
SRAL:n hallituksen kujanjuoksu: "Kesäleiri 2017"
SRAL:n kesäleiri 2017 pidetään 4.-9.7.2017 Mustialan Kartanon alueella 
Tammelassa, aivan Forssan kupeessa. Mustiala on entinen maatalous-
oppilaitos, jossa nykyisin tuotetaan maatalousalan perustutkintoja. Mustiala'a 
ei pidä sekottaa Mustilaan, joka on monopuolinen arboretum (puulajipuisto) 
Elimäellä ja OH5Z-kilpaiuaseman kotipaikka.
No, eikös meidän pitänyt mennä pömpelikköön Evolle? Tässä vielä tiivistetty, 
lyhyt katsaus asiaan siihen miten Evo muuttui Mustialaksi.

1) SRAL:n hallitus pyysi keväällä kerhoja hakemaan kesäleirin 2017 
järjestelyoikeuksia.

2) OH3AC oli ainoa hakija. Kerho neuvotteli useamman kerran Vierumäen 
kanssa ja lähetti oheisen hakemuksen kesäleiristä Vierumäen Urheiluopiston 
alueella: www.oh3ac.fi/Kesäleiri 2017.pdf

3) Kahta päivää myöhemmin SRAL:n puheenjohtaja totesi Eestin leirillä, että 
oli ”Kyllähän hakemus on tullut, mutta eiköhän mennä Evolle!”

4) SRAL:n hallitus kokoontui kesäleirillä la 9.7.2016. Hallituksen pöytäkirjan 
mukaan:

”Käsiteltiin Lahden Radioamatöörikerho ry:n hakemus Vierumäen 
Urheiluopistolle ehdotetusta leiripaikasta. Liite 8. Hakemusta ei 
hyväksytty.”

Hallitus ei ole pyytänyt lisätietoja kerholta eikä kertonut, mikä oli 
hylkäämisen perusta. Hallituksen kyselytunnilla puheenjohtaja tosin totesi, 
ettei hän ollut löytänyt Vierumäen kartasta nuotiopaikkaa. No, kyllä se siellä 
kartalla on, upealla paikalla järven rannalla n. 50 m päärakennuksesta.

5) Hallituksen kyselytunnilla Hankasalmella SRAL:n puheenjohtaja kertoi 
melko tarkasti seuraavin sanoin, että:

”Koska ensi vuosi on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi, hallitus 
katsoo että ei olisi kohtuullista että yksi kerho saisi kunnian 
järjestää tällaista juhlavuoden leiriä. Hallitus on siksi päättänyt 
kesäleirin 2017 itse Evolla.”

Hallituksen sihteerin Annikan, OH2HSJ; aviopuoliso Antti, OH2MNI; kertoi 
kuitenkin jälkikäteen tietävänsä, että kyselytunnilla oli vain yleisöltä kysytty, 
mitä mieltä he ovat, jos mentäisiin Evolle. Kyseessä oli Antin mukaan vain 
mielipiteenkartoitus. Hmmm ..

Lähes kaikki kesäleirillä olleet olivat kylläkin käsittäneet kyselytunnin 
perusteella, että tulisi olemaan Evolla.

6) Kesäleirin jälkeen hallituksen jäsenet saivat lukuisia yhteydenottoja ja 
kritiikkiä siitä, ettei Evo ole juhlavuoden arvoinen leiripaikka. Hyvin moni 
tuohtunut jäsen ilmoitti ettei missään tapauksessa halua mennä 
"pömpelikköön" Evolle. Näitä viestejä tuli runsaasti myös OH3AC:lle ja 
kerhoa pyydettiin jopa järjestämään "varjoleiri." 

7) Hallitus huomasi nopeasti, ettei ajatus Evosta ollu tulleen kritiikin ja 
jäsenistön ikärakenteen vuoksi toteuttamiskelpoinen. Alkoi vimmattu uuden 
kesäleiripaikan etsiminen. Hakemiskriteereinä olivat mm että;

a) Paikan pitää olla uusi ja erikoinen – minnekään Himokselle, 
Peurunkalle, Petäykseen tai vastaavaan paikkaan ei voida mennä koska 
Vierumäkikin olisi ollut uusi, mielenkiintoinen ja palveluiltaan 
ylivoimainen paikka. Piti löytää vähintään yhtä hyvä!
b) Paikalla tulee olla kohtuullinen määrä sisämajoitustilaa, koska se oli 
yksi Vierumäen vahvuuksista.

http://www.oh3ac.fi/Kes%C3%A4leiri%202017.pdf


c) Paikka saa olla korkeintaan 100 km länteen Tampereelta etelään 
olevalta alueelta, koska perinteisesti suuri osa talkooporukasta on tullut 
sieltä alueelta.

8) Hallitus teki päätöksen kokouksessaan ti 13.9. Päätös julkistettiin 
bulletiinissa 17.9.

9) Hallituksen päätöksen julkistuksen jälkeen hallituksen jäsen Jussi Kekki, 
OH5O; lähetti ilkkuvan sähköpostin kerhon osoitteeseen.

Summa summarum:
- Kesäleiri Mustialassa järjestetään "pidennettynä" 4.-9.7.2017 eli tiistaista 
sunnuntaihin. OH3AC oli suunnitellut Vierumäelle vanhan perinteen ja 
juhlavuoden kunniaksi viikon pituista leiriä eli lähinnä päivämäärälle 8.-
16.7.2017. Vierumäen ohjelmatarjonta on niin uskomattoman runsas ja 
perheystävällinen, että ohjelmaa olisi riittänyt koko perheelle koko viikoksi. 
Vierumäen osallistujatavoite oli 1.000 kävijää, kun esimerkiksi Hankasalmella 
kävi tänä vuonna 763 henkeä.

- Nyt valittuna leiriviikonloppuna – 8.-9.7.2017 - on kesän ja yksi vuoden 
suurimmista kilpailuista, IARU HF-Contest. Vierumäen tilat oli varattu myös 
seuraavalle viikonlopulle, 15.-16.2017, jolloin myös kilpailijat olisivat 
päässeet pitkästä aikaan mukaan kesäleirille.
Sekä SRAL:n oma kilpailuvaliokunta että CCF ovat pyytäneet SRAL:n 
hallitukselta (pöytäkirja 9.7.2016 kohta 10), ettei kesäleiriä järjestettäisi 
IARU HF-kilpailun aikana. Hallitus ei hyväksynyt pyyntöä. 

- Tammelassa on sisämajoitusta n. 220 paikkaa. Se on käytännössä 
täsmälleen sama määrä kuin Hankasalmella (n. 215). Suurin osa kesäleirille 
tulijoista joutuu siis majoittumaan vanhaan tapaan telttaan tai asunto-
vaunuun tai tyytymään päiväkäynttihin. Mustialan huoneiden taso ei selviä 
sen kotisivulta, mutta Mustiala puhuu "majatalo"-tasosta. Vierumäen 
majoituskapasiteetti on vastaavasti 2500 vuodepaikkaa, alkaen 
"kurssihuoneista" (pöytä ja sänky), hotellihuoneisiin ja luxushuviloihin. 
Vierumäen hintataso on on hieman halvempi kuin Hankasalmen.

Ja loppukaneetti ...
Varaukset kolmelta eri viikonlopulta Vierumäeltä on nyt purettu ja palautettu 
yleiseen käyttöön. Olemme pahoillamme erityisesti Vierumäen puolesta, 
koska heidän paneutumisensa asiaan sekä halunsa ja joustamiskykynsä 
palvella suomalaisia radioamatöörejä oli aivan ennennäkemätöntä. Sic!

Mustialan Kartano on paikkana erikoinen ja mielenkiintoinen – sinänsä 
yht'äkkiä katsoen ei mahdoton paikka – olutpanimosta huolimatta. Vuoden 
päästä näemme, miten se soveltuu radioamatöörien kesäleiripaikaksi. 

Mutta jälleen koko hakuprosessista on jäänyt jäsenistölle nuiva maku. 
Hallituksen omien hakuehtojen pyörtäminen ja kompurointi eivät anna hyvää 
kuvaa. Miksi hakea kesäleirijärjestäjää, jos sitten halutaankin järjestää leiri 
itse?

Suomen jäsenmäärältään suurin radioamatöörikerho, OH3AC; halusi antaa 
jäsenistölle ennenkuulumattoman hienon kesäleirikokemuksen Suomen 
itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Meidän henkinen esikuvamme oli Jynkkä 
1972, kun Kuopion Seitoset, OH7AA; kunniahimoisesti järjestivät 
uraauurtavan leirin joka ”räjäytti” paketin. Leirin, josta vanhempi sukupolvi 
vieläkin puhuu kunnioittavasti.

Vielä erikoisemmaksi hallituksen päätöksen tekee vielä se, että OH3AC:n 
hallituksen puheenjohtaja oli kutsuttu SRAL:n hallituksen kokoukseen 
huhtikuussa keskustelemaan "rakentavasta yhteistyöstä” OH3AC:n ja SRAL:n 
välillä. Kun OH3AC nyt sitten ehdottaa rakentavaa yhteistyötä, se ei 
kelpaakaan.


