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Liiton strategian mukaiset toimet vuonna 2021 

 
Hallitus päättää SRAL:n strategian 2020–2025 ja v. 2021 toimintasuunnitelman pohjalta: 
 

 mitkä ovat keskeiset tavoitteet, jotka SRAL aikoo toteuttaa kuluvan vuoden aikana? 

 millä kriteereillä tavoitteiden toteutumista mitataan: määrä, laatu, muu kriteeri? 

 kuka/ketkä toimivat kunkin tavoitteen vastuuhenkilöinä ja edistää tavoitteen 
saavuttamista sekä raportoi kehityksestä hallitukselle? 

 
Liiton strategiatyöstä raportoidaan jäsenistölle vuoden mittaan RA-lehdessä ja 
verkkosivujen strategiasivulla. 

 
 

 Radioamatööritoiminnan vahvistaminen ja laajentaminen 

 
o Tiedotus- ja markkinointitoiminnan tehostaminen – sekä radioamatööriyhteisön 

että ulkopuolisen yhteiskunnan suuntaan 
 

Tavoitetaan mahdollisimman paljon radioharrastuksesta potentiaalisesti kiinnostuneita ihmisiä 
tehokkaan ja kiinnostusta herättävän markkinoinnin avulla. Informoidaan päättäjiä ja suurta yleisöä 
radioamatööritoiminnan merkityksestä. 
 

 Liiton tiedotus- ja markkinointimateriaalia päivitetään v.2021 aikana. Toimisto 
lähettää materiaalin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita 
radioamatööritoiminnasta. Lisäksi sitä jaetaan jäsenkerhoille, kirjastoihin, 
oppilaitoksiin ym. paikkoihin. Myös pdf-julkaisuina verkkosivuilla 
o Vastuutahot: Markkinointitiimi, nuorisotiimi, toimisto, muut asiantuntijat 
o Raportointi: Dimi OH2DD 

 
 Suomen Radioamatööriliitosta ja radioamatööritoiminnasta tiedotetaan 

sosiaalisen median lisäksi lehtien, radion ja TV:n välityksellä. Jäsenkerhoja 
kehotetaan tiedottamaan toiminnastaan paikallistasolla. SRAL:n 100-
vuotisjuhlavuoden takia uutiskynnyksen ylittyminen saattaa olla helpompaa.  
o Vastuutahot: Hallitus kokonaisuudessaan, toimisto 
o Raportointi: Hallitus kokonaisuudessaan, toimisto 

 
 Vuonna 2020 tehdyn kerhokyselyn vastauksia analysoidaan ja hyödynnetään 

kerhotoiminnan kehittämisessä. 
o Vastuutahot: Hallitus kokonaisuudessaan, toimisto 
o Raportointi: Ronja 

 
 Muita tavoitteita? 

 
 
  

o Koulutustoiminnan ja tutkintojärjestelmän kehittäminen. Kerhojen tukeminen 
koulutuksen järjestämisessä 
 
Radioamatööritutkintoihin valmistava koulutusmateriaali saatetaan valmiiksi. Kerhojen kanssa 
luodaan tehokas ja kiinnostava oppimisympäristö, ja tuetaan kouluttajien perehdyttämistä uuden 
koulutusmateriaalin käytössä. Mahdollisuus omatoimiseen opiskeluun verkkokurssien avulla 
toteutetaan. Radioamatööritutkintoja kehitetään vastaamaan CEPT-Harecin suosituksia, ja 
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edistetään sähköisen tutkinnon kehittämistä. Tutkitaan mahdollisuutta aloitusluokan 
käyttöönottoon. 
 

 Liiton pitkään valmisteltu koulutusmateriaali saatetaan valmiiksi v.2021 aikana. 
Sen tulee olla saatavana sekä painetussa että sähköisessä muodossa. 
Omatoimisen ja tutorin ohjaaman oppimisen tueksi koulutusmateriaali toimii 
myös Moodle-alustalla. 
o Vastuutahot: Koulutustoimikunta 
o Raportointi: Mikael OH3BHX 

 
 Radioamatöörikursseja järjestävien kerhojen kouluttajia opastetaan 

materiaalin käytössä ja kurssisuunnitelmien laadinnassa. 
 
o Vastuutahot: Koulutustoimikunta 
o Raportointi: Mikael OH3BHX 

 
 Tutkintokysymysten päivitys saatetaan valmiiksi ja uudet kysymyspankit on 

viety AR-X-järjestelmään. 
 Verrataan Suomen ja valittujen maiden tutkintovaatimuksia sekä selvitetään 

vastaavuus CEPT:n suosistusten kanssa (perusluokka ja yleisluokka). 
o Vastuutahot: Kysymyspankkityöryhmä 
o Raportointi: Vili OH5GE 

 
 Muita tavoitteita? 

 
 

 
o Nuorisotoiminnan edistäminen – nuoret amatöörit houkuttelevat parhaiten muita 

nuoria mukaan harrastukseen 
 
Nuoria radioamatöörejä tuetaan ja kannustetaan, jotta he pääsevät jouhevasti mukaan toimintaan 
ja työskentelyyn amatööribandeilla. Nuorisotiimi yhdessä markkinointitiimin kanssa markkinoi 
harrastusta nuorten keskuudessa. Leirien ja muiden aktiviteettien kautta uudet nuorisojäsenet 
perehtyvät harrastukseen. 
 

 Liitto tukee nuoriso- ja markkinointitiimejä toimissa, jotka edistävät 
radioamatööriharrastuksen tunnetuksi tekemistä nuorten keskuudessa. 

 Liitto tukee nuorisotiimin järjestämiä leirejä ja tapaamisia sekä nuorten 
amatöörien osallistumista kansainväliseen toimintaan. 
o Vastuutahot: Nuorisotiimi, markkinointitiimi 
o Raportointi: Niko OH5CZ, Dimi OH2DD 

 

 Selvitetään vaadittavia toimia nuorisojäsenen osallistumiseksi hallituksen 
kokouksiin puheoikeudella 
o  Vastuutahot: Jari OH2EXE ja muu hallitus 
o Raportointi: Jari OH2EXE 
 

 Muita tavoitteita? 
 

 
o Jäsenpalvelujen kehittäminen – jokaisen radioamatöörin tulee tuntea, että 

kannattaa olla liiton jäsen 
 
Nykyisiä palveluja, kuten jäsenlehteä, jäsensivuja, tarvikepalvelua ja työskentelytodisteita, sekä 
uusia palveluja kehitetään. Yhteistyökumppaneiden kanssa neuvotellaan jäseneduista. 
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 Kysely jäsenten näkemyksistä liiton jäsenpalveluista toteutetaan. Vastaukset 
analysoidaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat muutokset. 
o Vastuutahot: Ronja, Vilma 
o Raportointi: Ronja, Vilma 

 
 HamWiki-sivujen tuottaminen viedään eteenpäin – sekä yleisesti luettavissa 

oleva että jäsenille tarkoitettu osio. 
o Vastuutahot: Verkkosivutoimikunta 
o Raportointi: Tiina OH8BBO, Mikael OH3BHX 

 

 Liiton verkkosivujen käytettävyyden kehittäminen, ruotsinkielisten sivujen 
valikkorakenteen muuttaminen vastaamaan suomenkielisiä sivuja 
o Vastuutahot: Verkkosivutoimikunta, Svenska utskottet 
o Raportointi: Tiina OH8BBO, Mikael OH3BHX, Jan OH1NDA 

 
 Verkkokaupan tuotevalikoiman sopeuttaminen tarpeiden ja kysynnän 

mukaiseksi. Tavoitteena että toiminta ei ole tappiollista. 
o Vastuutahot: Jorma OH2KI. Ronja 
o Raportointi: Ronja 

 
 Muita tavoitteita? 

 

 
o Viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen tukeminen viestinnässä 

 
Liitto osallistuu aktiivisesti kerhojen kanssa vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan. Liitto 
koordinoi kriisiajan varaviestijärjestelmien rakentamista ja ylläpitämistä valtakunnallisesti, ja toimii 
pyydettäessä viranomaisten tukena poikkeusolojen viestinnässä. 
 

 Tavoitteita 2021? 
 

 

 Edunvalvonta ja kansainvälinen yhteistyö 
  
o Radioamatöörien käyttämien taajuusalueiden varmistaminen ja kehittäminen 

noudattaen IARU:n strategisia tavoitteita. Radioamatööritoiminnan edellytysten 
varmistaminen ja edistäminen 

 
Liitto toimii asiantuntijaorganisaationa ja neuvottelee Liikenne- ja viestintäministeriön sekä 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa radioamatööritoimintaan liittyvistä asioista. Liitto 
toimii aktiivisesti IARU:ssa radioamatööreille varattujen taajuuksien suojelemiseksi ja 
radioamatööritoiminnan edistämiseksi maailmanlaajuisesti. 
 

 Yhteydenpitoa viranomaisiin jatkuu.  
 Yhteistyö IARU Region 1:n ja NRAU:n kanssa jatkuu. 

o Vastuutahot: Määräystyöryhmä, puheenjohtaja 
o Raportointi: Marko OH8WM, Jorma OH2KI 

 
 Liitto osallistuu IARU R1 tulevaisuusseminaarin työskentelyyn v. 2021. Hallitus 

nimeää työryhmän jäsenet 
o Vastuutahot: Hallituksen valitsemat edustajat 
o Raportointi: Hallituksen valitsemat edustajat 

 
 Muita tavoitteita? 
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o Poliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen terävöittäminen 

 
Liitto toimii aktiivisesti, jotta tietämys radioamatööritoiminnasta ja sen merkityksestä lisääntyy 
poliittisten päättäjien ja yleisemminkin kansalaisten keskuudessa. 
 

 Tavoitteita 2021? 
 

 
 

 Taloudellisen vakauden turvaaminen 
  

Erilaiset hankkeet toiminnan kehittämiseksi edellyttävät taloudellisia satsauksia. Panostetaan 
vakaan tulopohjan ylläpitämiseen ja kustannusseurannan kehittämiseen. Pyritään löytämään uusia 
tulolähteitä. 
 

 Jäsenmaksut ovat liiton tärkein tulolähde. Jäsenmäärää ja 
jäsenmaksukertymää lisätään saamalla uudet radioamatöörit liittymään 
jäseniksi ja eronneet jäsenet liittymään uudelleen. 

 Hankitaan verkkokauppaan kannattavia jäsentuotteita ja luovutaan tappiota 
tuottavista tuotteista. 

 Lisätään ilmoitustuloja hankkimalla lisää ilmoituksia RA-lehteen ja nettisivuille. 
 Huolehditaan liiton vuokra-asunnon vuokratuottojen säännöllisistä 

tarkistuksista. 
o Vastuutahot: Puheenjohtaja ja muu hallitus, Ronja 
o Raportointi: Jorma OH2KI, Ronja 

 
 Muita tavoitteita? 

 

 

 Toiminnan virtaviivaistaminen  
 

Organisaation toimivuutta ja toimintatapoja käydään läpi. Toimikuntien ja työryhmien jäsenille 
tarjotaan koulutusta, ja otetaan laajasti käyttöön sähköisiä, yhteistyötä helpottavia sovelluksia. 
Luodaan prosessikuvaukset keskeisten toimintojen osalta. 
 

 Toimintojen läpikäynti, prosessikuvaukset keskeisistä toiminnoista  
 Toimikuntien ja toimihenkilöiden läpikäynti 
 Muita tavoitteita? 

 

o Vastuutahot: Koko hallitus, Ronja 
o Prosessikuvaukset: Vili OH5GE; Jan OH1NDA, Ronja 
o Raportointi: Jorma OH2KI, Ronja, Jan OH1NDA 

 

Muita tavoitteita vuodelle 2021, joita ei mainita strategiassa?  

 

Raportointi tavoitteiden puitteissa tehdystä työstä sekä tuloksista RA-lehdessä ja Strategia 2020-

2025-sivuilla: Jan OH1NDA 


