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TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Kerhotoiminta alkaa vaikuttaa hiukan liian vaisulta.
On ymmärrettävää kylmäkauden kokousten siirtäminen lämpöisiin, ruokaisiin aurattuihin
yleisiin tiloihin.
Logistiset sekä taloudelliset syyt puoltavat tätä päätöstä emmekä voi sälyttää muutamalle
henkilölle jatkuvaa vaivaa puoleltamme valmistaa meille ’lämpöiset kodikkaat olot’ muuten
parisen viikkoa säiden armoilla olevaan rakennukseen.
Mutta itse kerhon tarkoitus, radioamatööritoiminta josta olisi valittavissa mitä moninaisempia eri
osa-alueita ei oikein ota syttyäkseen.
Kukin meistä taitaa olla hankkinut oman radioaseman varusteineen ja säätänyt ne toimimaan itse
haluamallaan tavalla. Joka on vähentänyt merkittävästi vanhan kunnon kerhoaseman, meidän
OH2ABB-aseman käyttöä.
Sitä voisi harkita käytettäväksi vaikka kerhoiltojen yhteydessä ja kahvia & pullaa toisessa
huoneessa. FB ettei peräti HFFB!
Oikeastaan meillä on kerhotuvan myötä rakentelulle keväästä syysymyöhään soveltuva tila.
Jollaista ei joka huusholliin voi perustaa. Siinäkin olisi mukava osa-alue.
Antenneja, powereita, piirisarjoja. Kaikkea ’pikkukivaa’. Ja vielä mielellään kunnon kavereitten
kera! Pulisten ja hääräten. Se on kerhotoimintaa…
Katsotaan mitä saadaan alkaneen vuoden mittaan aikaa…
Sitten asiasta.
Olen hoitanut vastuullisena kerhon asioita, virallisia ja vähemmän; nyt 19 vuotta; 4 kuukautta,
7060 vrk josta 13 vuotta puheenjohtajana joka tekee 4748 vrk.
Viitaten edelliseen kerhon aktivoimisen puutteeseeni katson, etten ole enää kerhon hallinnossa
käytettävissä vuoden 2014 vuosikokouksen jälkeen.
Uskon sen johtavan kerhon aktivoitumiseen seuraajani johtokuntineen toimista jotta voin vielä
nauttia kerhotoiminnasta rivijäsenen ominaisuudessa.
Toivon kerholaisten katsovan sisimpäänsä ja miettivän mitä kerho kunkin mielestä kaipaa ja
toimivan sen hyväksi.
Kiitollisena kaikille kerholaisille vuosien mittaan…
Meitä on ollut näiden vuosien 1993-2013 mittaan yhteensä seitsemänkymmentä kolme (73)
jäsentä! Että on kymmenvuosijuhlat tulossa! Marraskuussa….
Siitä kiitollisena: 73’ de Eda
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KOKOUKSET
Pidetään keväällä yksi (1) yleiskokous sekä vuoden aikana kolme (3) johtokunnankokousta.
Kerhon toiminnan perusteena ovat kerhoillat jokaisen kerholaisen yhteydenpitotilaisuuksina kevät- ja syyskaudella.
Kerhoiltoja, esitelmiä ja kerhoasemaa varten yhdistys käyttää ”kesäaikoina” OH2ABBkerhotupaa Askolan Monninkylässä. Muulloin paikallisia kahvilapalveluja.
ESITELMÄT
Pyritään järjestämään kaksi esitelmätilaisuutta; toinen keväällä, toinen syksyllä kulloinkin
sopivasta radioamatööriaiheesta.
KOULUTUS
Yhdistys kouluttaa jäseniään tietojen ja taitojen ylläpitämiseksi ja järjestää jäsenistön
halutessa radioamatööritutkintoon tähtääviä kursseja.
Tarvittaessa hankitaan ulkopuolisia luennoitsijoita.
Varaudutaan asiasta kiinnostuneiden nuorten henkilöiden tukemiseen harrasteemme
pariin.
Opastetaan ja autetaan radiolaitteista kiinnostuneita syventämään harrastettaan
itseopiskelulla, rakentelulla ja asentamisella sekä antennitalkoilla.
KILPAILUTOIMINTA
Kerho osallistuu radioamatöörikilpailuihin kiinnostuksen ja mahdollisuuksiensa
mukaisesti sekä OH2ABB-kerhoasemalta erityisesti kunkin kilpailun kerholuokissa ja
muihin kilpailuihin kerholaiset intonsa mukaan kotiasemiltaan.
QSL-KORTTIPALVELU
Kerho välittää SRALiiton jäsenkerhona QSL-korttipalvelun kautta kerholaisten QSL-kortit
maailmanlaajuisesti kerholaisiimme yhteyksiä pitäneille vasta-asemille ja toimittaa heidän
lähettämänsä kortit vastavuoroisesti kerholaisillemme.
KERHORETKET
Tehdään retkiä radioaiheisiin paikkoihin ja/tai tilaisuuksiin:
Tehdään kerhoretki Järvenpään OH2AP:n vieraaksi.
Kutsutaan (esim.) Riihimäen OH3AD-kerholaisia vieraaksemme syyskaudella.
Tehdään kerhoretki SRAL kesäleirille Räyskälään mahdollisimman usean kerholaisen
kera!
FIELD DAY:t
Pidetään Field Day Nr.15 perinteisellä otsikolla “Korkean paikan Leiri” 2013
kevätkaudella yhdessä LA/CB-veljeskerhomme ”Sapelit” kanssa.
Pidetään kerhon Field Day Nr 16. syyskaudella sopivassa paikassa ja pyritään
aktivoimaan OH2ABB-kutsulla HF-bandeja.
PePa-TOIMINTA
PePa-ryhmä kokoontuu tarvittaessa koulutukseen yhteydessä. Ryhmä osallistuu
alueellisiin harjoituksiin sekä kutsuttaessa VaPePa toimintaan.
VaPePa-yhdyshenkilömme on Kalle Sihlman OH2BIA.
http://www.oh2abb.fi/VaPePa.htm
http://www.sral.fi/vapepa/
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TIEDOTUSTOIMINTA
Tehdään vähintään kaksi (2) kerhotiedotetta; keväällä ja syksyllä jotka postitetaan
jokaiselle kerholaiselle kotiosoitteeseensa.
Perusteina ovat vuosikokousilmoitus sekä jäsenmaksutilillepano.
Hankitaan kerhotiedotetta varten välttämättömimmät tarvikkeet kuten kopiopaperit,
kirjekuoret ja postimerkit.
Tehdään tarpeen mukaan kerhotiedotteita jotka jaetaan kerhoilloissa ja saatetaan
luettavaksi myös sähköisessä muodossa (pdf-formaatissa) kerhon kotisivuilla
www.oh2abb.fi
Lähetetään kerhotiedote e@maileina niille jäsenille jotka näin ilmoittavat.
Ilmoitetaan kerhon toiminnasta ja tapahtumista kerholehdissä ja kerhon kotisivuilla.
Ylläpidetään ja päivitetään kerhon kotisivuja tapahtumien ja tiedotustarpeiden mukaisesti.
www.oh2abb.fi
Ylläpidetään ja päivitetään kerhon Facebook-sivustoa.
http://www.facebook.com/groups/414031258629129/
Tiedotetaan kerhon toiminnoista SRAL:in kautta – ”Radioamatööri”-lehti ja radiotiedotus
(Liiton radiobulletiini) tarpeen mukaan.
Tiedotetaan SAPELI-kerhon (veljeskerhomme LA-puolella) tapahtumista kerhomme
kotisivujen SAPELI-osiossa. http://www.oh2abb.fi/SAPELIT.htm
PR-TOIMINTA
Kerhon kotisivut toimivat myös "näyteikkunana" sekä radioamatööreille, että kaikille
muille internetin käyttäjille. www.oh2abb.fi
Myös kerhon facebook-sivut tarjoavat tietoa kerhostamme, tekemisestämme ja
harrasteestamme. http://www.facebook.com/groups/414031258629129/
20-VUOTISJUHLA
Järjestetään kerholle ja kerholaisille sekä kutsu- ym. vieraille 20-vuotisjuhaltilaisuus.
HALLINNOLLISIA KULUJA
Suoritetaan yhdistyksen radioamatööriasemasta lain vaatimat lupamaksut viranomaisille.
Vakuutetaan kerhon omistamat radiolaitteet.
MUUTA
Korvataan kerholehden toimittamisesta aiheutuvat kulut kuitteja vastaan.
Korvataan OH2ABB-kerhotuvan ylläpitokulujen korvaamiseen kuitteja vastaan.
Tutkitaan mahdollisuutta päästä WSOY Renor-kompleksin väestösuojatilaan jossa
olimme aiemmin. Johtuu vähentyneestä kerhokävijämäärästä olettaen matkan Askolaan
olevan monelle vaivaa aiheuttava.
Maksetaan ulkopuolisille esitelmöitsijöille sekä kouluttajille matkakorvaus kuitteja
vastaan.
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INVESTOINNIT
Harkitaan investointitarpeet tapauskohtaisesti taloustilanteen mukaan.
VAROJEN HANKKIMINEN
Toimintansa ylläpitämiseksi yhdistys kerää vuosittaisen jäsenmaksun pyrkien hankkimaan
avustuksia ulkopuolisilta tahoilta.
Yhdistys voi pitää radioharrastepohjaisia yhteisillanviettoja osallistumiskorvausta
vastaan.
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