinto-ohjausta ja
räätälöityä opetusta annetaan halukkaille.
Yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun ja sen opiskelijoiden kanssa laajennetaan eri
tasoilla. Samoin pyritään yhteistyöhön seudun muiden radioamatöörikerhojen ja
radioharrastajien kanssa yhteisen harrastepohjan edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

KOULULAISESITTELYT

Kerho osallistuu Lahden peruskoulun 4.-luokkalaisten Radio- ja tv-museoon tutustumiseen järjestämällä oppilaille ja opettajille mm. mahdollisuuden pitää Arvi Hauvosen
muistoasemalta OH3R ”second operator” –yhteyksiä. Seuraava esittelykierros
valmistellaan saatujen kokemusten mukaisesti antavammaksi sekä koululaisille,
esittelijöille että vasta-asemille. Hallitus nimittää henkilön vastaamaan esittelyiden ja
esittelijöiden koordinoimisesta.
Kiitoksia!
Kulttuurikasvatusohjelman puitteissa Radio- ja tv-museossa kävi tänä syksynä lahtelaisia 4-luokkalaisia yhteensä 855 kpl ja opettajia 76 kpl. Suuret kiitokset niille kerholaisille, jotka hoitivat koululaiskäyntien aikana päivystystä
museon OH3R-asemalla ja myös niille muille radioamatööreille "siellä jossain
ulkoavaruudessa" (kuten joku lapsista sanoi) lapsia olivat jututtamassa.
terveisin
Helena Peippo
tutkija, Radio- ja tv-museo

PÄTEVYYSTUTKINNOT

Kerho järjestää koulutuksen yhteydessä K- ja T1- moduulin tutkintoja sekä
tarvittaessa myös T2-moduulin. Yleisiä, kaikille avoimia tutkintotilaisuuksia järjestetään
tarvittaessa.Tutkintoja järjestetään myös tarvittaessa niihin halukkaiden ja tutkintoja
valvovien pätevyystutkijoiden keskinäisillä sopimuksilla.
Kerhon tilat ovat käytössä tutkintoja varten. Viestintäviraston valtuuttamana
pätevyystutkijana jatkaa Pentti Lareva, OH3TY. Lisääntyneen koulutuksen myötä on
välttämätöntä lisätä tutkijoiden lukumäärää.

LE I R I T JA TAPAH T U MAT

Leiritapahtumat pyritään järjestämään mahdollisesti jonkin toisen kerhon kanssa,
mikäli se aika ja paikka huomioiden on tarkoituksenmukaista. Oma pienimuotoinen leiri
on myös mahdollinen.
Pyritään osallistumaan jokasyksyiseen JOTA- (Jamboree On The Air) tapahtumaan
yhdessä Lahden alueen partiolaisten kanssa. Mahdollisesti osallistutaan myös
partiolaisten leirille.
Annetaan kalustoapua kerhon jäsenten ja muuhun vapaaehtoistoimintaan. Harkitaan
mahdollisuutta anoa toistamiseen SRAL:n hallitukselta Syyspäivien järjestelyoikeutta
tai mahdollisesti jopa kesäleirin järjestelyoikeutta.

BULLETIINIT

Bulletiinit luetaan 3685 kHz:llä ja Lahden 2 m toistimella joka kolmas viikko.
Vuorolistat ja bulletiinit toimitetaan kerhon kotisivulle. Bulletiini releoidaan
mahdollisuuksien mukaan myös 70 cm:llä.

K I L PAI LU T

Leirien yhteydessä ja kerholta osallistutaan kilpailuihin esim. tiistaisin järjestettäviin
ns. NAC-testeihin, peruskilpailuihin ja muihin kotimaisiin kilpailuihin. Pyritään
osallistumaan museolta yleisölle kohdistettuna näytöstilaisuutena kansainväliseen
puhekilpailuun. Tuetaan jäsenten osallistumista kilpailuihin laite- ja antennilainoilla sekä
mahdollisuudella käyttää kerhon tunnusta.

Kuvat syksyn 2011 kurssilta: Vas. Kerhon videotykki hyvässä käytössä. Oik. Manu, 10 v, valmiina tutkintoon.

TALKOOT

Talkoita järjestetään tarpeen mukaan. Museoasema OH3R:n toiminta, kehittäminen ja
ylläpito toteutetaan myös tarvittavin talkoovoimin.
Jätepaperin keräystä jatketaan ja jäsenistölle esitetään toistuvasti toivomus viedä
jätepaperit ”Kuituselle”. (Uusiomateriaalit Recycling Oy, Vipusenkatu 26, 15230 LAHTI.
Pyydetään jäsenistöltä ajatuksia tai ideoita tavoista, jolla kerholaiset voisivat yhteisin
talkoin tai tapahtumin hankkia varojen kerhon hyväksi.

KALUSTOHANKINNAT JA -LAINAUKSET

Kerholle hankitaan hyvätoiminen ja laadukas antennianalysaattori, jota myös
jäsenillä on mahdollisuus lainata nimellistä päivä- tai viikkovuokraa vasten.
Iston, OH3VS, kerholle lahjoittama Kenwood TS-520 -rigi pohjana on lainattavissa
oleva täydellinen asemakokonaisuus, joka rigin lisäksi sisältää mm. lisä-VFOn, kaiuttimen, sähkötysavaimen, mikrofonin, koaksiaalikaapelia, balunin ja antennijohtoa.
Asemakokonaisuutta lainataan ensisijaisesti uusille radioamatööreille 2-3 kk:deksi.
Radioamatöörikursseja, esitelmätilaisuuksia ja mm. leirejä varten pyritään saamaan
kerhon omaisuuteen flappitaulu tai vastaava.

PE LAS T U S PALV E L U

Kehitetään VAPEPA-toimintaa. Toivotaan jäsenten aktiivisuutta. Jatketaan yhteistoimintaa SPR:n paikallisosastojen kanssa. Pidetään mahdollisesti VaPePa-viestikurssi. Tuetaan Pelastuspalvelun Viestiteknisen Yhdistyksen toimintaa erityisesti PäijätHämeen alueella toimivien liikkuvien viestikeskusten osalta.

TIEDOTUS- JA SUHDETOIMINTA

Kerholehti toimitetaan neljä kertaa vuoden aikana. Lehden toimittamisesta huolehtii
nimettävä toimituskunta. Ilmestymiskuukaudet ovat helmi-, touko-, syys- ja marraskuu.
Jäsenlehden julkaisussa ja jakelussa siirrytään pääasiassa sähköiseen muotoon mutta
tietokoneettomia jäseniäkään ei unohdeta. Ulkopuolisille tehdään harrastetta tunnetuksi mm. museon kautta, osallistumalla koulujen tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille

sekä partiolaisten leireille. Paikallisille tiedotusvälineille tarjotaan uutisaineistoa,
haastatteluja yms.
Ylläpidetään kotisivua www.oh3ac.fi Internetissä, jolla pyritään nopeasti sanoin ja kuvin
kertomaan kerhon toiminnasta. Tapahtumista toimitetaan tieto paitsi SRAL:n tiedotuskanaville (bulletiinit, teksti-TV, Internet, Fin-Ham ja lehti) myös muille vastaaville
medioille. Kerhon tärkeimmistä tapahtumista lähetetään säännöllisiä sähköpostikirjeitä.
Lisätään yhteistoimintaa naapurikerhojen kanssa. MPK:n kanssa kehitetään
yhteistyötä.

OH3R VUONNA 2012

Työskentelyä ja toimintaa asemalla pyritään lisäämään. Työskentelemällä tehdään
myös museota tunnetuksi. Museolla vieraileville esitellään radioamatööritoimintaa.
Tarjotaan tilaisuutta ”second operaattori”-työskentelyyn. Päivystyslista laaditaan
sunnuntaivuoroa varten. Vuoroa ei merkitä seuraaville sunnuntaille: Pääsiäispäivä,
Äitienpäivä, Juhannuspäivän jälkeinen sunnuntai, Isänpäivä, Tapaninpäivä
Uusien päivystäjien värväystä tehostetaan. Uusille kerhon jäsenille järjestetään
perehdyttämistilaisuuksia. Aseman antennit huolletaan.
Kerhon yhdyshenkilönä museon suuntaan jatkaa Pentti Lareva, OH3TY.

TALOUSARVIO

VUODELLE 2012

TUOTOT
Jäsenmaksut
90 x 20,00 €, normaalijäsenmaksu
50 x 10,00 €, opisk. perh.jäsenet, työttömät
Yhteensä
Muut tuotot
Kahvi ja leirikassa
Kurssimaksut
Avustukset, lahjoitukset
Materiaalimyynti
Yhteensä

Tuotot yhteensä

1800,00 €
500,00 €
2300,00 €
300,00 €
200,00 €
300,00 €
250,00 €
1050,00 €
3350,00 €
========

KULUT
Kerhotilan vuokra 2 x 327 € (6kk)
Vakuutukset
Postilokeron vuokra
Laajakaistamaksu ( DNA) 12 x 25 €
Lupa ja jäsenmaksut
Tarvikehankinnat ja korjauskulut
QSL-palvelu
Kerholehden postitus
Leirit, esittely, tiedoitus

Kulut yhteensä

654,00 €
80,00 €
90,00 €
300,00 €
90,00 €
1200,00 €
80,00 €
120,00 €
736,00 €
3350,00 €
========

