Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Yleistä
Vuoden 2021 keskeinen teema on kerhon toiminnan ylläpitäminen virus-tilanteessa ja muokkaaminen
tilanteen jälkeiseen ympäristöön.
Kerhotila-asiassa tuleviin muutoksiin joudutaan varautumaan. On odotettavissa, että Järvenpään
kaupungin kerhotilavuokrat nousevat tai kerhotilan osalta tapahtuu muita muutoksia.
Kerhoaktiviteeteissa keskitytään muutamaan vuotuiseen päätapahtumaan, kuukausikokouksiin,
kerhoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä harrastuksen kurssi- ja esittelytoimintaan.
Kokoontumiset ja aktiviteetit
1. kuukausikokoukset tilanteen mukaan noin 4.kpl.
Selvitetään etäosallistumista ja kokonaan etämuotoista kk-kokousta.
Aihekohteina alustavasti mm. seuraavia:
1. DMR-moden hyödyntäminen, perehdytys DMR-rigin asetuksiin
2. GPS-järjestelmä ja Kopernicus-moduli Trimbleltä
3. Es-kelit ja niiden hyödyntäminen
4. Sotilasradiopäivät ja Putkiradiomuseo.(vierailu)
5. Mahdolliset Harrastemessut
6. Radioesittelyt: Lab599 portaabeli-radio
7. joulukuu: pikkujoulun glögit
2. Vuosikokous helmikuussa - varaudutaan etäkokoukseen
1. sääntömääräiset asiat
2. keskustellaan kerhon toiminnan tulevista muodoista.
3. Syysleirin teema
1. Etsitään sopiva ohjelma syysleirille
2. kerhon nurkkiin kertyneen tavaran kirpputoria jatketaan kerhon ja SRAL:n tilaisuuksissa.
4. Vierailut - keskustellaan sopivasta kohteesta vuosikokouksessa. Mahdollisia kohteita mm.:
1. Lahden radiomuseo, OH3AC
2. Puulan Radiokerho, Hirvensalmi.
3. Berliinin radioamatöörimessut
5. SRAL 100 vuotta juhlavuoden aktiviteetit
1. Ite-näyttelyyn tarjotaan tavaraa kerhon hyllystä
2. RA-päivä 18.4. esittelyaktiviteetti järjestetään jollakin tavalla
3. Juhla-kesäleiriin osallistuminen
4. Juhlaliputuspäivä syksymmällä
Kerhoasemien kehittäminen
6. Kerhon etä-HF-aseman kohentaminen
1. siirretään ja pystytetään etä-hf-asema Deccatien varteen
2. päivitetään etä-pc:n ohjelmisto ja etäyhteysjärjestelyt käytettäväksi muillakin interfaceilla
3. nostetaan hf-etäaseman käyttöastetta uusille käyttäjille

7. Kerhon toistimen kohennushankkeet,
1. Uusitaan OH2RUP:n keskusyksikkö
2. Selvitetään, miten Naavatie 6 kattoremontin aikana ja jälkeen voidaan toimia
3. Suunnitellaan toistimelle akkuvarmennus
8. Kerhon hf-aseman antennitilanteen parantaminen
1. uusitaan antennit kun Seuratalon tilakysymys on selvinnyt

TURVA - harjoitukset
Muodostetaan oma tiimi Turva-harjoituksista kiinnostuneista jäsenistä.
Osallistutaan edelleen TURVA -harjoituksiin. Kasataan kerholle siirrettävä hf-vhf-uhfasemakokonaisuus harjoituksia varten ja koeajetaan se harjoituksissa.
Kokeillaan kesällä eri varavirransyöttöratkaisuja tulevia harjoituksia ajatellen.
Asennetaan toistimen yhteyteen kokeiluna Giga-linkki OH2AAV:n ja Paloaseman suuntaan.
QSL-korttipalvelu
Valitaan qsl-jakelulle vastuuhenkilö.
Pyöritetään qsl-jakelua 'hami-posti' -pohjalla.
Päivitetään kerholaisten qsl-lista uusienkin jäsenten osalta.
Kerhoillat
Jatketaan Corona-tilanteen selvittyä viikottaisia kerhoiltoja.
Laaditaan lista viikottaisten kerhoiltojen hoitovastuista.
Selvitetään etäyhteys-järjestelyjen käyttöä kuukausikokous-tilaisuuksissa.
Kurssit
Kysellään etä-kurssin tarvetta ja järjestetään kurssi, jos osallistumisia on tulossa.
Tiedottaminen
Jatketaan jäsenkirjeen jakelua 8x /v.
Etsitään uusia tiedotuskanavia mahdollisiin uusiin jäsenryhmiin.
Katsotaan, löytyisikö blogin pitäjiä kerhon sivuille.
Etsitään web-master kerhon verkkosivujen ylläpitoon ja sisällön ylläpitoon.
Muuta
Corona-virus-tilanteen selvittyä haetaan kerhotila-asiaan ratkaisua pidemmällä tähtäyksellä
kaupungin (Kulttuuri- ja nuorisotoimi) ja mahdollisten lähikuntien vastaavien tahojen kanssa.
Laitetaan lisää kerholle kertynyttä ja lahjoitettua tavaraa kirpputorimyyntiin kerholaisille
syysleirillä ja muissa sopivissa yhteyksissä.

