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1 Leirin suunnittelu ja valmistelu 

1.1 Leirin ajankohta 
Kesäleirin ajankohta ajoittuu perinteisesti heinäkuun puoleen väliin, jolloin valtaosa 
työssä käyvistä radioamatööreistä on lomalla. Tarkan viikonlopun rajaakin siten 
yleensä leiripaikan saatavuus radioamatöörileirikäyttöön ja mahdolliset muut 
päällekkäiset tapahtumat (Pori Jazz, suuret radioamatöörikilpailut yms.) 

 
Aikaa leirin valmistelulle tulisi jäädä vähintään runsaat puoli vuotta, jotta leirin 
järjestävä kerho ehtii valmistella ja sopia kaiken tarpeellisen ilman kiirettä. Kahtena 
peräkkäisenä vuotena ei yleensä ole ollut tapana järjestää leiriä samassa paikassa tai 
maakunnassa, ellei paikka ole ollut poikkeuksellisen hyvä leirikäyttöön (kuten Jämsän 
Himos). 

1.2 Leiripaikan vaatimukset 
Leiripaikkaa valitessa olisi ainakin seuraavien tekijöiden mahdollistuttava leirialueella 

- riittävästi hotelli/motelli/mökki-majoittumistilaa (200-300 henkilöä hyvä minimi, 
Räyskälässä ei ollut kuin n. 50 ja se on liian vähän) 

- riittävän hyvät saunomismahdollisuudet, järvi/meri ehdoton plussa 
- sähköistettyjä asuntovaunu/asuntoautopaikkoja (esim. n. 50 kpl) 
- sähköttömiä asuntovaunu/asuntoautopaikkoja riittävästi 
- pysäköintitilaa riittävästi keskeisen alueen yhteydessä päiväkävijöille 
- ruokailumahdollisuus (lounas/päivällinen, á la carte tai muu muonitussysteemi) 
- iltapala/kioskimahdollisuus (grillimyynti ja muu pikkupurtava) 
- ohjelmatila n. 200 henkilölle (teltta / auditorio) 
- pienempi luokkatila tai teltta erilaisia SRAL:n sektorikokouksia yms. varten 
- tiloja tarvikekauppiaille 
- järkevät etäisyydet majoituksen, ohjelmapaikan, tarvikekauppiaiden ja 

muonituksen osalta jotta jäsenistön enemmistö, hyvin vanhat ihmiset, jaksavat 
siirtyä jalan eri paikkojen välillä (tai ainakin asetettava levähdyspenkkejä reiteille) 

 
Kannattaa muistella edellisten vuosien kokemuksia leirikävijänä eri leiripaikoista ja 
pohtia leiriksi suunnitellun alueen käyttöä niiden pohjalta. Jos leirialue on 
palveluiltaan ”karu”, etäisyydet ovat pitkiä tai muita vastaavia havaintoja syntyy jo 
ennen leiriä, ne kannattaa reilusti mainostaa etukäteen esimerkiksi bulletiinissa ja 
miettiä miten asian saadaan hoidettua (esimerkiksi ilmainen shuttle-bussi ajamaan eri 
paikkojen väliä, ”leirille kannattaa ottaa polkupyörä mukaan” yms.) 
 
Leirijärjestelyissä kannattaa hyvin aikaisessa vaiheessa selvittää kaikki alueella 
toimivat yrittäjät, joille voisi yrittää ulkoistaa leiritoimintoja. Esimerkiksi hotellin 
yhteydessä on lähes aina alkoholin myyntioikeuksilla oleva ravintola, jolloin 
anniskelumyyntiasia on yleensä helposti ratkaistavissa yrittäjän kanssa. Samoin 
erilaiset kioskitoiminnat, grillit jne. on mahdollista yrittää sopia esimerkiksi paikallisen 
urheiluseuran tai yrittäjän kanssa. 

1.3 Anomus Suomen Radioamatööriliitolle 
Kesäleirin järjestelyoikeutta on anottava Suomen Radioamatööriliitto ry:ltä (SRAL) 
kirjallisesti. Tällä järjestelyllä SRAL haluaa vakuuttua siitä että leiri tullaan oikeasti 
järjestämään. Anomuksen ei tarvitse olla mitenkään monimutkainen, siihen riittää 
vapaamuotoinen A4, jossa tulee kertoa: 



- Mikä kerho anoo leirin järjestämisoikeutta, minne paikkaan ja milloin 
- Onko asia OK alustavalla tasolla leiripaikan hotellin/alueen kanssa 
- Yleiskuvaus alueesta ja sen soveltuvuudesta leirikäyttöön 
- Muuta mainostusta palveluista ja miksi kerho katsoo leiripaikan olevan 

soveltuva leirikäyttöön 
 

Perustelujen pohjalta SRAL ry hallitus joko myöntää tai ei myönnä leirin 
järjestelyoikeuden. Perusteluja ja leiripaikan soveltuvuuden yksityiskohtia kannattaa 
anomukseen laittaa riittävästi, sillä kahden tai useamman anomuksen tullessa 
samanaikaisesti niillä perusteilla Liitto tekee päätöksensä. Esimerkki leirianomuksesta 
on esitetty liitteessä 1. 

1.4 Sopimukset leiripaikan kanssa 
Kun leirin järjestelyoikeus on SRAL:lta saatu, on syytä välittömästi muuttaa suulliset 
ennakkosopimukset leirialueen toimijoiden kanssa kirjallisiksi. Näissä sopimuksissa on 
hyvä sopia esimerkiksi majoituskapasiteetista, sen myynnin järjestelyistä ja 
mahdollisesta provisiosta, ravintolatoiminnasta, alueen käytöstä, saunojen käytöstä ja 
kaikesta sellaisesta josta voisi tulla alueella toimivan yrittäjän kanssa riitaa ellei asiaa 
ole etukäteen sovittu. 
 
Mikäli esimerkiksi leirintäalue ja hotelli ovat eri toimijoita, tulee molempien kanssa 
tehdä erilliset sopimukset. On tärkeää sopia sopimuksessa että leiriin liittyvää 
majoitusmyyntiä ei saa aloittaa ennen kuin virallinen myyntiaika alkaa ja tarvittaessa 
kirjata sopimukseen siihen liittyvät järjestelyt ja yhteistoiminta. Leirin järjestävän 
kerhon kannattaa miettiä onko majoituksesta saatavilla jokin provisio, erityisesti jos 
myynti tehdään kerhon eikä hotellin toimenpitein. 
 
VAROITUS: Tyhmällä sopimuksella on mahdollisuus oikeasti menettää rahaa!  
 
Esimerkki hyvin perusmuotoisesta sopimuksesta on esitetty liitteessä 2. 
Esimerkkisopimukseen ei ole kirjattu kaikkea, ainoastaan tärkeimpiä asioita. 
 
Vinkki: Muista ottaa neuvotteluihin mukaan aina kaksi ihmistä, suullinenkin sopimus 
kun on pitävä. 

1.5 Sopimus SRAL ry:n kanssa leirin järjestämisestä  
Leirijärjestäjän ja Suomen Radioamatööriliiton välillä tehdään kirjallinen sopimus leirin 
järjestämisestä. Sopimuksessa sovitaan vastuut SRAL:n ja leirijärjestäjän välillä, 
mahdollisia talouteen liittyviä yksityiskohtia ja leirin tiedottamisen järjestelyt. 
Esimerkki perusmuotoisesta sopimuksesta on esitetty liitteessä 3. 

1.6 Talkoohenkilöstö ja vastuualueet 
Pienimmillään kesäleirin järjestämisessä tarvitaan seuraavat avainhenkilöt: 

- Leiripäällikkö (kokonaisvastuu johtamisesta ja koordinoinnista) 
- Turvallisuusvastaava (leirin turvallisuussuunnittelu ja turvallisuustoiminta) 
- Talous/markkinointivastaava (budjetti, mainosmyynti, majoitusmyynti) 
- Ohjelmavastaava (leiriohjelma, luennoitsijoiden houkuttelu) 
- Huoltopäällikkö (WC:t, ohjelmateltta, jätehuolto, opasteet, muonitus, ….) 
- Leiriaseman vastuuhenkilö 

 



Yhteensä leirin aikaiseen toimintaan tarvitaan minimissään n. 15-20 kokoaikaista 
talkooväkeen kuuluvaa henkilöä. 
 
Lisäksi tarvitaan jo hyvissä ajoin leirilehden päätoimittaja, joka kokoaa lehteen 
tulevan aineiston ja mainokset. OH3AD:n osalta leirin talous/markkinointivastaava 
hoiti asian. 
 
Leirin aikaiseen talkooväkeen on kerholaiset sitoutettava jo puolta vuotta aiemmin. 
Jokaiselle löytyy kyllä jotakin tekemistä eikä yhdessäkään leiritehtävässä tarvita 
raketti-insinöörin tai edes varsinaisen puusepän koulutusta. 
 
Talkoohenkilöstölle on hoidettava jokin näkyvä tunniste. Yhtenäinen T-paita, lippis tai 
edes leirikävijöistä selkeästi erottuva erilainen nimikyltti ovat olleet toimivia 
ratkaisuja. T-paitoja kannattaakin tilata jo leiriä edeltävänä keväänä riittävästi että 
myös vaihtopaitoja riittää talkooväelle. Leirilogolla brodeeratut T-paidat maksavat 
nykyään halvimmillaan n. 10e / kpl. 
 
Leirin talkooväen on aloitettava säännölliset kokoontumiset jo leiriä edeltävän joulun 
tienoilla. Leiripäällikön on seurattava mukaan saatavan henkilöstön määrää ja 
tarvittaessa käytävä esimerkiksi rekrytoimassa ja sopimassa ajoissa lisää talkooapua 
esimerkiksi naapurikerhon jäsenistä. 

1.7 Leirin vakuutukset 
Leirin rakentamiseen liittyvää talkootoimintaa varten kannattaa ottaa talkoovakuutus 
ja varsinaista leiriaikaa varten tarvitaan vastuuvakuutus. Vakuutuksiin on myös 
sisällytettävä mahdolliset ohjelmateltat ja rakennukset jotka eivät ole muutoin 
esimerkiksi palovakuutettuja. Vastuuvakuutuksen hyvä kattosumma on 1 000 000 
euroa. Vakuutusyhtiöiden välillä on todella suuria hintaeroja joten kannattaa kysyä 
hintoja kaikista yhtiöistä. Keskimäärin leirivakuutuksiin meni OH3AD:lta vuoden 2010 
hintatasolla yhteensä n. 300 euroa (vakuutuksen omavastuu vahinkotapauksessa oli 
500 euroa). 

1.8 Leirin talous 
Ennen kuin säntää anomaan leirin järjestelyoikeutta SRAL:lta, on syytä laskea hyvin 
tarkasti leirin mahdollinen budjetti ja määritellä haluttu taloudellinen tulos. Budjetin 
määrittelemisen ei tarvita ekonomikoulutusta, lähinnä on osattava arvioida 
mahdolliset kulut ja tuotot ja määrittää mikä on järjestäjälle riittävä voitto. 
 
Esimerkkejä budjettiin vaikuttavista tekijöistä: 
+ Sisäänpääsymaksut 
+ Ruokailumyynti (jos kerho järjestää), muutoin esim. mahdollinen provisio 
+ Majoitusmyynnin mahdollinen provisio 
+ Tarvikekauppiaiden vuokrat myyntitiloista 
+ Mainosmyynti leirilehteen 
+ Mainosmyyntisopimus Radio Hamin kanssa 
+ Arpajaiset 
 
- Leirialueen ja tilojen mahdollinen vuokra ja muut kulut 
- Vakuutukset 
- Leirilehden painatus/taittokustannukset 
- Talkooväen mahdolliset kulukorvaukset (polttoaine km-korvaus) 
- Ohjelmateltan vuokra (ja mahdolliset muut siihen liittyvät kulut kuten sähköistys) 



- Äänentoiston ja esityslaitteiden vuokrat (ellei löydy yhteistyökumppania) 
- Arpajaispalkinnot (näitä voi ostaa rahallakin) 
- Ilmaiseksi leirille pääsevät henkilöt 
- Talkooväen ruokailut, majoitus ja matkakulut  
- Iltamusiikin artistien esiintymispalkkiot (Bändi, karaoke jne.) 
- Nimilaput ja kaulanauhat (jos ei löydy sponsoria) 
- Mahdollinen WC/jätehuolto 
- Leirin rakennus- ja purkuvaiheen kustannukset (työkoneet esim.) 
- Muut sekalaiset kulut 
 
Edellä kuvatuista tuloista ja menoista on hyvä laatia esimerkiksi Excel-taulukko, jota 
on helppo päivittää kulujen ja tulojen tarkentuessa eri asioista tehtyihin tarjouksiin 
tulevien vastauksien perusteella. Kilpailuttaminen kannattaa aina ja useimmissa 
tapauksissa kerholta joku tuntee jonkun joka kykenee hankkimaan jotakin 
”listahintoja halvemmalla”… 
 
Leirin tärkein tulonlähde ovat pääsymaksut. Pääsymaksuluokkia on perinteisesti ollut 
”aikuinen”, ”puoliso” ja ”alle 18-vuotias”. Esimerkiksi OH3AD:lla Räyskälässä lippujen 
hinnat olivat aikuinen 15€, puoliso 7€ ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Tämän lisäksi on 
hyvä miettiä olisiko päiväkävijälle jokin oma lippuhinta, esimerkiksi 10€. 2000-luvulla 
ei ole tavattu erikseen antaa alennusta SRAL:n jäsenelle, vaan harrastuksesta 
kiinnostuneille ei-jäsenille ja jäsenille on pääsymaksu ollut sama. 
 
Ilman pääsymaksua kesäleirille on yleensä päästetty (tarkennetaan erikseen 
tapauskohtaisesti SRAL:n kanssa leirisopimuksessa): 

- Talkooväki 
- SRAL ry kunniajäsenet 
- SRAL ry hallitus 
- SRAL ry toimiston henkilökunta 
- SRAL ry vaalivaliokunta 
- SRAL ry QSL-toimisto (Riihimäki) 2 hlöä 
- SRAL ry alueelliset QSL-piirimanagerit (käytäntö vaihdellut) 
- järjestävän kerhon kunniajäsenet 
- luennoitsijat ja muut leiriohjelmaa tekevät 
- Myyntipaikan vuokranneet tarvikekauppiaat (esim. 2 hlö / yritys) 
- Radio Hami päätoimittaja 
- Leirilehteen artikkeleita kirjoittaneet 
- Oman kerhon talkoisiin osallistumattomat jäsenet (käytäntö vaihdellut) 

 
Tyypillisesti em. luettelosta on tullut yhteensä n. 50-100 maksutonta henkilöä.   
 
Yhteensä Etelä-Suomessa järjestetyille kesäleireille on 2000-luvulla osallistunut 
keskimäärin n. 800-900 maksavaa leirikävijää ja pääsymaksujen tuotto on tällöin ollut 
yhteensä keskimäärin n. 8000 - 10 000 euroa. 

1.9 Leirin turvallisuus 
Turvallisuusaisoissa on hyvä olla ajoissa liikkeellä, jolloin saa viranomaiselta 
epävirallisen mielipiteen ja yleensä koko prosessi menee paremmin kun se hoidetaan 
yhteistyössä ja ajan kanssa ilman ”yllättäviä” viranomaisvaatimuksia. 
 
Leiritapahtuman (suuren yleisötapahtuman) järjestämisestä on tehtävä kirjallinen 
ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka 



osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, 
eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja 
ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Eli 
radioamatöörileirien osalta ilmoitus on yleensä tehtävä. 
 
Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden 
alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla 
järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia 
tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden 
järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön 
edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. 
Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.  
 
ILMOITUSLOMAKE PDF-FORMAATISSA: 
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/files/yleisotilaisuus_su/$file/yleisotilaisuus_su.pd
f 
 
Erityisen tärkeää on huolehtia Poliisille menevään ilmoitukseen kohdat anniskelu, 
järjestyksenvalvonta ja valmis turvallisuussuunnitelma. Poliisin kanssa kannattaa 
ennen ilmoituksen tekemistä keskustella tilaisuuden luonteesta ja ohjelmasta jotta 
esimerkiksi kohtuuttomilta järjestyksenvalvojien lukumäärältä vältyttäisiin (kyseessä 
kun ei ole mikään nuorten kesäfestari…) 
 
Leiritapahtumaa (suurta yleisötapahtumaa) varten on lähes poikkeuksetta laadittava 
myös turvallisuussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan paikalliselta pelastuslaitokselta 
saatavien ohjeiden mukaisesti, tavallisimmin valmiille lomakepohjalle. Suunnitelma 
toimitetaan tarkastettavaksi etukäteen tarkastettavaksi ja suunnitelman 
toteuttamiseen liittyen paikallinen pelastustoimiviranomainen haluaa yleensä tehdä 
katselmuksen alueella. Suunnitelmaan on mietittävä ainakin seuraavat asiat: 

o tilaisuuden riskit ja niihin varautuminen 
o järjestyksenvalvonta 
o sammutusvälineiden ja hätäpoistumisteiden merkinnät, 

ensisammutusvälineet, … 
o sähköturvallisuus (jos tarpeen) 
o ensiavun järjestelyt 

Esimerkki SRAL:n kesäleirin turvallisuussuunnitelmasta on esitetty liitteessä 4. 
Leirikävijöiden turvallisuusohjeiden esimerkki löytyy Radiosanomat 2010 -lehdestä. 
 
Ensiavun järjestelyissä kannattaa tukeutua paikalliseen SPR:n ja VAPEPA:n 
toimijoihin. 
 
Mikäli elintarvikemyyntiä tullaan harjoittamaan jonkun muun kuin toimintaa jo 
harjoittavan yrittäjän toimesta, on tätä toimintaa varten tehtävä ilmoitus tilapäisestä 
elintarvikkeiden myynnistä ja laadittava sen liitteeksi omavalvontasuunnitelma 
(yleensä vähintään 14 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista) kyseisen kunnan 
terveysvalvonnasta vastaavalle viranomaiselle. Lisäksi mikäli kyseessä on suuri 
yleisötapahtuma (yli 500 henkilöä kerralla paikalla), on myös tällaisesta toiminnasta 
tehtävä ilmoitus terveysvalvontaviranomaiselle, tähän liittyy tyypillisesti jokin 
suunnitelma ja tarkastus alueen hygienia-, WC-, jätehuolto- yms. järjestelyihin 
liittyen. 
 
Em. suunnitelmat syntyvät melko vaivattomasti ja on lähes kenen tahansa tehtävissä. 



 
Tietoa elintarvikkeiden omavalvontasuunnitelmasta ja sen laatimisesta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/omavalvonta/ 
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/tietopaketti/omavalvon
ta/omavalvontasuunnitelma/ 
 
Mikäli kerho aikoo toteuttaa itse alkoholin tai tupakan myyntiä, vaaditaan tätä 
toimintaa varten erillinen lupa omalta aluehallintoviranomaiselta (AVI) ja käytävä 
melko raskas kuukausia kestävä paperisota, toimintaan osallistuvien koulutukset yms. 
Lähtökohtaisesti voisi todeta että kerhon ei kannata alkaa rakentaa lyhyelle 
leiritapahtumalle omaa anniskelujärjestelyä vaan kannattaa koittaa saada joku luvat 
omaava paikallinen ravintola tai tapahtumia kiertävä anniskeluyrittäjä kumppaniksi 
leirijärjestelyihin ellei alueella jo oleva matkailualue- tai hotelliyrittäjä tähän kykene. 
Lisätietoa asiasta: 
http://www.sttv.fi/alkoholi/alkoannov.htm 
http://www.avi.fi/fi/virastot/etelasuomenavi/Alkoholihallinto/Sivut/default.aspx 
 
Mikäli toimitaan varsinaisella leirintäalueella, on sähköturvallisuusasiat yleensä 
asuntovaunujen ja -autojen osalta tyypillisesti majoitusalueen yrittäjän vastuulla. 
Mikäli toimitaan jossain muualla ja rakennetaan itse kenttäsähköverkkoa, tulee 
leirijärjestäjän kiinnittää erityistä huomiota kaikkien ulkotiloissa käytettävien 
pistorasioiden vikavirtasuojiin. Kaikki asiakkaiden käsillä olevat sähköt tulee olla 30mA 
henkilösuojauksen perässä (ja mahdollisimman pienissä nipuissa, esimerkiksi 
Räyskälässä 6 pistorasiaa / suoja). Kaikkien sähkökeskusten on oltava 
työmaaolosuhteita sietäviä ja roiskevesisuojattuja (IP-luokka 44).  Runkokaapeloinnin 
pitää olla suojattuna 300mA vikavirtasuojilla ja kaapeleiden tulee olla tyyppiä H07 tai 
parempaa, kaikissa kaapeleiden asennuksessa tulee huomioida vaurioitumisalttius ja 
tarvittaessa rakentaa suojatut alitukset tai riittävän korkea ja hyvin merkitty ylitys. 
 
Fiksulla karavaanarillahan on aina mukana omasta takaa ulkokäyttöön tehty 
vikavirtasuojakytkin, mutta harva on fiksu… 

1.10 Ruokailut leirillä 
Kaikille leirikävijöille olisi syytä saada ostettavaksi aamupala, lounas ja päivällinen. 
Yleensä tämä hoidetaan paikallisen hotelliyrittäjän tai muun muonittajan kanssa 
siten, että aamupala ja lounas ovat ns. yhteisiä linjastolounaita ja päivällistä voi 
käydä tilaamassa á la carte -tyyppisesti listalta. Kokemus on osoittanut, että 
aamupalaa olisi hyvä olla tarjolla n. 07:30 - 11:00 välisenä aikana, lounasta 12:00 - 
15:00 ja päivällistä esimerkiksi klo 20 asti. Tämän lisäksi on erittäin suotavaa, jos 
leirialueelle on järjestettävissä esimerkiksi grillimakkara- ja lettumyyntiä juomineen 
ilta-aikoihin (usein aloitusaika on ollut 18:00). 
 
Radioamatöörit ovat raskaan sarjan gastronomeja, joten pelkkä keittoruoka ei 
yleensä ole riittävä korvike kunnolliselle aterialle. Tämän takia esimerkiksi 
kinkkukiusaus, pyttipannut ja muut rasvaiset eväät tuntuvat menevän huomattavasti 
paremmin kaupaksi kuin esimerkiksi pelkkä kesäkeitto ja hernekeitto… 
 
Ruokailuistakin on mahdollista yrittää sopia esimerkiksi jokin provisiokorvaus leirin 
järjestävälle kerholle vastapainona ruokailumahdollisuuden mainostamiselle (mikäli 
ruokailusta ei esimerkiksi vastaa hotelliyrittäjä jolloin asia usein on jo varsinaisessa 
sopimuksessa). 
 



OH3AD:n leirilleen itse järjestämän grillin hinnasto on löydettävissä liitteestä 5. 

1.11 Kesäleirin majoitukset 
Kesäleiriltä etukäteen varattavan majoituksen osalta on suositeltavaa pyrkiä 
mahdollisimman hyvään tasapuolisuuteen. Parhaiten tämä toteutuu siten, että 
leirijärjestäjä saa luettelon hotellihuoneista ja sähköistetyistä asuntovaunupaikoista ja 
toteuttaa itse näiden myynnin sovittuna aikana puhelinmyyntinä ”puhelin-pileuppina”. 
Myyjän on valmistauduttava selittämään majoituksen varustetasoa yms. joten 
majoitukseen on syytä käydä tutustumassa ennen myyntitoiminnan aloittamista. 
 
Tavallisesti majoitusmyynti on toteutettu n. kuukautta ennen kesäleiriä ja 
maksuajaksi on annettu 2 viikkoa. Mikäli jokin varaaja ei sitten maksakaan 
majoitustaan, on järjestäjälle jäänyt aikaa ottaa peruutuspaikalta uusi asiakas tai 
ilmoittaa asiasta esimerkiksi harrastajat yhteen kokoavalla Fin-Ham-sähköpostilistalla. 
 
Yleensä hotellit järjestävät itse avainten lunastamisen ja palauttamisen 
ilmoittautumispisteensä kautta, mutta mikäli majoituspaikka on ilman omaa 
vastaanottoa, on avaimet luontevaa jakaa leirin ilmoittautumispisteessä. 
Leirijärjestäjän tulee sopia miten mahdollisessa ongelmatilanteessa toimitaan, tällaisia 
ovat esimerkiksi tilanteet jossa yöaikaan jokin hotelliasukas on unohtanut avaimensa 
huoneeseensa ja laittanut ovensa lukkoon. Tällainen tilanne edellyttää usein ns. 
talonmiesavainta tai jotain järjestelyä jolla leiripaikan varsinainen talonmies saadaan 
paikalle. 
 
Asuntovaunu- ja asuntoautoilijat ovat kiinnostuneet alueen keittiö- ja 
sauna/WC/kylpyhuoneratkaisuista joten majoitusta myyvän on suositeltavaa käydä 
itse tutustumassa näihin etukäteen. Asuntovaunu- ja asuntoautomatkustajille tulisi 
myös löytyä joku WC-laitteistojen tyhjennyspaikka (tai ainakin tieto missä lähin 
sellainen sijaitsee), muutoin eräät ”tumpelokaravaanarit” ovat tavanneet tyhjentää 
kuonat laitteistoistaan leirin päättyessä lähimpään ojaan…  

1.12 Kesäleirin ohjelma 
Kesäleirin ohjelma perustuu pääosin SRAL:n eri sektoritoiminnasta kiinnostuneiden  
harrastajien kokoontumisiin (”foorumit”) ja tämän lisäksi tapahtumiin pyritään 
yleensä saamaan muutamia ”huippuluentoja” radioamatöörejä kiinnostavista aiheista.  
 
Leiriohjelman mielenkiintoisimpien osuuksien on hyvä painottua perjantaihin ja 
lauantaihin, sunnuntai on jo pakkaus- ja poistumispäivä jolloin varsinaista ohjelmaa ei 
ole yleensä juuri ollut. Ohjelmavastaavan kannattaa tehdä ensin itse alustava 
aikataulu ja pyrkiä kauppaamaan se luennoitsijoille (muutoin jokainen luennoitsija 
haluaa ehdottomasti äänensä kuuluville lauantaina klo 15:00…) Kannattaa myös 
varautua siihen, että osa luennoitsijoista on varsinaisia persoonia ja saattavat 
auringon tai kuun vaiheista riippuen haluta muuttaa ohjelma-aikatauluja joskus vielä 
päivääkin ennen leiriä… 
 
Esimerkki leirin luennoista ja ohjelmanumeroista: 

- Leirin avajaiset, lipun nosto, puheet 
- Radioamatööritoiminnan yleisesittely ja demoja (media hyvä kutsua paikalle) 
- Kopituskontesti (kannattaa tehdä helppo jotta uudetkin harrastajat voisivat 

osallistua – yleensä ollut liian vaikea) 
- Erikoisluennot (sotilastietoliikenne, radiokelit, HF-tutkimus, Ficora, yms….) 
- Handiham-foorumi 



- YL-foorumi (pitää olla lauantaina iltapäivällä…) 
- SRAL:n nuorisotoiminnan foorumi 
- VAPEPA-foorumi 
- APRS- ja pakettiradiofoorumi 
- Toistinasemafoorumi 
- Satelliittifoorumi 
- Perinneradiotoiminnan foorumi 
- VHF/UHF-foorumi 
- HF-kontestifoorumi 
- Turvallisuusviestiliikennetoiminnan foorumi 
- SRAL hallituksen kyselytunti 
- DX-foorumi 
- Arpajaiset ja leirikilpailujen palkintojen jakaminen 
- Rakentelukilpailu (esim. antennit) 
- Portable-asemien kilpailu 
- Elävää musiikkia ja/tai karaoke 
- Kirpputorin huutokauppa 
- Leirin lipun lasku 

 
Lisäksi leirialueella tarvitaan yleensä pienempää kokoontumistilaa: 

- Radioamatööritutkinnot 
- SRAL vaalivaliokunnan kokous 
- OHDXF ry vuosikokous tai hallituksen kokous 
- SRAL hallituksen kokous 
- OI-asemien yhdyshenkilöiden tapaaminen 
- Radioamatöörikaravaanien kokous 
- QSL-toimiston ja piirimanagerien tapaaminen 
- SRAL kerhotoimikunnan tapaaminen 
- SRAL määräysyöryhmän kokoontuminen 
- Radioamatööritutkintojen pätevyystutkijoiden kokoontuminen 
- Määräystyöryhmän kokoontuminen 

 
Monen SRAL:n syyspäivän ja kesäleirin ohjelmavastaavan ominaisuudessa toiminut 
Marko OH2LRD on todennut: ”Teet tapahtumaohjelman niin tai näin, aina on joku 
kärttyisä DX-kiviä ikänsä jahdannut vanha setä suppean maailmankatsomuksensa 
kanssa aina soittamassa ja haukkumassa miten tapahtumajärjestäjä ei arvosta DX-
toimintaa kun aiheelle on varattu vain yksi tunti…” Esimerkki tällaisesta 
kesäleiriohjelmasta on liitteessä 6. 
 
Leirin aikana on mahdollista järjestää myös nopeatempoisia VHF/UHF-kontesteja 
leiriväelle. Vuonna 2010 nämä ”Leirisprintit” olivat suosittuja, esimerkkisäännöt ja 
lokilomake on liitteessä 7. 
 
Leiriarpajaisia varten on Tiimari-ketjun kaupoista löydettävissä helppokäyttöisiä 
arpajaislippurenkaita. Räyskälässä vuonna 2010 OH3AD myi 500 arpajaislippua 
hintaan 2€ ja liput loppuivat jo lauantaina iltapäivällä, palkinnotkin olivat tosin 
erinomaisia… Arpajaissääntöjen esimerkki palkintoluetteloineen on löydettävissä 
liitteestä 8.  
 
Ohjelmatelttaan tai auditorioon tarvitaan kunnollinen datatykki (supervalovoimainen 
jos ollaan teltassa ulkona), Office-paketilla ja PDF-lukijalla varustettu tietokone ja 
kunnollinen äänentoisto mikrofoneineen. Äänentoiston osalta on hyvä konsultoida 



esimerkiksi Radio Hamin ääniammattilaisia parhaita käytäntöjä etsittäessä. Useimmat 
luennoitsijat saapuvat leirille vain USB-tikun kanssa ja olettavat että myös 
tietokoneen äänet on saatavissa kuuluviin tilan äänentoiston kautta. 
 
Myös pienempään kokoontumistilaan tarvitaan tavallisesti datatykki ja tietokone. 
 
Kannettavat tietokoneet ja datatykit ovat anastusherkkää materiaalia. Mikäli 
datatykki- ja tietokonekalusto ei kuulu kiinteästi ohjelmatilaan, on syytä sopia ja 
suunnitella erityisen tarkasti kaluston päivittäinen säilyttäminen ja vartiointi. 
Turvallisinta on viedä päivän esitysten päättymisten jälkeen laitteet leirijärjestäjän 
lukittuihin tiloihin, josta varkaat eivät pääse arvokkaisiin laitteisiin käsiksi.  
 
Ohjelmavastaavan on hyvä kerätä luentojen sähköinen esitysmateriaali 
luennoitsijoilta ja pyytää lupa julkaista materiaali leirin jälkeen leirin internet-sivuilla. 
Näin foorumeita kuulemattomatkin pääsevät tutustumaan leirin jälkeen 
luentomateriaaliin. 

 

1.13 Kesäleiriasema 
Kesäleirin radioamatööriaseman ei tarvitse olla mikään erikoinen DX-pyydys. Leirille 
tullaan nokkakusoilemaan ja leiriasemalta lähinnä tervehditään vanhoja setiä 
3699:llä. Perusrakenne toimivalle leiriasemalle on esimerkiksi: 

- Verkkolaite (esim. erillinen vikavirtasuojakytkin pistorasian ja 
verkkojohdon väliin) 

- Helppokäyttöinen HF-transceiver SSB/CW 100W (pumppuavainkin kelpaa) 
- Antenniviritin (mieluiten automaatti) 
- G5RV- tai OCFD-antenni asennettuna riittävän ylös ja antennikaapeli 
- Lokikirja tai tietokone jossa lokiohjelma (esim. loki5ac) 

Asema on hyvä testata ajoissa. Erityisesti rakennuksen ilmastoinnin, hissien jne. 
aiheuttamat häiriöt RX:lle ja TX:llä kaikkien aseman osien toiminta yhteen on syytä 
varmistaa. 
 
Leiriasemalle voi esimerkiksi anoa SRAL:lta jotain SRAL:n käytössä olevista 
erikoiskutsuista. Leirin päätyttyä on mukava painaa leiri-QSL ja kuitata yhteydet näin 
erikoiskortilla. Mikäli kortti valmistuu ennen leiriä, kannattaa asemalla workkijoita 
opastaa kirjoittamaan kortin yhteyksistä ennen asemalta poistumista. 
 
VHF/UHF-antennit ovat mukava lisä leiriasemalla, mutta hyvien antennien 
pystyttäminen on yleensä melko työläs urakka. Perusrakenne voisi olla: 

- Verkkolaite 
- VHF/UHF-multimode (SSB/CW) 
- Yagi-antenneja eri bandeille pinottuna pystyputkeen 
- Vähähäviöiset antennikaapelit 
- Antennivaihtaja (jos sisäänmeno rigiin jollain bandeilla samasta liittimestä 
- Antennikääntäjä (moottori, ohjauskaapeli, kääntölaite) 
- Masto 

 
Suomesta löytyy myös muutamia erittäin näppäriä mastoratkaisuja, esimerkiksi 
OH6MAH:n 42m korkeuteen menevä mastoauto. Mastoauton avulla ratkeaa monta 
leiriasemaongelmaa hankalissakin leiripaikoissa. Leiriaseman rigejä voi yrittää pyytää 
lainaksi maahantuojilta ja tarvikekauppiailta. 
 



Kesäleiriaseman kalustoa voidaan pitää anastusherkkänä, joten aseman vartiointi 
(päivystäminen) on syytä järjestää tavalla tai toisella. Tila on myös syytä sulkea ja 
lukita yöksi. 
 
Räyskälän kesäleiriasemalta pidettiin lokikirjan mukaan n. 370 HF-yhteyttä ja 50 
VHF/UHF-yhteyttä. Tuollainen yhteysmäärä jaettuna leiripäivien ajalle laittanee 
pohtimaan tarkkaan kuinka suuritöinen leiriasema lopulta kannattaakaan rakentaa…  

1.14 Opastus, pysäköinti ja kulkemisen esteettömyys  
Tärkeä osa leirialueen suunnittelua on liikenteen opastamisen, ohjaamisen ja 
pysäköinnin suunnittelu. 
 
Leirialuetta lähestyvien teiden varsille tarvitaan opasteet, joiden tulisi olla kooltaan 
vähintään 100cm x 70cm. Esimerkiksi SRAL:n logo ja suuntanuoli on hyvä ja tuttu 
yhdistelmä tienvarsikilvessä. Kilvet kannattaa viedä vasta ensimmäistä leiripäivää 
edeltävänä yönä paikalleen. Lisäksi kilpiä on ilkivaltaisen varastamisen takia hyvä olla 
muutamia lisää leirialueella mikäli kilpiä katoaa leiripäivinä. Lupa tienvarsikilpien 
pystyttämiseen olisi kysyttävä paikalliselta Tiepiiriltä, jotka ovat nykyään siirtyneet 
Elinkeino, Liikenne- ja Ympäristökeskuksiin (ELY-keskukset). Tavallisesti on suullisella 
luvalla saatu laittaa omassa puuvarressa olevia tapahtumamainoksia pientareelle, 
mutta missään tapauksessa liikennemerkkeihin, kaiteisiin tms. rakenteisiin ei 
merkkejä saa kiinnittää. Lisätietoja löytyy mm. Google-hakukoneen hakusanalla 
”tienvarsimainonta”. 
 
Leirialueelle on hyvä asettaa opastekilpiä rakennuksiin ja sokkeloisissa rakennuksissa 
eri kulmauksiin. Esimerkkikilpiä: ”TARVIKEKAUPPIAAT”, ”RADIO HAMI”, 
”KIRPPUTORI”, ”AUDITORIO”, ”SAUNA”, … Opasteita on hyvä olla mieluummin liian 
paljon kuin liian vähän. 
 
Leirialueelle on hyvä rakentaa muutamia ilmoitustauluja, joihin voi kiinnittää 
leiriohjelman ja muita tiedotteita. Kokemus on osoittanut että leirikansa ei yleensä 
kulje leirin ohjelmalehtinen mukanaan ja siten leiriläiset eivät juuri pysty seuraamaan 
ja ennakoimaan leirin ohjelmaa. Ilmoitustaulut, joiden viereen on laitettu sopivasti 
levähtämistä varten penkkejä, korjaavat tätä asiaa tehokkaasti. Leiriohjelma (jos 
valmistuu ajoissa) on myös mahdollista painaa osallistujan nimikyltin kääntöpuolelle 
kuten joillain leireillä on menestyksellisesti tehty. 
 
Leirin pysäköintiä on syytä valvoa ja opastaa, erityisesti mikäli tilat ovat ahtaat. 
Tavallisesti ainoastaan tarvikekauppiailla ja leirin huoltoliikenteellä on tarve päästä 
aivan tapahtuman keskiössä olevien rakennusten seinustoille. Mitä enemmän autoja 
päästetään jalankulkijoiden keskuuteen, sitä suuremmaksi muodostuvat 
liikenneturvallisuusriskit leirikävijöille. Sallitut pysäköintipaikat on syytä merkitä ja osa 
tapahtuma-aluetta lähimpänä olevista paikoista on syytä merkitä inva-paikoiksi. 
Jokaiseen autoon on hyvä antaa jokin lappu ilmoittautumispisteestä, johon omistaja 
voi merkitä ikkunalle yhteystietonsa. Tämä nopeuttaa ongelmatilanteissa auton 
omistajan löytämistä mikäli auto esimerkiksi tukkii pelastustien. 
 
Rakennusten tilat tulee tarkastaa inva-esteettömyyden kannalta ennen leiriä. 
Rampittomiin ulkorappusiin on helppo talkooväen lisätä esimerkiksi kumipintaisesta 
vesivanerista ramppeja, jotta pyörätuoleilla on helpompi päästä sisään tiloihin. 



1.15 Leirin ilmoittautumispisteen valmistelu 
Leirin ilmoittautumispiste olisi rakennettava siten, että samanaikaisesti voidaan 
palvella ainakin kahta-kolmea sisään kirjautuvaa asiakasta. Yksi hyvä ratkaisu on läpi 
käveltävä teltta, jonne on asetettu pöydät tietojen kirjoittamista varten. 
Ilmoittautumispisteessä tarvitaan: 

- luettelo ilmaiseksi sisään pääsevistä henkilöistä 
- kaulanauhat, nimilaput ja niiden kirjoittamiseen kynät 
- autoihin asetettavat leiritunnistelaput (kynät niiden täyttämiseen) 
- vaihtorahaa n. 1000 euroa (1e, 2e, 5e, 10e, 20e) 
- jos saatavilla korttipääte niin pienempikin vaihtorahakassa riittää 
- tietokone, tulostin 

 
Korttimaksupäätteen saamisessa joutuu yhdistys näkemään vaivaa ja kustannukset 
leiriajalta ovat ainakin 100e. Näin ollen pääte kannattaisikin lainata joltain 
lomailevalta pienyrittäjältä, edellyttäen että leirin maksusuoritukset eivät sotkisi sitten 
hänen kirjanpitoaan… Lisätietoja korttipääteasiasta löytyy esimerkiksi osoitteesta 
www.luottokunta.fi 
  
Toiminta ilmoittautumispisteessä tulee olla harjoiteltua ja kaikkien ilmoittautumisessa 
päivystävien tulee tietää toiminnan kaikki vaiheet. Yöajaksi on ilmoittautuminen 
yleensä suljettu ja neuvonnassa asiasta kyselijöitä pyydetään palaamaan asiaan 
aamulla. 
 
Ilmoittautumispisteen aukioloajat OH3AD:n leireillä ovat olleet: 
Torstai 15.7. klo 10:00 - 19:00 
Perjantai 16.7. klo 10:00 - 20:00 
Lauantai 17.7. klo 10:00 - 19:00 

1.16 Jätehuolto, WC ja saunat 
Leirialueen maastontiedustelussa on etukäteen selvitettävä alueen jätehuolto-, WC- 
ja saunatoiminnot. Mikäli WC-tiloja on huonosti tarjolla, on syytä esimerkiksi vuokrata 
liikuteltavia WC-koppeja tai -kontteja leirialueelle. Radioamatöörileirien WC:t eivät 
eroa siisteydeltään leirin aikana mistään muusta festivaalista, joten WC-koppien 
huoltoon on varattava riittävästi paperia, desinfiointiainetta ja muita tarpeellisia 
siivous- ja huoltotarvikkeita ja tarkastuksia on tehtävä useasti päivässä. 
 
Roskapönttöjä on syytä lisätä joka puolelle leirialuetta, varsinkin majoitusalueille. 
OH3AD rakensi metsäleirilleen kolmesta rautakangen avulla maahan upotetusta 
pystyoksasta tilapäistelineitä 100l jätesäkeille. Tällaisia telineitä tehtiin aina kaksi 
vierekkäin, toinen pulloille ja toinen roskille. Yhteensä leiriviikonloppuna syntyi jätettä 
kaksi täyttä rekka-autolla kuljetettavaa roskalavaa. On todennäköistä että 
hotellityyppisillä leireillä jätettä ei synny yhtä paljon kuin ”metsäleireillä”. Aluepartion 
on kierrettävä leirin aikana ja tyhjennettävä pusseja. Tällaisessa työssä ovat 
erinomaisena apuna auton peräkärry, pienet työkoneet yms. 
 
Leirisaunat ovat jokaisen saunapäivän jälkeen todella likaisia. Ellei saunojen putsaus 
kuulu leirialueen omistajan huolehdittavaksi, tulee talkooväen tarkastaa saunat 
tasaisin väliajoin. Puusaunoissa on tarkastettava erityisesti polttopuiden riittävyys ja 
tuhkapesän tilanne. Saunojat osaavat yleensä itse kuitenkin lämmittää saunan, mutta 
tarvittaessa laminoituja toiminta- ja käyttäytymisohjeita on hyvä laittaa 
pukuhuoneisiin. 



1.17 Kesäleirin kirpputori 
Kirpputoria varten on hyvä julkaista säännöt myyjille ja ostajille jo etukäteen 
esimerkiksi leirisivustolla. Yleensä kirpputorimyynnistä ei leirijärjestäjä ole ottanut 
provisiota, mutta leirijärjestäjän kannattaa laittaa kassan viereen purkki johon voi 
kerätä onnellisten myyjien vapaaehtoiset kymmenykset järjestävälle kerholle. 
 
Esimerkki kesäleirin kirpputorin säännöistä: 
 
Kirpputori on luokassa RÄPY ja myyntiajat seuraavasti: 
Torstai             15.7.2011                 11:00 -18:00 
Perjantai          16.7.2011                 09:00-18:00 
Lauantai          17.7.2011                 09:00-18:00 
Sunnuntai        18.7.2011                 09:00-10:00  (11:00 – 11:45 huutokauppa) 
Pöydät täytetään saapumisjärjestyksessä – pöytien alle voidaan tarvittaessa 
sijoittaa raskaampia myyntiartikkeleja. Myyntipaikat ovat maksuttomia. 
Pöytä pitää tyhjentää viimeistään sunnuntaina kello 10:00 mennessä. 
Noutamattomat tavarat myydään kello 11:00 alkavassa huutokaupassa. Myyjä on 
velvollinen viemään huutokaupassa kaupaksi menemättömän omaisuutensa 
mukanaan leiriltä poistuessaan. 
Pöydissä ei saa myydä piraattituotteita tai minkäänlaisia siveellisyyttä loukkaavaa 
materiaalia. Tuotteiden on ainakin löyhästi voitava katsoa harrasteeseemme 
liittyväksi materiaaliksi. Kirpputori ei ole tukkumyyntipiste suurille erille – 
ammattimaiselle myynnille löytyy alueelta oma vuokrallinen myyntialue. 
Jokaisessa tuotteessa on oltava hintalappu, johon on merkitty selkeästi hinta, 
myyjän kutsu tai sen puuttuessa oma nimi ja kuvaus tuotteesta. Pienartikkeleissa 
lappu säilytysrasiaan kiinnitettynä riittää, kunhan artikkeli on riittävän yksiselitteisesti 
tunnistettavissa kassalla. Järjestäjiltä on satavissa merkintälappuja. Hyvällä 
merkinnällä varmistat myyntituloutuksesi oikeellisuuden! 
KIRPPUTORILLA EI KÄY PANKKI/LUOTTOKORTIT, AINOA MAKSUTAPA ON 
KÄTEINEN JOTEN VARAA SITÄ LEIRILLE MUKAAN! 
Kaikki esilläolevat tuotteet ovat omistajansa vastuulla koko tapahtuman ajan. 
 
Kirpputorin läpi kulkee melkoinen liikevaihto. Vuonna 2010 kirpputorin kautta 
tilitettiin myyjille yli 7000 euroa joten kirpputorin rahojen turvalliseen säilyttämiseen 
ja rahojen tarkkaan tilittämiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. 
 
Kirpputorilla ei ruuhka-aikoina välttämättä pärjää vain yksi myyjä vaan heitä tulee olla 
kaksi. Myös laskimet, kyniä, hintalappuja ja muita tarvikkeita tulee kirpputorimyyjillä 
olla hyvin runsaasti mukana. Myyjien toiminnan nopeuttamiseksi kannattaa valmiita 
hintalappupohjia laittaa tulostettavaksi leirin internet-sivuille jo ennen leiriä. 

1.18 Leirilehti 
Tärkeä leirin toiminnan informaatiokanava on leirin tiedotuslehti. Lehti voi olla 
pienimmillään pelkkä muutama yhteen nidottu A4, jossa on leirin ohjelma ja alueen 
kartta. Toisaalta leirilehdellä on mahdollista tehdä mainostuloja järjestävälle kerholle 
ja syventää leiriosallistujien tietämystä järjestävästä kerhosta, 
radioamatööritoiminnasta ja leirin ohjelmanumeroista. OH3AD on tehnyt vuosina 
2005 ja 2010 sanomalehtikokoisen leirilehden, ”Radiosanomat”, joka on myös 
toiminut radioamatööriharrastuksen infopakettina. A5-kokoisen useampisivuisen 
mustavalkoisen (kansi värillinen) leirilehden tekeminen (painos 1100 kpl) 
valokopiotekniikalla maksaa nykyään n. 300 euroa. Tabloid-kokoinen 16-sivuinen 
”sanomalehti” Radiosanomat painotekniikalla tehtynä maksoi n. 1000 euroa / 10 000 



kpl – leirin jälkeen loput lehdet menivät näppärästi SRAL:n toimistolle jaettavaksi 
kerhoille harraste-esittelytarkoituksiin… 
 
Lehdelle tarvitaan päätoimittaja, joka kokoaa artikkelit ja huolehtii lehden aineistot 
ajallaan taittajalle (joka tarvitaan myös, mielellään ilmainen ja pätevä...) 
Kopiotekniikalla tehdylle lehdelle toimitus ja taitto syntyy toki tarvittaessa yhden 
miehen voimin vaikkapa Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla… Mainoksien 
myyntiä varten on hyvä tehdä mediakortti, jossa näkyy mainoshinnasto. Esimerkki 
OH3AD:n Radiosanomia varten tekemästä mediakortista löytyy liitteestä 9. 
 
Radiosanomat 2010 PDF-muodossa: 
http://www.oh3ad.fi/raeyskaelae-2010/leirilehti-radiosanomat-2010 
 
Vuoden 2009 A5-kokoinen leirilehti OH8TA:n sivuilla: 
http://oh8ta.fi/leiri/leirilehti_web.pdf 
 
  

1.19 Tärkeät yhteistyökumppanit 
Kesäleirin mahdollistamiseksi on hyvä etsiä ajoissa yhteistyökumppaneita. Mikäli leirin 
järjestävä kerho on talkooväeltään pieni, on hyvä tehdä leiriä yhdessä esimerkiksi 
naapurikerhon kanssa. Riihimäen Kolmoset OH3AD ja Hämeenlinnan Radioamatöörit 
OH3AA ovat tehneet 2000-luvulla menestyksekästä yhteistyötä talkooavun merkeissä. 
Riihimäen väki on auttanut Petäyksessä ja Hämeenlinnasta on tultu Räyskälään. 
Tällaisella järjestelyllä naapurikerhojen amatöörit oppivat tuntemaan toisiaan ja 
muutakin yhteistyötä leirien välissä on helppo viritellä. 
 
Leirialueen tai -rakennusten sopimukseen on hyvä kirjata radioamatöörikerhon tarve 
saada käyttää soveltuvia luokkia ja muita tiloja jonne radioamatöörialan 
tarvikekauppiaat voidaan sijoittaa. Kauppiaille vuokrattavien myyntitilojen tulisi olla 
yön ajaksi lukittavia. Osa myyjistä haluaa myydä vain ns. pihamyyntiä 
autosta/peräkärrystä, tällaiseenkin tulisi miettiä tilat ja mahdollisuus. Kannattaa 
katsoa RA-lehdistä ja muistella edellisiltä leireiltä mitkä yritykset ovat tunteneet 
kiinnostusta radioamatöörileirien myyntiin ja olla ajoissa yhteydessä heihin. Yrityksiltä 
on usein myös saatavilla sopivaa mainostamista vastaan mainioita voittoesineitä 
leirikilpailuihin ja arpajaispalkintoja leiriarpajaisiin. Varsinaisten 
radioamatööritarvikeyritysten lisäksi ei pidä unohtaa yhteydenottoa MILLOG SA-
kauppaan (ent. LYVI-myymälä) ja kysellä heidän militaari-surplus-peräkärryä leirille… 
 
Radio Hami on leirin kuuluva ”mainos” ja yksi tiedotuskanava leirialueella ja 
leirialueen ulkopuolella. Hyvin harva osallistuja tosin ehtii kuunnella radiota leirillä, 
joten Radio Hamin ohjelma onkin yleensä suunnattu niille radioamatööreille jotka 
eivät ole päässeet leirille (erityisesti internet-jakelu) tai ovat matkalla leirin suuntaan. 
Lisäksi ohjelmaa on myös ”suurelle yleisölle” joka eivät vielä tiedä mitään 
radioamatööritoiminnasta. Myös DX-kuuntelijat bongaavat mielellään AM- ja FM-
lähetyksiä ja lähettävät raportteja Radio Hamille. 
 
Radio Hami ei korvaa leirin ilmoitustauluja tai leirin luentojen ja ohjelmanumeroiden 
välissä tarvittavia kuulutuksia ja ohjelmamainoksia leirialueella mutta erilaisia 
pikailmoituksia väärin pysäköidyistä autoista yms. on suotavaa myös välittää Radio 
Hamin kautta. 
 



Leirijärjestäjän on mahdollista sopia Radio Hamin kanssa yhteisiä 
mainosmyyntitempauksia ja muuta molempia toimijoita hyödyttäviä asioita kunhan 
tähän asiaan tarttuu ajoissa. 
 
Radio Hami tarvitsee tavallisesti toimintaansa varten studiohuoneen ja 
editointihuoneen toimiakseen tehokkaimmin. Radio Hamia koskevista asioista ja 
järjestelyistä on syytä keskustella ja sopia toiminta Radion päätoimittajan kanssa. 
Päätoimittaja on hyvä kutsua leirin maastontiedusteluun mukaan leirialueen ja –
tilojen käyttöä suunniteltaessa. 

1.20 Leirin tiedottaminen 
Radio Hami toimii leirin aikaisena yhtenä tiedotuskanavana, mutta jo ennen leiriä on 
tärkeää tiedottaa kaikista leiriin liittyvistä asioista radioamatöörien tärkeimmissä 
medioissa. Tärkeimmät tiedotuskanavat leirille ovat: 

- Liiton bulletiini 
• Tiedote kun leirin järjestelyoikeus on saatu 
• Tiedote majoitusmyynnin järjestelyistä 
• Tiedote leiriä edeltävänä viikonloppuna kaikesta tärkeästä 

- Radioamatööri-lehti (deadline n. 3 viikkoa ennen julkaisua!) 
• Artikkeli leirin valmistelujen etenemisestä 
• Artikkeli leiriin liittyvistä järjestelyistä ja alueen kartta 
• Leirin päätyttyä kiitokset leiristä 

 
Kannattaa selata muutaman edeltävän vuoden ajalta vanhoja Radioamatööri-lehtiä ja 
lukea internetistä vanhoja bulletiineja poimiakseen hyviä tiedotepohjia omaan 
leiritiedottamiseen. 
 
Noin puolitoista viikkoa ennen kesäleiriä kannattaa tehdä lyhyt julkinen tiedote leiristä 
kaikille ”yleismedioille”. Tiedotteessa on kerrottava: 

- Mitä tapahtuu, missä tapahtuu, milloin tapahtuu 
- Mitä erikoista tilaisuudessa on ”Lähes tuhat radioamatööriä kokoontuu…” 
- Valittuja paloja leiriohjelmasta 
- Kutsu medialle saapua tutustumaan sovittuna aikana ja yhteyshenkilön 

kontaktitiedot 
Kannattaa lähettää tiedote tapahtumasta ainakin: 

- Alueen ykkös-tilausmedia (alueellinen lehti) 
- Alueen ilmaisjakelulehdet 
- Suomen tietotoimisto (STT) 
- Helsingin Sanomat 
- Yleisradion maakuntatoimitus 
- Paikallisradio (jos alueella on) 

 
Median edustajat kannattaa kutsua paikalle perjantaina tai lauantaina kun leirillä on 
paras kuhina päällä. Yleensä heillä on halu haastatella leirikävijöitä ja leiripäällikköä. 
Kuvat kannattaa ottaa leiriasemalla tai muussa radioamatööritoimintaa kuvaavassa 
kohteessa. 

 
 
 



2 Leirin aikainen toiminta 
Edellä kerrotussa luvussa käsiteltiin erilaisia valmisteluja ennen leiriä. Talkooväeltä 
menee yleensä kaksi leiriä edeltävää vuorokautta leirialueella valmistelujen 
tekemiseen ja erilaisten vastaan tulleiden yllätysten paikkaamiseen. 
 
Mikäli kaikki leirijärjestelyt ovat menneet hyvin ja talkooväkeä on paikalla 
suunnitellusti, on ensimmäisen varsinaisen leiripäivän aamusta mahdollisuus siirtyä 
vuorotyöhön. Leirin ajaksi tarvitaan nimetyt seuraavat toimijat/työryhmät: 

- Leiripäällikkö (johtaa ja koordinoi) 
- Ohjelmapäällikkö (ottaa vastaan luennoitsijat, mainostaa tulevaa ohjelmaa) 
- Huoltopartio (WC, roskikset, saunat 
- Ensiapupartio (voi olla myös tavoitettavissa puhelimella) 
- Kirpputorin rahastaja-valvojat 
- Järjestyspartio (turvallisuuden seuranta ja järjestyksenvalvonta) 
- Leirin neuvonta/päivystäjä (keskeisellä paikalla) 
- Leirin ilmoittautumispiste (sisääntuloreitin varrella) 
- Mahdollinen ruokailun valmistamiseen liittyvä henkilöstö 

 
Esimerkkilomake leirin aikaisista työvuoroista on löydettävissä liitteestä 10. Jokaiselle 
päivälle tarvitaan oma työvuoroluettelo. Sopivat työvuoron pituudet riippuvat 
talkooväen määrästä, sopivimpia ovat 1-3 tunnin mittaiset vuorot yhdessä 
tehtävässä. Näin talkooväkikin ehtii hieman seurata leiriohjelmaa. 
 
Leirin talkooväen kanssa on sovittava yhteinen asennoituminen alkoholiin. Osa 
tehtävistä vaatii nollatoleranssin ja muutenkin leirijärjestäjän edustajien tulee sopia 
korrektit ja tasapuoliset menettelytavat asiassa. 
 
Jokaisena leiri-iltana on hyvä pitää illan päätteeksi (esim. 21:00) talkooväen yhteinen 
”iltakirkko” eli käskynjako/tiedotustilaisuus leiripäällikön johdolla. Tilaisuudessa 
keskustellaan ripeästi päivän aikana vastaan tulleet tapahtumat työryhmittäin ja 
suunnitellaan ja ohjeistetaan niiden kokemusten pohjalta seuraavan päivän toiminta. 
 
Talkooväelle on muistettava tarjota riittävästi ruokaa. Yksi hyvä tapa on antaa 
ilmainen lounas/päivällinen/grillieväs saataville talkootunnusta vastaan leirin 
ruokapaikoista jotta talkooväkeä ei pääse nälkä yllättämään. Evästä tulee olla tarjolla 
jo ennen leirin alkamista olevan ”rakentamistalkoon” aikana. 
 
Ilmoittautumispisteestä tulee saada muutaman tunnin välein listatuloste seinälle 
leirille saapuneista ja leirikävijöiden lukumäärä. 
 
Leiriä varten tarvitaan yleensä seuraavia tarvikkeita jatkuvasti saataville: 

- Ensiapuvälineet (laastaria, sidetarpeita) 
- Työkalupakki (jokaiseen autoon perustyökaluja) ja lisäksi pora, ruuviväännin 
- Työhanskoja 
- 200 l jätesäkkejä 
- Tietokone, tulostin ja riittävästi A4-paperia 
- Laminaattori ja laminointikalvoja n. 100 kpl (kaikki opasteet ja kilvet) 
- Voimanitoja ja teippejä (kilpien kiinnitys) 
- Jatkojohtoja, ulkokäyttöön tehtyjä vikavirtasuojakytkimiä 

 
Leirin talkooväki on saatava mukaan leirin purkamiseen heti leirin päättymisen 
jälkeen (yleensä leirisunnuntaina klo 12 jälkeen). Räyskälän leirialueella OH3AD:lla on 



toiminta yleensä hiljentynyt n. klo 17 aikoihin, jolloin purku on jo siirtynyt 
varastoalueille ja kerhon suuntaan. 
 
 

3 Toiminta leirin jälkeen 
Leirin päätyttyä talkooväki kannattaa heti seuraavalla viikolla kerätä yhteen ja 
keskustella avoimesti leirijärjestelyjen sujumisesta ja leirin onnistumisesta. Hyvin ja 
huonosti menneet asiat kerätään yhteen ja leirin vierailijoilta tulleet kommentit 
käsitellään kun ne ovat vielä tuoreina muistissa. Kannattaa taltioida kerholle lyhyt 
muistio asioista, jotta mahdollista seuraavaa leiriä järjestettäessä kehitettävät asiat 
tulisi tehtyä paremmin. 
 
Ennen loppukeskustelua on hyvä ottaa yhteyttä leiripaikkaan, muonittajiin yms. ja 
kysellä miten leiri heidän näkökulmastaan on mennyt. 
 
Samassa tilaisuudessa on hyvä sopia miten leirin talkooväkeä tullaan kiittämään leirin 
järjestelyihin osallistumisesta. Perinteisiä tapoja ovat olleet mm. talkoodiplomit, 
saunaillat, yhteiset reissut yms. kerhon maksamana. 



Liite 1: Anomusesimerkki kesäleirin järjestämisoikeudelle 

 
Pirteät Kuutoset ry 
PL 73 
66600 Keski-Suomi 
 
 
Suomen Radioamatööriliitto ry 
PL 44 
00441 Helsinki 
 
 
ANOMUS KESÄLEIRIN JÄRJESTÄMISOIKEUDESTA HIMOKSELLE VUONNA 2011 

 
Radioamatöörikerho Pirteät Kuutoset ry hakee järjestämisoikeutta SRAL:n kesäleirille 
Himokselle vuonna 2011. Pirteät Kuutoset on saanut Himoskukkulat Oy:ltä suullisen 
hyväksynnän alueen tilojen ja majoituskapasiteetin (hotellit, riittävästi mökkejä, 
leirintäalue) käytöstä SRAL:n kesäleirikäyttöön 14.-17.7.2010. 
 
Leiriohjelmaa ja tarvikekauppiaita varten leirijärjestäjällä on suunnitelmana käyttää 
hotellin tiloja ja päänäyttämönä ohjelmalle tulee toimimaan Pirteät Kuutoset ry:n 
alueelle vuokraama ohjelmateltta. 
 
Alueella on anniskeluoikeuksin toimiva ravintolayrittäjä ja leirivieraille on saatavilla 
hotellin ravintolasta monipuolista ruokaa. 
 
Alueeseen voi tutustua internet-osoitteessa: www.himoskukkulat.fi 
 
 
Kunnioittavimmin 
 
 
 
 
Kaarle Kotka OH6XYZ 
Pirteät Kuutoset ry puheenjohtaja 
puh. 040 4535666 
email fdfsd@dffssdf.fi 
 
 
 
 
Lauri Lutikka OH6ZYX 
Pirteät Kuutoset ry sihteeri 
puh. 045 324236t5 
email gferw@htthhythyth 
 

 
 
 
 



LIITE 2: Sopimusesimerkki kesäleirin järjestämisestä 
SOPIMUS 

Himoskukkulat oy:n ja Pirteät Kuutoset ry:n välillä on tänään sovittu seuraavaa: 

 
1. Pirteät Kuutoset ry järjestää Suomen Radioamatööriliiton (SRAL) kesäleirin Himoskeskuksen alueella 14.-

17.7.2011. 

2. Himoskukkulat oy varaa kyseisen leirin ajaksi Pirteät Kuutoset ry:lle hotellista kaiken vapaan 

majoituskapasiteetin (maksimissaan 200 huonetta, 25 mökkiä, pikkuluokkia sekä 75 sähköistettyä 

asuntovaunupaikkaa majoitusalueelta hotellin yhteydestä). Lisäksi  alueelle on myytävissä maksimissaan 100 

sähköistämätöntä vaunupaikkaa ja 200 telttapaikkaa. Majoituksen myynti toteutetaan puhelinmyyntinä 

erikseen sovittavana päivämääränä yhteistoiminnassa Pirteiden Kuutosten ja Himoskukkulat oy:n kanssa. 

Majoituksen hintoihin sovitaan lisättäväksi Pirteille Kuutosille suoritettavat provisiokorvaukset: 

a. 2 hh huone xx eur 

b. 3 hh huone xx eur 

c. jne jne 

3. Pirteät Kuutoset saavat rakentaa ohjelmateltan hotellin vieressä olevalle kentälle. Himoskukkulat oy antaa 

Pirteille Kuutosille riittävästi tuoleja ja penkkejä tapahtuman käyttöön (n. 100-200 kpl) asetettavaksi 

ohjelmatelttaan. 

4. Himoskukkulat oy hotellin ruokaravintola ja anniskeluravintola vastaavat leirin aikaisesta elintarvike- ja 

alkoholimyynnistä. Hotelli rakentaa toisen anniskelumyyntipisteen ohjelmateltan yhteyteen. 

5. Pirteät Kuutoset asettavat leirin turvallisuussuunnitelmassa viranomaisen vaatiman määrän avustavia 

järjestyksenvalvojia toimimaan leirin ajaksi Himoskukkulat oy:n apuna leirialueella. 

6. Himoskukkulat oy maksaa Pirteille Kuutosille majoituksen provisioista muodostuneen kokonaissumman 

tapahtuman jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.8.2010. 

 

Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta 

 

Jämsässä 30.3.2011 

 

Ville Välkky  

toimitusjohtaja 

Himoskukkulat oy 

 

Kaarle Kotka   Lauri Lutikka 

Pirteät Kuutoset ry puheenjohtaja  Pirteät Kuutoset ry sihteeri 



LIITE 3: Leirisopimus leirijärjestäjä - SRAL 

 
SOPIMUS 
 
Suomen Radioamatööriliitto ry (jäljempänä SRAL) ja Pirteät Kuutoset ry (jäljempänä Pirteät kuutoset) ovat 
tehneet sopimuksen vuoden 2011 SRAL:n kesäleirijärjestelyistä. 
 
1.     Yleistä  
 
Vuosittain järjestettävä SRAL:n kesäleiri on Suomen suurin radioamatööritapahtuma. Leirijärjestelyt 
annetaan vuosittain hakemuksesta yhden tai useamman SRAL:n jäsenkerhon vastuulle. 
 
2.     Sopimuksen sisältö  
 
SRAL:n ja Pirteiden Kuutosten kanssa on tässä sopimuksessa sovittu seuraavista asioista: 
-       leirin vastuullisesta järjestäjästä 
-       leiriohjelman kustannusten jakamisesta 
-       leirivakuutuksista 
-       muista sopimusasioista 
 
3.     Sopimuksen yksityiskohdat  
 
3.1.  Vastuullinen järjestäjä  
 
SRAL:n kesäleirin 2011 vastuullinen järjestäjä on Pirteät Kuutoset ry.  Leiri järjestetään Jämsän Himoksella 
14.-17.7.2011. 
 
3.2.  Leirijärjestelyiden etukäteisrahoitus 
 
SRAL voi myöntää hakemuksesta erikseen sovittavan summan korotonta lainaa leirin järjestelykuluihin. 
Laina maksetaan takaisin kuukauden kuluessa leirin päättymisestä. 
 
3.3.  Kesäleiriluennoitsijat  
 
Pirteät Kuutoset vastaa ja sopii tarvittaessa kesäleiriohjelman kotimaisten luennoitsijoiden matkakuluista. 
Leiriohjelman runko muodostuu Pirteät Kuutoset ry:n kutsumien SRAL:n sektoriohjaajien pitämistä 
foorumeista.  
 
Ohjelmajärjestelyistä vastaa Pirteät Kuutoset. Erikseen sovittaessa SRAL antaa tukea. 
 
3.4.  Leirivakuutus  
 
Leirin vastuullinen järjestäjä ottaa leiriä varten vastuuvakuutuksen, joka kattaa leirijärjestelyiden puutteista tai 
mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuneet henkilövahingot. Leiriasemille lainattavien laitteiden 
vakuutusturvasta vastaavat laitteiden lainaajat. 
 
3.5.  Leirin taloudellinen tulos  
 
Vastuun leirin taloudellisesta tuloksesta kantaa Pirteät Kuutoset. Leirin päätyttyä leirijärjestäjä toimittaa 
SRAL:lle luottamuksellisesti tiedot leirin taloudesta. 
 
3.6.  Leirin tiedotus  
 
Leirin valtakunnallinen tiedotusvastuu on SRAL:lla. SRAL antaa veloituksetta erikseen sovittavan määrän 
palstatilaa Pirteät toimittamalle leiriaineistolle Radioamatööri-lehdestä. SRAL pitää esillä kesäleiriä sekä 
teksti-tv:ssä että bulletiineissa Pirteät Kuutoset antamien tiedotteiden mukaan. Leirin paikallinen ja 
alueellinen tiedotusvastuu on Pirteät Kuutoset ry:llä. Pirteät vastaa myös leirin virallisten www-sivujen yllä- ja 
esilläpidosta. 
 



3.7.  Osallistumismaksut 
 
SRAL ja Pirteät Kuutoset ovat sopineet osallistumismaksut seuraavasti: 
 
Aikuinen 15€, perheenjäsen 7€, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Päiväkävijä 10€. 
 
Osallistumismaksua ei peritä seuraavilta henkilöiltä: 
SRAL:n toimiston henkilökunta 
QSL-toimiston (Riihimäki) työntekijät 
Alueelliset QSL-piirimanagerit 
luennoitsijat 
SRAL:n hallituksen jäsenet 
SRAL:n kunniajäsenet 
SRAL toimittaa näistä henkilöistä etukäteen tiedot Pirteät Kuutoset ry:lle.  
 
Pirteät Kuutoset varaa pyydettäessä liiton nimeämille henkilöille majoitustilaa ennen normaalivarausten 
alkamista.  Majoitustilasta ja ruokailuista laskutetaan kuten muitakin leiriläisiä. 
 
3.8.   Kirpputori  
 
Pirteät Kuutoset järjestää leirille maksuttoman, valvotun kirpputorin. 
 
(3.9.   Leirilehti)  
 
(Voidaan sopia esimerkiksi leirilehteen liittyvistä asioita kuten OH3AD teki Radiosanomat-lehden kanssa)  
 
3.10.    Leirimateriaali  
 
Pirteät Kuutoset arkistoi leirijärjestelyitä koskevan materiaalin kansioon. Arkistomateriaalia voivat tulevat 
leirijärjestäjät käyttää hyödykseen. Materiaali toimitetaan SRAL:on 31.08.2010 mennessä. 
 
3.12.    Yhteistyö  
 
Kaikki SRAL:n materiaali palautetaan liiton toimistoon 31.08.2010 mennessä. SRAL:n toimiston 
yhteyshenkilönä on XXXX. XXXX, toimisto@sral.fi. 
 
4.    Sopimuksen voimassaolo  
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Tämä 
sopimus tulee voimaan, kun se on molempien sopimusosapuolten toimesta allekirjoitettu. 
 
 
 
Helsinki ________________                      Keski-Suomi______________________ 
 
 
SUOMEN  RADIOAMATÖÖRILIITTO RY                      PIRTEÄT KUUTOSET RY 
 
XXXXX XXXXX             Kaarle Kotka  
puheenjohtaja                                              puheenjohtaja 
 
 
YYYYY YYYYY            Lauri Lutikka 
hallituksen jäsen                                         hallituksen jäsen 
  



Liite 4: Esimerkki leirin turvallisuussuunnitelmasta 
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1. TIEDOT TILAISUUDESTA / TAPAHTUMASTA SEKÄ HENKILÖSTÖLUETTELO 
 

 
 
PERUSTIEDOT TILAISUUDESTA / TAPAHTUMASTA: 
Suomen Radioamatööriliitto ry:n kesäleiri 15. – 18.7.2010   Lopen 
Räyskälässä. (puolustusvoimien alueella, ks Karttaliite 1) 
Leiri pidetään perinteisen ohjelman mukaan, johan kuuluvat esitelmät, eri 
toimialojen kokoontumiset ja illanvietot. 
Leiri on tarkoitettu SRAL:n jäsenille, heidän perheilleen ja vierailleen, mutta 
myös muut ovat tervetulleita leirille. 
Ohjelman mukaiset iltatapahtumat järjestetään foorumiteltassa johtolan 
edustalla. Tilaisuuteen odotetaan kävijöitä yhteensä noin 1000hlö, 
maksimissaan päiväsaikaan noin 400hlö, yöaikaan majoittujia noin 150hlö. 
 
 
              
HENKILÖSTÖ: 
Nimi Tehtävä Puhelin 
Kauko Sirén Leiripäällikkö 050 xxxx 
Simo Hallikainen Turvallisuuspäällikkö, 

vastaava 
järjestyksenvalvoja 

050 XXXX 

Marko Saarela Ohjelmavastaava 040 xxxxx 
Jorma Heinonen Rahastonhoitaja 045 xxxxx 
                  
                  
                  
 

 
 
2. LIITTYMINEN KUNNAN PELASTUSTOIMEEN  
(tiedot Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta) 
 
 
Etäisyys paloasemalta 25 km 
Kaupungin/kunnan osa Räyskälä 
Lähin kunnan väestöhälytin Liikkuva hälytysjärjestelmä, 

yleisradio. 
 
  



 
  
3. ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS 
 
  Puhelin varan:ro 
Palolaitos 112      
Ambulanssi 112       
Poliisi 112       
Myrkytystietokeskus 09 471 977 09 2414 392 
Päivystävä sairaala (KHKS) 03 6291       
Terveyskeskus 019 758 5500       
 
      
Pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjän nimi sekä yhteystiedot: 
 
Päivystävä palomestari  040 551 5212 (Hämeenlinna) 
   0400 122 755 (Forssa) 
   040 330 5052 (Riihimäki)  
 

 
4. ALKUSAMMUTUS- JA EA-VÄLINEIDEN SIJOITUS: 
 
Paikat ilmenevät karttaliitteestä 2       

            

            

            

            

            

  
 
 



 
5. HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ 
 
Paloilmoitinjärjestelmä  kyllä  ei 
Palovaroitinjärjestelmä  kyllä  ei 
 
Palovartiointi tai muu järjestelmä, on sovittu seuraavasti: 
Vartija / vartijat 5 kpl 
 
Nimi / yksikkö: Vartiointiaika: 
JV-partio 1 08.00-20.00 
JV-partio 2 20.00-08.00 
JV-partio 3 20.00-08.00 
            
            
            
 

  
 

Muut palo- ja henkilöturvallisuuteen vaikuttavat erityisjärjestelyt: 

Leirin virallisena EA-pisteenä toimii johtolarakennuksessa oleva 
lääkintähuone. 
Järjestyksenvalvojilla on jatkuvasti mukanaan ensiapuvälineistö, 
autopartiolla myös 2x6kg käsisammuttimet. 
Järjestyksenvalvojilla on koulutus ensiaputoimenpiteisiin ja 
alkusammuttamiseen. 
Leirin päivystys-/infopisteenä toimii johtolarakennuksen aulatila 
24h, lisäksi puhelin- ja radiopäivystys leiriläisille. 

 
 
  
 



6. PALOTURVALLISUUS 
(tarkistukset suoritettava ennen tilaisuuden tai tapahtuman aloittamista) 
 
Tarkistuslista Kunnossa Korjattava Ei koske 
    
Osoitenumeroinnin näkyvyys    
Hälytysajoneuvojen pääsy    
Yleinen siisteys    
Palo-osastointien tiiveys    
Uloskäytävät    
Koneet ja laitteet    
Sähkölaitteet ja asennukset    
Lämmityslaitteet    
Palavien aineiden säilytys    
Alkusammutuskalusto     
Palovaroittimet     
Tupakointijärjestelyt     

 
Tarkastuksessa havaitut puutteet: 
      

Korjaustoimenpiteistä vastaa:       
Tarkastuksessa havaitut viat ja puutteet on korjattava viimeistään  
     /      20      mennessä 
 
Korjaukset suoritettu:      /      20       
Kuittaus       

 
 

LIITETIEDOT 
 

Liitteitä 2 kpl 
Yleiskartta leiri alueesta 
Alkusammutus- ja ea-välineiden sijoitus 
      
      
      
 



 



 



 



 

 



 

Liite 5: Esimerkki leirin grillihinnastosta 

 
 
Iltapala noin klo 1800-2300 ohjelmateltan vieressä: 
 
Grillimakkara (sinappi, ketsuppi)  2 € 
Muurinpohjalätty hillolla  2 € 
 
Kahvi/tee    1 € 
Pullasiivu tai 2 keksiä   0,50 € 
 
Limonadi 
Mukillinen    0,50 € 
1,5 l pullo    4 € 
 



Liite 6: Esimerkki leiriohjelmasta 
TORSTAI 15.7.2010 
 
TORSTAI 
15.7.2010 

OHJELMATELTTA (Johtolan kenttä) ILMAILUOPISTON 
LUOKKA 

12:00 – 12:15 Leirin avajaisseremoniat, lipun nosto 
 

 

13:00 – 13:45 Radioamatööritoiminnan yleisesittely 
- Mitä radioamatööritoiminta on 
- Miten mukaan harrasteeseen 2010 
- Opiskelumateriaalien esittely 
- Tutkintojärjestelmän esittely 
- Radioamatöörien yhteysmuotojen esittely (puheyhteydet, 
  sähkötysyhteydet, digitaaliset yhteydet yms.) 
 
OH2LRD 

 

14:00 – 14:45 Sähkötyksen opiskelu 2010-luvulla 
- Näkökulmia sähkötyksen itseopiskeluun 
- Kochin menetelmä vs perinteinen 
- Esittelyssä tietokoneohjelmat ja opiskelumenetelmät 
OH3GQM 

 

15:00 – 15:45 Näkökulmia ensimmäisen radioamatööriaseman 
perustamiseen  
Ensimmäistä radioamatööriasemaa rakennettaessa on 
hyvä huomioida monenlaisia aseman rakenteeseen, 
turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen vaikuttavia asioita 
kustannustietoisuutta unohtamatta. 
 
Luennolla käsitellään: 
- Radioamatööriaseman tyypillinen rakenne 
- Erilaisia laitekokoonpanoja kiinnostusten mukaisesti 
- Näkökulmia asennuksiin rakennuksissa 
- Näkökulmia autoasennuksiin 
OH2LRD  

 

16:00 – 16:45 Radioamatööriaseman perusmittaukset  
Radioamatööriasemalla on yleensä tarve tehdä erilaisia 
RF-perusmittauksia. Nykyään tarjolla on tätä varten 
lukemattomia erilaisia työkaluja markkinoilla. Esitelmässä 
luodaan katsaus nykytilanteeseen ja annetaan vinkkejä eri 
näkökulmista asiaan. 
 

 

17:15 – 18:00   
18:00 – 18:30 Kopituskontesti 

Leikkimielinen kilpailu kaikille kontestihaille ja muille 
kultakorville. Herkistä korvasi, poimi oikea lähete pileup-
tallenteista ja voita! Tässä kilpailussa ei kuitenkana pelkillä 
DX-polvihousuilla pärjää vaan menestyä voi myös 
nuorempikin! 
Kontesti on kuultavissa myös Radio Hamista 
livelähetyksenä leiri- ja kotikontestereille mutta osallistua 
voi vain ohjelmateltalla. 

Radioamatööritutkinnot  
Mahdollisuus suorittaa K-, 
T1- ja T2-moduuleja. 
 
Ota jo ennen leiriä yhteyttä 
tutkintojen 
vastaanottajaan: 
Jukka Heikinheimo, s-posti 
oh2br <at> sral.fi tai 
puhelin 040 500 9727 

19:00 – 19:45   
20:00 - Torstai-illan erikoinen 

- Kopituskontestin tulokset 
- Mahdollisesti elävää kuollutta musiikkia 
 

 

 



PERJANTAI 16.7.2010 
 
PERJANTAI 
16.7.2010 

OHJELMATELTTA (Johtolan kenttä) ILMAILUOPISTON 
LUOKKA 

10:00 – 10:55 Handiham-foorumi 
 
OH2HAS 

 

11:00 – 11:55 Ohjelma siirretty lauantaille klo 16:00 Ilmailuopistolle 
 
 
 
 
 

 

12:00 – 12:45 SOTILASTIETOLIIKENTEEN ERIKOISLUENTO 
Insinöörikapteeni Marko Saarela Viestirykmentistä luennoi 
sotilaskäyttöön valituista digitaalisista lähetelajeista, niiden 
käyttöperiaatteista, sovelluksista ja kansainvälisen 
yhteensopivuuden testausmenetelmistä. 
 

 

13:00 – 13:55 SRAL nuorisotoiminnan foorumi 
 
OH2BR 

 

14:00 – 14:55 VAPEPA-foorumi 
Ajankohtaisia asioita radioamatöörien toiminnasta 
vapaaehtoisen pelastuspalvelun tehtävissä. 
OH3FN 
 
”Peppis” PEPA-kärryn esittely 
Etelä-Suomen VAPEPA-hälytyksiin on ilmestynyt uusi 
liikuteltava työtila viestialan toimijoille, ”Peppis”. 
Ohjelmateltan ulkopuolella kärry ja sen tekniikka esittelyssä 
foorumin ohessa ja jälkeen. 
OH2JIU 

 

15:00 – 15:55 SOTILASTIETOLIIKENTEEN ERIKOISLUENTO 
Tutkija Risto Korhonen Puolustusvoimien teknilliseltä 
tutkimuslaitokselta luennoi suurvaltojen hyvin matalien 
taajuuksien (SLF 30-300 Hz) tekniikasta ja sotilaskäytöstä 
aikojen saatossa. Hyvin matalia taajuuksia voidaan käyttää 
esimerkiksi strategisten sukellusveneiden johtamiseen 
syvällä merenpinnan alla. 
 

 

16:00 – 16:55 Suomen Radioamatööriliiton 
turvallisuuviestiliikennetoiminnan foorumi 
- Toiminnan esittely 
- Turva-harjoitus 2010 info 
- Digitaalisen Turva-liikenteen demot 
 
HUOM! Lauantaina klo 10-14 on mahdollisuus päästä itse 
kokeilemaan digitaalisia Turva-yhteyksiä. Etsi  
ohjelmateltan läheisyydestä Turva-lipuilla merkityt asemat 
ja tule kokeilemaan yhteydenpidon helppous. 
OH7JP 
 

Pesimispöntöt kuntoon! 
Heikki Ässän 
pesimispönttöjen 
rakentelupiste lapsille ja 
lapsenmielisille. Varsinkin 
harmaasiepot ja tuulihaukat 
tarvitsevat pesimispönttöjä 
ympäri maata. Helpot 
rakennussarjat ja työkalut 
paikan päällä. 
 
Myös Joulupukki vierailee 
tervehtimässä pönttöjä 
rakentelevia lapsia ja 
kuuntelee joululahjatoiveita. 
 

17:00 – 18:15 APRS-, pakettiradio- ja toistinasemafoorumi 
Ajankohtaiset asiat RNET- ja APRS-verkon kehittymisestä 
sekä muista suhinabandien teknologiaharppauksista 

 



lähiaikoina. 
 
 
 
OH2JIU 
OH2LAK 

18:30 – 19:00 Leirisprintti 1 
Tätä varten kannattaa ottaa käsi- tai autorigi mukaan 
leirille! Mukaansatempaava ja nopea leikkimielinen 
2m/70cm/PMR446 FM-puhekontesti klo 18:30 – 19:00, 
kilpailuun voivat osallistua kaikki leirialueella olevat asemat 
radioillaan. Jaossa mahtavat palkinnot lauantai-iltana! 

Radioamatööritutkinnot 
Mahdollisuus suorittaa K-, 
T1- ja T2-moduuleja klo 
18:00 alkaen. 
 
Ota jo ennen leiriä yhteyttä 
tutkintojen vastaanottajaan: 
Jukka Heikinheimo, s-posti 
oh2br <at> sral.fi tai puhelin 
040 500 9727 

19:00 – 19:45  
 
 
 

 

20:00 - … Perjantai-illan erikoinen! 
- Tanssimusiikkia Matti & Solton (OH6MRD) 
 
- The Mieli Sairaala! (OH2ROCK, OH2NJR, …) 
 
The Mieli Sairaalan soittama musiikki voidaan luokitella 
Blues-, Rock- sekä Heavy Rock -kategorioihin ja se on 
omaa tuotantoa muutamaa livenä soitettavaa coveria 
lukuunottamatta. Bändin soundissa on selvästi kuultavissa 
60-70-luvun sointia aitoine Hammond-urkuineen sekä 
putkisäröisine kitarasoundeineen. 
 
 

 

 
 
 
 
LAUANTAI 17.7.2010 
 
LAUANTAI 
17.7.2010 

OHJELMATELTTA (Johtolan kenttä) ILMAILUOPISTO 
(päärakennuksen luokka) 

10:00 – 10:55 Kymmenen kertaa PerinneRadioTapahtuma  
Toiminnan esittely ja kuvakavalkaadi tapahtumista. 
Ohessa harvinaisen perinneradiokaluston kalustonäyttely, 
näyttelyaika klo 10 - 15 
OH2AAV-kerho 
Samaan aikaan näytteillä myös ITE-tapahtumaan 
rakennettuja radioita klo 10 - 15 
OH3ABN-kerho 
 
Lisäksi mahdollisuus kokeilla klo 10-14 välisenä aikana 
Turva-digimodeyhteyksiä ohjelmateltan läheisyydessä 
lipuilla merkityiltä Turva-asemilta. 
SRAL Turva-toimijat 
 
 

OI-asemien 
yhdyshenkilöiden 
tapaaminen  
OI-kerhoasemien hoitajien 
vapaamuotoinen 
kokoontuminen. 
OH2LGW 

11:00 – 11:55 Perinneradiotapahtumaluento jatkuu 
Luento: ”Perinneradioiden kunnostusta ja tekniikkaa”, 
näyttelyt tutustuttavissa. 
OH2AAV-kerho 

SRAL:n kerhotoimikunnan 
tapaaminen 
OH1EG 



12:00 – 12:55 VHF/UHF-foorumi 
  
OH6ZZ 

OHDXF ry vuosikokous 
 
OHDXF ry  

13:00 – 13:55 Tutkan historia 
Heikki E. Heinosen mielenkiintoinen katsaus tutkakaluston 
teknisestä kehittymisestä sen alkuajoista nykypäivään.  
OH3RU 

SRAL vaalivaliokunnan 
jäsenten kokous 
 
Vaalivaliokunta 

14:00 – 14:15 Leirikonkarien palkitseminen 
Leirijärjestäjä OH3AD aloittaa uuden perinteen ja haluaa 
nyt ensimmäistä kertaa palkita uskolliset Räyskälän 
kesäleirikävijät. Jos olet vieraillut vähintään neljällä leirillä 
(75, 85, 95, 05 tai 10) niin ilmoittaudu Markolle OH2LRD 
ennen leiriä (oh2lrd <at> sral.fi tai 040 5872 531) ja saavu 
paikalle. Lue lisää OH3AD internet-sivuilta. 
OH3AD 

 
 
 

14:20 – 15:00 Maasähkötysyhteydet 
Luento valottaa lyhyesti hyvin erikoista 800 Hz ja 136 kHz 
CW-yhteydenpitomenetelmän tekniikkaa, luentoon kuuluu 
demonstraatiokalusto. Lisäksi kiinnostuneet voivat kokeilla 
80m bandin kipinälähetyksiä ja maasähkötysyhteyksiä 
luennon jälkeen. 
OH2BGX 

 

15:00 – 15:50 Hallituksen kyselytunti 
SRAL hallitus 
 
Klo 15:50 Syksyn SRAL puheenjohtajavaalin ehdokkaiden 
lyhyt esittäytyminen 
Kaikille ehdokkuutta pohtiville mahdollisuus esittäytyä 
jäsenistölle 
 
Leirijärjestäjä 

QSL-toimijoiden tapaaminen 
SRAL:n QSL-toimiston ja 
piirimanagereiden 
yhteistapaaminen. 
Keskustelua ajankohtaisista 
asioista. 
 
SRAL QSL-toimisto 

16:00 – 16:55 RTTY Round table -kilpailijatapaaminen  
- vapaamuotoinen RTTY-operaattorikokoontuminen 
- OH RTTY 2010 -kilpailun palkintojen jako 
- uuden OH RTTY 2011 kilpailuisännän julkistaminen 
- kilpailukokemusten ja ideoiden puintia yhdessä 
 
OH2BP 
Antennilangan ampumiskilpailu ja heittopainon heittämisen 
tarkkuuskilpailu 
Ulkoalueella ohjelmateltan liepeillä kilpailu klo 16:00 – 
17:00. Heittopainokilpailussa myös lastensarja! 
 

YL-foorumi 
YL-amatöörien ja muidenkin 
asiasta kiinnostuneiden 
yhteinen tapaaminen. 
 
OH2HSJ 

17:00 – 17:55 
 
 
 

HF-kontestifoorumi 
- palkintojen jakoa 
- kotimaan kilpailujen kyselyn tulokset 
- keskustelua kotimaan kilpailuista 
CCF ry  
OH6XY   

Leirisprintti 2 
Mukaansatempaava ja 
nopea leikkimielinen 
2m/70cm/PMR446 FM-
puhekontesti, johon voivat 
osallistua kaikki leirialueella 
olevat asemat klo 17:30 – 
18:00 

18:00 – 18:55 DX-foorumi 
Keskustelua radioamatööriasemien etäohjausratkaisuista 
ja DX-työskentelystä. 
 
 
 
 
 

Radioamatööritutkinnot 
Mahdollisuus suorittaa K-, 
T1- ja T2-moduuleja. 
 
Ota jo ennen leiriä yhteyttä 
tutkintojen vastaanottajaan: 
Jukka Heikinheimo, s-posti 
oh2br <at> sral.fi tai puhelin 
040 500 9727 



19:00 – 20:00 Leirikilpailujen palkinnonjako ja leiriarpajaiset 
- Torstain kopituskontestin palkinnonjako 
- Perjantain ja lauantain leirisprinttien palkinnonjaot 
- Lauantain antennilangan ampumiskilpailun ja 
  heittopainokilpailun palkinnonjaot 
- Parhaan portable-aseman palkitseminen 
- Leiriarpajaiset 
OH3AD leiriorganisaatio 

 

20:00 - …. Lauantai-illan erikoinen! 
- Tanssimusiikkia Matti & Solton (OH6MRD) 
- Hami-Kara-Åke! 
 
 

 

 
 
SUNNUNTAI 18.7.2010 
 
SUNNUNTAI 
18.7.2010 

OHJELMAPAIKKA ILMAILUOPISTO 
(päärakennuksen luokka) 

10:00 – 11:00 Jumalanpalvelus 
Kiinnostuneilla on mahdollisuus matkata 
sunnuntaimessua kuulemaan lähialueen upeisiin 
kirkkoihin: 
Lopen kirkko (Pilpalantie 1, 12700 Loppi) 
Rengon kirkko (Rengonraitti 15, 14300 Renko) 
Tammelan kirkko (Tammelantie 29, 31300 Tammela) 
 
 

 

11:00 – 11:45 Huutokauppa 
OH3AD SER-lajittelee ja meklaroi loput myymättömät 
kirpputoritavarat jakoon Johtolan edustalla. Tule ja tee 
viime hetken löytöjä pilkkahintaan! Jokaiselle tavaralle 
löytyy varmasti käyttöä! 
 
Leiripäällikkö 

 

12:00  Leirin päätös, lipun lasku, turvallista matkaa! 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Liite 7: Kesäleirisprintin esimerkkisäännöt 

RÄYSKÄLÄN KESÄLEIRISPRINTTIEN SÄÄNNÖT by OH3AD 
 
Kilpailun nimi: ”Räyskälä 2010 kesäleirisprintti 1” ja ”Räyskälä 2010 kesäleirisprintti 2” 
 
Osallistujat ja taajuusalueet: Räyskälän SRAL 2010 kesäleirille ilmoittautuneet leiriläiset Lopen Räyskälän 
leirimaastossa 145 MHz , 433 MHz tai PMR446-radiokalustolla. 
 
Kilpailussa sallitut taajuusalueet / kanavat ovat normaalit ”FM-kanavat” joita NAC- ja PMR-kilpailuissa 
käytetään: 
2m 145.200 – 145.575 MHz (EI 145.500) 
70cm 433.400 – 433.575 MHz (EI 433.500) 
PMR446 Kanavat 1 – 8 (PMR446) 
 
Kilpailusarjat: Yhden taajuusalueen (Single Band) tai kaikkien taajuusalueiden (All Band) luokat. Jos 
kilpailija osallistuu Single Band -luokkaan, hän ei saa vaihtaa taajuusaluetta kilpailupäivän aikana. 
 
Kilpailuaika: Perjantaina 16.7. klo 18:30 SA alkaen ja lauantaina 17.7. klo 17:30 SA alkaen. 
 
Kilpailuperiodit: 
Perjantain ja lauantain leirisprintit ovat yksilöllisiä kilpailuita eivätkä tulokset vaikuta toisiinsa. 
Kilpailussa on kaksi 10 minuutin periodia ja niiden välissä 10 minuutin virkistystauko. 
 
Kilpailuperiodit perjantai Leirisprintti 1: 
18:30 – 18:40 SA kilpailuliikennettä, periodi 1 
18:50 – 19:00 SA kilpailuliikennettä, periodi 2 
Periodien välissä on kilpailuliikenteelle lähetyskielto! 
 
Kilpailuperiodit Lauantai Leirisprintti 2: 
17:30 – 17:40 SA kilpailuliikennettä, periodi 1 
17:50 – 18:00 SA kilpailuliikennettä, periodi 2 
Periodien välissä on kilpailuliikenteelle lähetyskielto! 
 
Jokaisen aseman saa työskennellä kerran kunkin periodin aikana per taajuusalue. Eli esimerkiksi All Band –
luokassa kilpailevan aseman OH2XYZ/M saa työskennellä periodin 1 aikana 145- ja PMR446-taajuusalueilla ja 
molemmista saa pisteet. Vinkki: Koska kilpailuperiodit ovat lyhyet, suunnittele etukäteen kilpailustrategiasi! 
 
Kilpailusanoma: Saatu signaaliraportti RS + kilpailijan syntymävuosi neljällä numerolla ilmaistuna. 
Naispuolinen kilpailija ilmoittaa syntymävuodekseen ”Lady”. 
 
Lokit: Kilpailussa täytetään järjestäjän Johtola-rakennuksella jakamia kilpailulokilomakkeita. Lokiin 
merkitään kellonaika, vasta-aseman kutsu, signaaliraportti ja syntymävuosi. Lokit palautetaan leirin 
neuvontaan viimeistään lauantaina 17.7. klo 19:00. 
 
Pistelasku: Kilpailulomakkeelle lasketaan lokista pidettyjen yhteyksien vasta-asemien syntymävuosiluvut 
yhteen. Naispuolisen kilpailijan ”Lady” antaa 2000 pistettä. 
 
Voittaja: Kilpailussa palkitaan parhaita tuloksia molempien päivien All Band ja Single Band –luokista leirin 
lauantai-illan palkintojenjakotilaisuudessa. 
 
Virheet: Kilpailujärjestäjä sakottaa havaitsemistaan virheistä lokeissa, kilpailuvilpistä tai  
epäkilpailijamaisuuksista bandilla oman harkintansa mukaisesti 10-75% kilpailijan kokonaispisteistä (riittävä 
määrä pisteitä pois jotta sijoitusta saadaan sopivasti tiputettua…) 
 



Muita yleisiä ohjeita: Periodin aikana kilpailuasemalla saa työskennellä vain yksi operaattori, joka saa 
tarvittaessa olla myös aseman ns. Second Operator. Kilpailuliikenteen toivotaan olevan FM- tai AM-
puheyhteyksiä, toistinasemia tai papukaija-asemia ei saa kilpailussa hyödyntää. Kilpailujärjestäjän lahjonta 
on sallittua ja suotavaa… Kaikki kellonajat kilpailuun liittyen ovat Suomen aikaa (SA). PMR-kutsut voivat olla 
muutakin kuin radioamatöörikutsuja. MUISTA NESTEYTYS JA PERIODIEN VÄLINEN LÄHETYSKIELTO! 
 
 
LOKILOMAKE ON LADATTAVISSA INTERNET-SIVULTA: 
http://www.oh3ad.fi/raeyskaelae-2010/Kesaleirisprintin_lokilomake.pdf 
 
MYÖS NÄMÄ SÄÄNNÖT LÖYTYVÄT PDF-MUODOSSA: 
http://www.oh3ad.fi/raeyskaelae-2010/Kesaleirisprinttien_saannot.pdf 
 
 
 



Liite 8: Kesäleirin arpajaisten säännöt ja palkinnot 

 
Suomen radioamatööriliitto ry kesäleirin ”Räyskälä 2010”  
KESÄLEIRIARPAJAISTEN ARPAJAISSÄÄNNÖT  
  
Yleistä  
  
1. Arpajaiset toimeenpanee Suomeen rekisteröity yleishyödyllinen radioamatöörikerho Riihimäen  
kolmoset ry OH3AD osana Suomen Radioamatööriliitto ry:n kesäleiriä Räyskälässä 15. -  
18.7.2010.  Järjestäjän yhteystiedot: Riihimäen kolmoset ry, PL 73, 11111 Riihimäki.  
  
2. Arpajaisten tuottona saadut varat käytetään Riihimäen kolmoset ry:n toiminnan edistämiseksi ja  
kehittämiseksi yhdistyksen sääntöjen mukaisessa yhdistystoiminnassa. 
  
3. Leiriarpajaiset ovat Arpajaislain 23.11.2001/1047 3§:n 8. momentin mukaiset "tavara-arpajaiset"  
ja noudattavat järjestelyjensä osalta lain 5. luvun kaikkia kyseistä arpajaistyyppiä koskevia  
säännöksiä ollen järjestelyiltään lain edellyttämät "pienarpajaiset".  
 
Arpajaislippujen myyntitoiminta, arvo ja palkinnot  
 
4. Arpajaisliput ovat myynnissä Suomen Radioamatööriliiton kesäleirialueella Lopen Räyskälässä  
15.7. klo 12:00 - 17.7. klo 19.00 välisenä aikana. Arpajaiset toimeenpannaan osana kaikkien  
leiriosallistujien yhteistä leiriohjelmaa kesäleirilauantai-iltana 17.7. klo 19:30 leirin  
ohjelmateltalla.  
 
5. Arpajaislippuja myydään korkeintaan 500 kpl. Yhden arpajaislipun hinta on 2 euroa, arpojen  
yhteenlaskettu myyntihinta on korkeintaan 1000 euroa. Arpajaislippu voidaan ostaa vain  
käteisellä eikä lippuja myydä velaksi. Lippujen myyntipaikkana toimii kesäleirialueen  
päivystyspiste Johtola-rakennuksessa sekä satunnaisesti myyntitoimintaa harjoitetaan myös  
leirin majoitusalueilla ns. kiertävänä myyntinä.  
 
6. Arpajaispalkintoina jaetaan erilaisia lahjaksi saatuja ja arpajaisten toimeenpanijan tarkoitusta  
varten ostamia harrastustarvikkeita. Luettelo palkinnoista on nähtävissä arpojen myyntipaikalla. 
 
Arpajaisten käytännön toimeenpano  
 
7. Arpajaislippujen myyntipaikalla luovutetaan tositteeksi osallistumisesta arvan ostajalle  
valitsemansa arpajaislippu arpajaisissa käytettävistä FAIR PLAY –perusarpajaislippurenkaista.  
Arpajaislippuun on merkittynä arpajaisrenkaan tunnistekirjain (Serie A, S, K, T tai X) ja  
tunnistenumero (1-100). Suljettuun arpajaisrenkaaseen jää järjestäjän kappale arpajaislipusta  
käytettäväksi arpajaistilaisuudessa suoritettavassa arvonnassa.  
  
8. Arpajaislipun tunnistekirjain ja numero kirjataan tiedoksi osallistujaluetteloon yhdessä  
osallistujan nimen kanssa.  
 
9. Arpajaisten toimeenpanopaikalla ohjelmateltassa 17.7. klo 19:30 arpajaisrenkaat osallistujien  
nähden avataan ja renkaissa olleet arpajaislippujen järjestäjälle jääneet kappaleet laitetaan  
arpajaisuurnaan. Arpajaisten toimeenpanija ilmoittaa arvottavan palkintoesineen ja  
arpajaisyleisöstä valittu henkilö, ”onnetar” nostaa arpajaisuurnasta satunnaisen arpajaislipun  
jota vastaavalle henkilölle tai edustajalle palkintoesine luovutetaan. Onnetar ei ole arpajaisten  
toimeenpanoon osallistuva henkilö.  



10. Mikäli palkinnon voittanut henkilö ei ole arpajaistilaisuudessa läsnä, arpajaisten järjestäjä etsii  
yhteystiedot ja hoitaa erikseen sovitulla tavalla palkinnon voittajalle.  
 
11. Mikäli arpajaisissa esitetään epäilys vilpistä, jokainen arpajaisiin osallistunut henkilö on  
oikeutettu tarkastamaan arpajaisten jälkeen arpajaisuurnasta oman arpajaislippunsa löytymisen.  
 
 
 
Esimerkki palkintoluettelosta: 
 
•  Autenttinen sotilasvastaanotin V-471 (pikkuvikainen, kunnostettavissa) 
•  Uusi 2m taajuusalueen lähetinvastaanotin (käsikone) Midland CT-210 oheislaitteineen  
•  Uusi 446 MHz PMR-käsikapulapari COBRA MT-600C oheislaitteineen  
•  Uusi Leatherman Core monitoimityökalu + Leatherman Crate C44Lx veitsi  
•  Uusi PC-reppu (Rohde & Schwarz Finland)  
•  Uusi RF-miehen kahvimuki 2 kpl (Rohde & Schwarz Finland)  
•  Uusi digikamera  
•  Uudet kiikarit  
•  Uusi tyylikäs taittogrilli ja grillihiilet  
•  Uusi pöytämallin FM-radiovastaanotin keinonahkapinnalla ja LCD-näytöllä ”mökkiradio”  
•  Uusi kannettava FM-radiovastaanotin kuulokkeilla ”taskuradio”  
•  Uusi FM-lähetin (audion siirtämiseksi esimerkiksi ulkoisesta soittimesta autoradioon)  
•  Uusi 12 V to 230 V 150 W autoinvertteri (myös USB-ulostulo)  
•  Uusi kuulokesarja (sankakuulokkeet ja nappikuulokkeet)  
•  Uusi krokettipeli kuljetuspussissa  
•  Uusi puinen mökkipeli kuljetuspussissa  
•  Uusi Petanque-pallosarja kätevässä kantolaukussa  
•  Uusi X-calibur onkivapa ja 2 kpl Ahti-onkilaitteita  
•  Uusi kotimainen tikkataulu 14”x3/4 ja Atom-tikat  
•  Uusi hyppynaru puukahvoilla  
•  Uusi teleskooppimakkaratikku  
•  Uusi vasara 8oz pullonavaajalla  
•  Leirin pesimispönttöjen rakentamisessa kerran käytetyt 7,5 m rullamitat 2 kpl  
•  Leirin pesimispönttöjen rakentamisessa kerran käytetyt käsisahat 550 mm 2 kpl  
•  Leirin pesimispönttöjen rakentamisessa kerran käytetyt vasarat  16 oz 3 kpl  
  
LISÄKSI ARVOTAAN HYÖDYLLISIÄ PIENTAVAROITA NEMOTEK KY:n JA RXTX-TUOTTEEN 
VALIKOIMASTA   
 

Seuraavan sivun lomakkeita tarvitaan yhtä monta kuin on 
arpasarjarenkaita. Arvan ostajan kutsu tai nimi kirjoitetaan 
luetteloon jotta myöhemmin voidaan noutamaton palkinto 
toimittaa voittajalle.



Leiriarpajaiset SRAL kesäleirillä Räyskälä 2010 -  ARPASARJA(SERIE): T   
 
NRO KUTSU  NIMI NRO KUTSU  NIMI 
1   51   
2   52   
3   53   
4   54   
5   55   
6   56   
7   57   
8   58   
9   59   
10   60   
11   61   
12   62   
13   63   
14   64   
15   65   
16   66   
17   67   
18   68   
19   69   
20   70   
21   71   
22   72   
23   73   
24   74   
25   75   
26   76   
27   77   
28   78   
29   79   
30   80   
31   81   
32   82   
33   83   
34   84   
35   85   
36   86   
37   87   
38   88   
39   89   
40   90   
41   91   
42   92   
43   93   
44   94   
45   95   
46   96   
47   97   
48   98   
49   99   
50   100   



Liite 9: Esimerkki leirilehden mediakortista 

Mediakortti  
RÄYSKÄLÄ 2010 – SRAL:N KESÄLEIRIN MEDIATIEDOT  
Yleistiedot tapahtumasta:  
Radioamatöörikerho Riihimäen Kolmoset ry järjestää Lopen Räyskälässä Suomen 
Radioamatööriliitto ry:n (SRAL) vuotuisen kesäleiritapahtuman 15. – 18.7.2010.  Tapahtumaan 
odotetaan noin 1000 vierailijaa.  Tapahtuma koostuu lukuisista esitelmä- ja luentotilaisuuksista 
sekä vapaamuotoisesta alan harrastajien yhdessäolosta. 
  
Yhteistyökumppanit voivat osallistua tilaisuuteen s euraavasti:  
Ilmoituksella leirin yhteydessä julkaistavassa Radiosanomat lehdessä 
Leirialueella ja luentotiloissa olevilla banderolli-tyyppisillä julisteilla 
Vuokraamalla myynti-/esittelypaikan tapahtuman ajaksi 
Radiomainontana leirin omassa RadioHami-paikallisradiossa 
Lahjoittamalla arpajaispalkintoja tai kirpputorille myytäväksi soveltuvaa komponentti- tai surplus-
tavaraa, esim. vanhoja mittalaitteita tai vastaavaa. 
  
Radiosanomat  
Lehti painetaan monivärisenä tabloid-julkaisuna, sivumäärä 12, painosmäärä on 10.000 kpl.  Lehti 
jaetaan kaikille leirivieraille ilmoittautumisen yhteydessä ja loput kappaleet toimitetaan ympäri 
Suomen oleville radioamatööri-kerhoille jaettaviksi eri tapahtumien ja koulutustilaisuuksien 
yhteydessä. 
 
Lehden deadline on ti 15.6.  
Hinnasto alv 0%:                1/1 sivu         500 € 
1/2 sivu         300 € 
1/3 sivu         200 € 
1/4 sivu         150 € 
1/8 sivu         80 € 
1/16 sivu       50 € 
pmm              1 € 
Banderollit/julisteet  
Ulkotiloissa                         100 € kpl (koko noin 1*3 metriä) 
Sisätiloissa                          150 €/kpl 
  
Myynti-/esittelypaikka  
Lukittava huone Johtola-rakennuksessa 200 € sisältää sähkön ja 2 henkilön majoittumisoikeuden 
ko. tilaan. 
Myynti omasta autosta/peräkärrystä tai katoksesta 50 €, sähkö 20 € 
  
Tilavaraukset ja lisätiedot:  
XXXX YYY 
Katu 2 
66600 TTTT 
puh. 045-7887854432 
e-mail: sfdffsdsfd@ggggfdfdf.fi 
  
Radiomainonnan  myynti hoidetaan RadioHamin toimesta. 
LINKKI RADIOHAMIN OMAAN MEDIAKORTTIIN 
Yhteydenotot Radio Hami / DDDDdfFDfDFi puh. 050-242326676768 



Liite 10: Esimerkki leirin työvuoroista (joka päivälle tarvitaan oma) 

TO 15.7. Leiriohjelma OH3D leiriasema Ilmoittautumispiste Le iripäivystäjä 

00 SA       (Johtolan aulassa) 

01   1 henkilö vahtii 1-2 henkilöä 1 henkilö 

02   kalustoa vuorossa vuorossa 

03         

07         

08         

09         

10     OH3AA vastaa ??? 

11     OH3AA vastaa ??? 

12 Avajaiset (kaikki) ??? OH3AA vastaa ??? 

13 RA-yleisesittely (srela) ??? OH3AA vastaa ??? 

14 Sähkötysalkeet (srela) ??? OH3AA vastaa ??? 

15 Amatööriaseman perustaminen (srela) ??? OH3AA vastaa ??? 

16 Amatööriaseman perusmittaukset ??? OH3AA vastaa ??? 

17   ??? OH3AA vastaa ??? 

18 Kotituskontesti teltalla (srela) ??? johtolaan 18:00 ??? 

19   ???   ??? 

20 iltaohjelmaa ja musiikkia teltalla ???   ??? 

21 iltaohjelmaa ja musiikkia teltalla ???   ??? 

22 loppuu 22 suljetaan 22   ??? 

23       ??? 

 
TO 15.7. Leiriohjelma Turvallisuuspartio Aluepartio Ruokailu rahastaja Kirpputori 

00 SA     (WC:t, saunat, roskis) 1 hlö 2 hlö 

01   2-4 henkilöä 1-2 henkilöä (ruokalakatos ja    

02   vuorossa eri aikoina vuorossa, käytössä 2 kpl illalla ohjelmateltta)   

03   riskikartoituksen puutarhatraktoreita     

07   mukaisesti        

08           

09           

10         11-18 

11         ?? + ?? 

12 Avajaiset (kaikki) ??? ???   ?? + ?? 

13 RA-yleisesittely (srela) ??? ???   ?? + ?? 

14 Sähkötysalkeet (srela) ??? ???   ?? + ?? 

15 Amatööriaseman perustaminen (srela) ??? ???   ?? + ?? 

16 Amatööriaseman perusmittaukset ??? ???   ?? + ?? 

17   ??? ??? grilli 18-22 ?? + ?? 

18 Kotituskontesti teltalla (srela) ??? ??? ???   

19   ??? ??? ???   

20 iltaohjelmaa ja musiikkia teltalla ??? ??? ???   

21 iltaohjelmaa ja musiikkia teltalla ??? ??? ???   

22 loppuu 23 ??? loppuu 21 yön ajaksi ???   

23   ???   loppuu 23 mennessä   

 


