Riihimäen Kolmoset ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Nuorisotoiminta
Vuoden aikana jatketaan radioamatöörikurssia, jonka päätavoitteena on radioamatööritutkintoihin
valmentautuminen. Kerhoon pyritään hankkimaan lisää nuoria jäseniä em. koulutustoiminnan
avulla ja aktivoimalla nuoria tietokoneharrastajia mm. digitaalisten lähetelajien käyttäjiksi.
Radioamatööritoimintaa esitellään nuorille kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa. Kerholla on
jäsenten käyttöön HF-, VHF- ja UHF- asemat. Panssariprikaatille annetaan tarvittaessa
koulutusapua radioamatööritutkintoihin valmistautumisessa. Suomen Radioamatööriliitto ry
kehittää myös jatkuvasti nuorisotoimintaansa ja nuorille suunnattua tiedottamista kerhojen
toiminnan tueksi. Sähkötyksen tukemiseksi järjestettyä kurssia jatketaan tarvittaessa.
Radioamatööritutkinnot
Tutkintoja järjestetään tarpeen mukaan. Kerhon jäsenistössä pyritään pitämään tutkintojen
vastaanotto-oikeuden omaavia henkilöitä.
Toimitilat
Toiminnan keskus on Lasin kiinteistön kerhotila, joka täyttää kohtalaiset vaatimukset työskentelyn
ja kerhoiltojen tarpeisiin. Kerhotilojen kehittämismahdollisuuksia tutkitaan tavoitteena löytää lisää
tilaa vastamaan toiminnan laajuuden ja työskentelyn asettamia tarpeita.
SRAL:n QSL-toimisto
Kerho hoitaa SRAL:n QSL-toimistoa, joka on sijoitettu kerhotilassa omaan nurkkaukseensa. Työ
tehdään talkooperiaatteella, josta SRAL maksaa pienen kuukausikorvauksen. Lisäksi SRAL maksaa
kerholle kulukorvausta, joka kattaa pakkausmateriaali- ja kuljetuskulut sekä osan kerhotilan
kustannuksista.
Laitteet
Radioasemakokonaisuuksia tullaan edelleen rakentamaan ja kehittämään vastaamaan
mahdollisimman hyvin kerhon jäsenistön työskentelytarpeita. Kerhoaseman OH3AD
antennirakenteita ja asemakalustoa kehitetään hankkimalla uutta kalustoa käytettäväksi. Kerhon
aseman etäkäyttämiseen tarvittavia teknisiä ratkaisuja tutkitaan, kokeillaan ja mahdollisuuksien
mukaan myös otetaan käyttöön vuoden kuluessa. Kerho jatkaa 2 m puhetoistimen ja APRStoistimen ylläpitoa Hausjärvellä sekä Riihimäellä sijaitsevan 70cm puhetoistimen ylläpitoa.
Vuoden 2019 kalustohankintoihin on alustavasti suunniteltu:
• Jatketaan aloitettua masto- ja antenniprojektia.
• Kartoitetaan SDR-kuunteluaseman toteutusta.
Kalustoluettelo päivitetään vastaamaan nykytilannetta tekemällä inventaario kalustolle vuoden
aikana. Kerholle turhaksi käyneestä materiaalista hankkiudutaan tarvittaessa eroon myynti- tai
lahjoitusmenetelmin.

Kerhoillat
Kerhoillat pidetään edelleenkin keskiviikkoisin klo 18:30 alkaen. Joka kuukauden viimeisen
keskiviikon kerhoillassa pyritään keskittymään erilaisiin kiinnostaviin teemoihin. Aiheina voivat olla
esim. rakentelu, ohjelmistot, antennit yms. Kerhon uuden HF-radion käyttöohjausta järjestetään
tarpeen mukaan. Kerhon hallitus ottaa mielenkiinnolla vastaan ajatuksia teemailtojen aiheista.
Työskentely
Kerhoasemalla osallistutaan kilpailuihin normaalin työskentelyn lisäksi. Tarpeen mukaan
osallistutaan myös muihin erilaisiin radioamatööritempauksiin kerhoasemalta tai peditioasemilta
yhteyksiä pitäen. Kartoitetaan mahdollisia uusia työskentely-modeja ja aktivoidaan näitä.
Tapahtumat
Riihimäen Kolmoset täyttää vuonna 2019 70 vuotta. Sen kunniaksi on tarkoitus järjestää
tapahtuma, kilpailu tai muu näkyvyyttä lisäävä toiminta. Ehdotuksia otetaan mielihyvin vastaan.
Vuoden aikana järjestetään vähintään yksi kerhoretki, jonka matkakustannuksia kerho tukee.
Kesäkauden aikana pyritään järjestämään portable-operaatio sopivaksi katsottuun kohteeseen
esim. kansallispuisto, saari, majakka tms. Kohde voi olla myös ulkomailla.
Kerho tulee kannustamaan ja tukemaan jäsentensä osallistumista SRAL:n vuositapahtumiin ja
radioamatöörikilpailuihin. Kerho pyrkii vuoden aikana osallistumaan erilaisiin talousalueella
järjestettäviin messuihin ja muihin tapahtumiin radioamatööriharrastusta ja radioamatöörikerhoa
niissä esitellen. Kerho hoitaa SRAL:n 2019 kesäleirin kirpputorin.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Kerhomme jäseniä osallistuu Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun Riihimäen paikallistoimikunnan
toimintaan ja hälytyksiin viestiryhmänä, sekä johtoryhmän jäseninä. OH3AD:n vapepa-ryhmä
hankkii, ylläpitää ja kehittää paikallisen vapepan ja kerhomme viestikalustoa ja kouluttaa
henkilöstöään. Vapepa-ryhmä pyrkii osallistumaan erilaisiin muiden sidosryhmien järjestämiin
tapahtumiin ja koulutuksiin vuoden aikana.
Valmiustoiminta
Kerhomme osallistuu tarvittaessa kansallisiin valmiusviestiliikenneharjoituksiin. Valmiusliikennettä
pyritään harjoittelemaan läpi vuoden säännöllisin väliajoin, jotta kalusto ja liikennöintitaidot
saadaan tarvittaessa heti viranomaisten avuksi käyttöön.
JOTA
Kerho pyrkii järjestämään Partiolaisten vuosittaisen radiotapahtuman yhteistyössä Riihimäen
seudun eri partiolippukuntien kanssa perinteisesti lokakuun kolmantena viikonloppuna.
Tapahtumassa esitellään radioamatööritoimintaa ja yhteyksien pitämisen lomassa rekrytoidaan
uusia harrastajia mukaan kerhon toimintaan.
Tiedotus
Pidämme yllä ja kehitämme yhdistyksemme kotisivuja (http://www.oh3ad.fi), sekä
jäsenpostituslistaa (oh3ad-l@oh3ad.fi), joilla informoimme jäseniämme ajankohtaisista yhdistyksen
asioista. Kerhon kaikkia jäseniä kannustetaan liittymään kerhon jäsenpostituslistalle, listan kautta
kerhon tapahtumista saa kattavasti tietoa hyvissä ajoin. Rixun Kolmonen -tiedotuslehteä
julkaistaan tarpeen mukaan kerhon internet-sivulla vuoden varrella. OH3AD löytyy myös Internetyhteisö Facebookista.

