
Pohjois-‐Karjalan	  Radiokerho	  ry	   	   TOIMINTASUUNNITELMA	  2013	  
PL73	  
80101	  Joensuu	   	   1(2)	  

	  

	  

Koulutus	  ja	  ohjelmatoiminta	  	  

-‐ Järjestetään	  RA-‐tutkintoon	  valmentava	  kurssi	  tarpeen	  mukaan	  

-‐ Tuetaan	  kerholaisten	  valmiuksia	  vapaaehtoiseen	  pelastuspalvelutoimintaan	  

-‐ Kehitetään	  kerhotoimintaa	  

-‐ Lisätään	  jäsenmäärää	  

-‐ Järjestetään	  teemailtoja	  	  

	  Leiri	  ja	  retkeilytoiminta	  

-‐ Tehdään	  mahdollisuuksien	  mukaan	  tutustumiskäyntejä	  eri	  kohteisiin	  

-‐ Järjestetään	  yhteisiä	  tapahtumia,	  esim.	  Pikkujoulut,	  MeriMattina	  Elina-‐laivalla,	  peditiot	  ja	  
syyskokoontuminen	  

-‐ Järjestetään	  Itä-‐Suomen	  Radioharrastajien	  kesäpäivät.	  

-‐ Osallistutaan	  SRAL:n	  tapahtumiin	  

Kilpailutoiminta	  	  

-‐ Osallistutaan	  kerhon	  kutsuilla	  kotimaisiin	  ja	  ulkomaisiin	  RA	  kilpailuihin	  

-‐ Järjestetään	  Kalakukko	  -‐kilpailu	  

-‐ Järjestetään	  jäsenille	  opastusta	  kilpailutoimintaan	  

Tiedotustoiminta	  

-‐ 	  Julkaistaan	  kerhon	  tiedotuslehteä	  HamsteriXia	  

-‐ Pidetään	  yhteyttä	  lehdistöön	  ja	  paikallisradioihin	  antamalla	  tiedotteita	  ja	  julkaisemalla	  
kerhoa	  koskevia	  ilmoituksia,	  uutisia	  ja	  haastatteluja	  

-‐ Tiedotetaan	  jäsenistölle	  kerhon	  tapahtumista	  bulletiinien,	  internetsivujen	  ja	  tiedotteiden	  
avulla	  

-‐ Tiedotetaan	  kerhon	  asioista	  kerhon	  internetsivuilla	  

-‐ Tehdään	  toimintaa	  tutuksi	  yleisölle	  messujen	  ja	  muiden	  tapahtumien	  yhteydessä.	  

	  

	  



Pohjois-‐Karjalan	  Radiokerho	  ry	   	   TOIMINTASUUNNITELMA	  2013	  
PL73	  
80101	  Joensuu	   	   1(2)	  

	  

	  

	  Oma	  varainhankinta	  	  	  

-‐ Kerätään	  jäseniltä	  jäsenmaksut	  ja	  otetaan	  vastaan	  kannatusjäsenmaksut,	  sekä	  lahjoitukset	  

-‐ Kehitetään	  varainhankintaa	  	  	  

	  Muu	  kerhotoiminta	  	  

-‐ Ylläpidetään	  automaattiasemia	  

-‐ Jatketaan	  yhteistyötä	  muiden	  yhdistysten	  kanssa	  

-‐ Parannetaan	  kerhotilan	  VHF-‐liikennöintimahdollisuuksia	  

-‐ Kerho	  pyrkii	  tukemaan	  jäsenten	  rakentelumahdollisuuksia	  esim.	  järjestelemällä	  
komponentti-‐	  ja	  materiaalitilauksia	  sekä	  rakentelutoimintaa.	  Komponentteja	  ja	  
materiaaleja	  voi	  tarpeen	  tullen	  tilata	  myös	  myöhemmin	  myytäväksi	  esim.	  rakennussarjojen	  
muodossa	  jäsenille	  että	  myös	  mahdollisuuksien	  mukaan	  muille	  kiinnostuneille.	  

-‐ Kerho	  perustaa	  työryhmän,	  joka	  ylläpitää	  ja	  kehittää	  varatiejärjestelmiä.	  Ryhmä	  
muodostettaisiin	  kerhon	  aktiivisista	  ja	  vapaaehtoisista	  amatööreistä.	  

o Ryhmä	  suunnittelee	  ja	  jakaa	  omat	  tarvittavat	  tehtävät.	  Ryhmä	  toimii	  kiinteässä	  
yhteistyössä	  kerhon	  hallituksen	  kanssa,	  jolloin	  toiminta	  on	  nähtävillä	  
vuosisuunnitelmissa.	  

o Ryhmä	  tuo	  nykyiseen	  varatiejärjestelmän	  kehittämiseen	  selkeyttä.	  Tietojen	  sekä	  
taitojen	  ylläpito,	  kehittäminen	  ja	  tiedottaminen	  sekä	  arkistointi	  olisivat	  tehtävien	  
jaon	  jälkeen	  jatkuvaa.	  Varatiejärjestelmien	  tutkimukseen,	  kokeiluun	  ja	  harjoituksiin	  
pyrittäisiin	  saamaan	  mukaan	  mahdollisimman	  monia	  kerhon	  jäseniä.	  Toiminta	  
antaisi	  myös	  mahdollisuuden	  kerhon	  näkyvyyden	  lisäämiseen,	  sen	  ollessa	  esillä	  
erilaisissa	  viranomaisharjoituksissa	  ja	  liiton	  turva-‐harjoituksissa.	  

-‐ Jatketaan	  keskeneräisen	  toistinaseman	  muiden	  mahdollisten	  sijoituspaikkojen	  etsimistä.	  


