
JUUPAJOEN RESERVILÄISET RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

Johtokunta
Jukka Tuomaala puheenjohtaja, Kalevi Kivistö 1. varapuheenjohtaja,
Eero Nurminen 2. varapuheenjohtaja, Miikka Raninen sihteeri sekä muut jäsenet Raimo Valkeejärvi ja 
Pertti Vihusaari.

Rahastonhoitaja ja toiminnantarkastaja
Rahastonhoitaja johtokunnan ulkopuolelta Tauno Kaukoniemi.
Toiminnantarkastaja Ossi Lehväs ja varalla Paavo Harola.

Yhteyshenkilöt
Ampumatoimintavastaavat Mika Haaparanta ja Kalevi Kivistö, Lylyn Viestivarikon Radiokerhon 
(jäljempänä LVRK) yhteyshenkilö Raimo Valkeejärvi, Piirin naistoimikunnan edustaja Margit Harola, 
Veteraanitoimikunnan edustaja Jukka Tuomaala.

Kokoukset
Johtokunta on kokoontunut kaksi (2) kertaa kokoukseen. Lisäksi on pidetty yhteistoimintapalaveri 
LVRK:n kanssa. Yhdistys on pitänyt kaksi (2) yleistä kokousta eli kevät ja syyskokouksen.

Jäsenistö
Yhdistyksessä oli vuoden 2011 lopussa 82 maksanutta jäsentä, joista 3 kunniajäsentä Olavi 
Koivumäki, Veikko Niemelä ja Arvo Pekki. 74 varsinaista jäsentä, 4 kannatusjäsentä ja 3 kannattavaa 
(perheen) jäsentä sekä 2 nuorisojäsentä. Maksamatta jätti 4 jäsentä.

Jäsenistöstä naisia on 6 ja miehiä 76. Jäsenmaksu oli 25 euroa. Jäsenmäärän nettolisäys edelliseen 
vuoteen oli 1.

Edustaminen
Juupajoen Sotaveteraanit ry:n hallituksessa on toiminut Jukka Tuomaala.
Pirkanmaan Reserviläispiirin hallituksen kokouksiin ja Reserviläispiirien syyskokoukseen on 
osallistunut Jukka Tuomaala.
Reserviläisliiton kevät- ja syyskokouksiin ei ole osallistuttu.
Pirkanmaan Reserviläispiirin Veteraanitoimikuntaan on kuulunut Jukka Tuomaala.
Pirkanmaan Reserviläispiirin naistoimikuntaan on kuulunut Margit Harola.

Kalusto
Yhdistyksen kirjanpidollisesta kalustosta ja muusta materiaalista ylläpidetään luetteloa.
Materiaali on yhdistyksen arkistotiloissa Kopsamonlinnassa (vanha Juupajoen kunnantalo 
Kopsamolla) tai vastuuhenkilöiden hallussa, kuten esim. aseet lupakohtaisesti.

Toimitilat
Juupajoen Sotaveteraanien hallituksen tilat ovat olleet käytettävissä kokouksien pitoon ja materiaalin 
arkistointiin vanhalla kunnantalolla Kopsamolla (Kopsamonlinna).

Huomionosoitukset ja palkitsemiset
Yhdistyksen jäsenelle Tauno Kaukoniemelle on myönnetty Vapaaehtoisen pelastuspalvelun pronssinen 
ansiomitali.
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Tapahtumakalenteri

Helmikuu

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Oriveden Värin kokoustiloissa 28.2.2011.
Paikalla oli kahdeksan (8) yhdistyksen jäsentä.

Maaliskuu

Seppeleenlasku talvisodan päättymispäivänä 13.3.2011 klo 12:00 Juupajoen kirkon sankarihaudalla.
Kunniavartiossa olivat Kalevi Kivistö ja Jani Taipale.
Seppeleen laskivat Tauno Kaukoniemi ja Eero Nurminen.

Huhtikuu
Seppeleenlasku Veteraanipäivänä 27.4.2011 klo 8:00 Juupajoen kirkon sankarihaudalla.
Kunniavartiossa Jukka Tuomaala ja Kalevi Kivistö.

Toukokuu

Seppeleenlasku Kaatuneitten muistopäivänä sunnuntaina 15.5.2011 kirkonmenon jälkeen Juupajoen 
kirkon sankarihaudalla.
Kunniavartiossa Jukka Tuomaala ja Kalevi Kivistö.
Seppeleen laskivat Tauno Kaukoniemi ja Raimo Valkeejärvi Juupajoen Sotainvalidien ja -Veteraanien 
puolesta.

Sotilaallista koulutusta
KEVÄT-HALLI kurssiviikonloppu 20.- 22.5.2011.

Ampumapäivät Hallin varuskunnan radoilla 2011
3.7. su klo 16-19
24.7. su klo 16-19
21.8. su klo 16-19
4.9. su klo 16-19 
14.9.su klo 15-18  (kilpailu)
Asevastaava on kirjannut osallistujat.

Syyskuu

Yrjön Pysti-kilpailu 18.9.2011 su klo 16-19
Yrjön Pystin voitti Jukka Tuomaala yhden pisteen erolla Kalevi Kivistöön. Oli siis tiukka kisa. Kuka 
voittaa Jukan ensi kerralla, kannattaa yrittää. Mikäli meistä vanhoista ei siihen ole, niin "uusien" 
taitajien täytyy se tehdä.

Syys-Halli harjoitusviikonloppu 23. -25.9.2011
Jälleen oli mahdollisuus oppia uutta ja kerrata vanhaa.
Mukana yhdistyksestä olivat:
- Matti Kivijärvi huoltopäällikkönä,
- Mika Haaparanta  TvälAu,
- Jukka Tuomaala TiKe:n päällikkönä,
- Marko Kuronen vastaosastossa.

Lokakuu
Yhdistyksen syyskokous   pidettiin Oriveden Värin kokoustiloissa   30.10.2011  
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Marraskuu

Veteraanien pikkujoulut Seurakuntatalolla 30.11.2011
Yhdistystä edustivat puheenjohtaja Jukka Tuomaala ja korsuvastaavaksi esittelyssä ollut Jukka 
Jokinen.

Joulukuu

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku 6.12.2011 Juupajoen kirkolla ja päiväjuhla Suomelassa.
Yhdistyksestä Suomen Lipun airueina olivat Raimo Valkeejärvi ja Ritva-Liisa Lähteenmäki.
Kunniavartiossa Sankariristillä olivat Mika Haaparanta ja Kalevi Kivistö.
Yhdistyksen lippua kantoi Eero Nurminen ja airueina olivat Raija ja Pertti Vihusaari.
Tauno Kaukoniemi toimi lippukulkueen koordinaattorina.

Puolustusvoimien valtakunnallinen paraati Tampereella 6.12.2011
Mukana olivat puheenjohtaja Jukka Tuomaala ja Eero Nurminen, joka kantoi yhdistyksen lippua 
paraatissa.

Jouluaaton kunniavartio 24.12.2011 Juupajoen kirkon Sankariristillä
Vuoroissa olivat Pertti Vihusaari, Janne Inkinen, Eero Nurminen ja Tauno Kaukoniemi.
Lisäksi yhdistyksen jäsen Aku-Petteri Mäkelä oli Upseerikerhon edustajana vartiovuorossa.

LVRK, Tapahtumapäiväkirja 2011

Vuosi alkoi osallistumisella Suomen Radioamatööriliiton (SRAL) Peruskilpailuun. Vuoden 
ensimmäisen kilpailun puheosuuden operoi kerhon puheenjohtaja synnyin pitäjästään Orimattilasta. 
Itse asiassa operaattori itse oli Orimattilassa, mutta radio oli Tikkakoskella mökillä. Tämä kisa siis 
operoitiin etäohjauksen avulla. Nykyään kohtuullisen huokeilla ja pienillä apuvälineillä voi käyttää 
radiota internetin yli pitkien matkojen päästä. Normaalisti radiokilpailuihin osallistutaan kerhoasemalta 
Lylyn Viestimuseolta, mutta tässä tapauksessa pyhien vieton takia sukulaisten luona ei ollut 
mahdollisuutta mennä kerhoasemalle. Monelle kaupungissa asuvalle radioamatöörille maaseudulla 
sijaitsevan radioaseman etäkäyttö voi olla ainoa mahdollisuus päästä ääneen. Kaupunki asunnon 
yhteyteen ei usein voi asentaa antenneja ja/tai häiriötasot voivat olla liian suuret heikkojen 
kaukoasemien vastaanottoon. Etätyöskentely on radioamatöörisääntöjen mukaista ja kerhon 
johtosääntökin sallii operoinnin kerhon kutsulla tapahtumissa ja kilpailuissa, jotka liittyvät suoraan 
kerhon toimintaan.

Vuoden 2011 alku käynnistyi muutoinkin radiokilpailujen vauhdittamana. Päätimme ottaa osaa 
kaikkiin VHF-testeihin. VHF-testi on radiokilpailu, joka järjestetään joka kuukauden ensimmäisenä 
tiistai-iltana klo 20-24 SA. Tässä kilpailussa pidetään yhteyksiä suomalaisten ja pohjoismaalaisten 
radioamatööriasemien kanssa, mutta kilpailussa on mukana myös virolaisia, venäläisiä, tanskalaisia ja 
jopa keskieurooppalaisia asemia riippuen radiokeliolosuhteista. Joskus radiosignaalit kulkeutuvat 
VHF-alueella (tässä tapauksessa 144 – 146 MHz) jopa pari tuhattakin kilometriä, esimerkiksi Italiasta 
Suomeen, ns. troposfäärikanavaa pitkin. Lämpimän ilman jäädessä loukkuun kylmän ilmamassan 
väliin syntyy ikään kuin kulkuaaltoputki, jota pitkin radiosignaali voi edetä pienellä vaimennuksella 
pitkiä matkoja. Jokaisen kuukauden VHF-testi on oma osakilpailunsa ja koko vuoden kisan voittaa se, 
joka saa pisteitä eniten yhdeksässä osakilpailussa. Tänä vuonna jouduimme kuitenkin jättämään väliin 
loppuvuoden VHF-testit elokuussa alkaneiden mastotalkoiden takia, koska VHF-antenni jouduttiin 
purkamaan talkoiden tieltä.
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Kerho oli hyvin aktiivinen kilpailuihin osallistuja vuonna 2011. Kerholta operoitiin puheella (SSB, 
AM), sähkötyksellä (CW), telekirjoituslähetelajilla (RTTY) niin kotimaisissa radiokilpailuissa kuin 
ulkomaisissa kilpailuissa. Kerholaisten radio-operointitaidot ovat kehittyneet paljon kilpailuihin 
osallistumisen kautta. Vuoden isoin toimintasuunnitelmaan kuuluva kilpailu oli SAC (Scandinavian 
Activity Contest) jonka sähkötysosuuteen ja puheosuuteen kerho osallistui. Kaksi kerhomme 
sähkötysvirtuoosia vieraili operoimassa tämän SAC:n sähkötysosuuden Ikaalisten Sisätössä, johon 
heidät kutsuttiin miehittämään muutoin tyhjäksi jäävä kilpailuradioasema. Radiokerhon oma 
radioasema oli tällöin mastotalkoiden takia poissa käytöstä, ja koska sinne kaivattiin sähkötystaitoisia 
kilpaoperaattoreita, niin Ari OH3KAV ja Veikko OH3LB lähtivät edustamaan Suomea ja 
Radiokerhoa, sillä he saivat luvan käyttää kerhomme kutsua OI3V täältä vierasasemalta. Parin viikon 
päässä tästä kilpailuosuudesta oli SAC:n puheosuuden vuoro. Tämä kilpailu operoitiin 
kerhoasemaltamme Lylystä ja tällä kertaa Suomen puolesta lähti taistelemaan kerhomme SSB-
kisatiimi: Jaakko OG1J, Eero OH3FZR, Matti OH1MVK ja Kari OH3BJL. Se miksi tässä puhutaan 
taistelusta, johtuu siitä, että tässä radiokilpailussa Ruotsi ja Suomi kamppailevat joka vuosi 
pistevoitosta. Parina viime vuonna Ruotsi on voittanut Suomen, mutta tänä vuonna on innostettu 
mahdollisimman monia suomalaisia radioamatööriasemia mukaan kisaa, jotta voitto tulisi taas kotiin. 
Tässä Ruotsi-Suomi-maaottelussa kaikkien oman maan asemien pisteet lasketaan yhteen, niin 
sähkötysosuudesta kuin puheosuudestakin. Me päätimme antaa oman panoksemme osallistumalla 
pisteiden keruuseen. Mastotalkoiden takia meillä ei olut kovin hyvät antennivarustukset, mutta kisan 
aikana lauantaiyöllä saimme kolmielementtisen kolmenaaltoalueen lyhytaaltosuunta-antennin 
pystytettyä Geroh-merkkisen entisen sotilaskäytössä olleen teleskooppisen mastonpäähän 12 m:n 
korkeuteen ja kaiken lisäksi saimme sen pyörimään eri suuntiin pienen kääntömoottorin avulla. Tämän 
”tribanderin” avulla saimmekin mm. japanilaisia asemia kisalokiin. Muita kansainvälisiä kilpailuja 
olivat mm. CQ WW WPX:n, jossa kerhomme kutsu oli kysyttyä tavaraa ja mm. BARTG RTTY-
kilpailut.

Toukokuussa radiokerholaisia osallistui PSVIESTIK/JTR/PSPR:n harjoitukseen Niinisalossa. 
Tapahtuman organisoi Pirkanmaan Viestikilta. Harjoituksessa esiteltiin vierailijoille nykyistä 
viestikalustoa ja kerrottiin Viestin tulevaisuudennäkymistä. Tapahtuma huipentui 
raskaskranaatinheittimien ammuntanäytökseen. Toukokuun lopulla radiokerholaiset vierailivat 
Pirkanmaan Viestikillan perinteisessä Viestimieskilpailussa, joka järjestettiin TRES:in omistamalla 
Sillanpään-majalla Kangasalla. Ohjelmassa oli mm. suunnistusta ja haastavia tehtävärasteja majan 
pihapiirissä.

Nostalgisia tunnelmia oli kesäkuussa Perinneradiotapahtumassa, johon Radiokerho osallistui Sipillä 
(kaukopartiokäyttöön suunniteltu ja sotien jälkeen valmistettu transistoroitu 
sähkötyslähetinvastaanotin, 1-2 W out) ja kerhon vakioradiolla LV450:llä (Racal:in tekemä 
lähetinvastaanotin, 100 W lähtöteho, joka oli esikuntaradiokäytössä PV:llä). Perinneradiotapahtumaan 
osallistui kymmeniä radioamatööriasemia, joilla useimmilla oli jokin sodanaikainen 
radiolähetinvastaanotin. Tapahtuma sijoittui 80 m:n radioamatööriaaltoalueelle, ja siellä oli kuultavissa 
aitojen Kyynel-radioiden uikuttavaa ääntä ja esim. VREHB-radioiden (Bertta-radio) tukevampaa 
ääntä, ja monia muita sodanaikaisia entisöityjä radioita oli äänessä ympäri Suomea. Tästä on tullut 
todella suosittu tapahtuma, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa: 4.6. ja 6.12. Lähetelajeina on 
käytössä sota-ajoille tyypilliset sähkötys ja AM (amplitudimodulaatio). OI3V pyrkii osallistumaan 
tähän tapahtumaan joka vuosi. Toivottavasti saamme Sipin lisäksi vaikkapa Bertan käyttöömme ensi 
vuonna. 
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Vuoden 2011 aikana tehtiin antennitalkoita. Kunnostimme ja parantelimme mm. kerhon lanka-
antenneja ja asensimme kerhon katolle monialuevertikaaliantennin. Radiokerholaisia vieraili 
toukokuussa Petäjäveden TV- ja radiomuseon Rompepäivillä. Rompepäivillä on paljon vanhaa tavaraa 
myynnissä, myös elektroniikkaa ja radiolaitteita. Tulipa sieltä Rompepäiviltä ostettua 18m:n mittainen 
alumiiniristikkomasto, koska hyvän sai halvalla. Kerholla on ollut pitempään isomman maston 
tarvetta. Isompaa, siis pitempää, mastoa tarvitaan, jotta saataisiin lyhytaaltosuunta-antenni laitettua sen 
nokkaan, näin kerhon radioaseman suorituskyky lyhytaaltotyöskentelyssä paranisi huomattavasti, 
etenkin kilpailuissa tästä olisi hyötyä. 

Se 18m:n masto tuli sitten ostettua kerhon puheenjohtajan toimesta ja nyt oli edessä maston kuljetus 
kerholle. Sitä ennen oli vielä varmistettava, että maston saa museon mäelle Lylyyn asentaa. Raimo 
Valkeejärvi selvitti asiaa ja mitään estettä maston asentamiselle ei ilmaantunut. Tomi Viikari ja hänen 
pakettiautonsa avustuksella masto siirtyi viikon päästä kerhoasemamme pihaan. Tästä sitten kehkeytyi 
vuoden isoin talkoorupeama eli rupesimme valmistelemaan maston pystytystä ja sopivien antennien 
mastoon nostoa. Ensin oli purettava vanha masto pois tulevan tieltä, se kävi talkoilla jouhevasti. 

Sen jälkeen onkin tullut käytyä isommalla ja pienemmällä kerhoporukalla museolla mastotalkoissa. 
Raimo ja Eero hitsailivat maston jalustan ja sen jälkeen mastoa päästiinkin nostamaan pystyyn. Masto 
kasattiin maassa täyteen mittaansa ja nostettiin kokonaisena pystyyn sähkövinssin ja miestyövoiman 
avulla. Homma kävi nopeasti ja turvallisesti. Aluksi porukka vähän epäili tätä kokonaisena nostoa, 
mutta Viikarin kokemukseen luottaen kaikki vakuuttuivat homman onnistumisesta viimeistään sitten, 
kun masto oli pultattu kasaan ja kiinnitetty tukevasti saranoin varustettuun jalustaansa. Masto nousi 
suoraan sanottuna kevyesti ylös. Siitä asti riitti talkoita lähes joka viikonlopuksi. Talkoissa tehtiin 
maadoitushommia ja nostettavien antennien testailua ja kunnostusta nostoa varten. Tällaiset talkoot 
ovat siitä hienoja, että ne saavat kerholaiset liikkeelle ja mukaan kerholle tekemään yhdessä, sitähän 
kerhotoiminta parhaimmillaan on. Mastotalkoot venyivät joulukuulle asti, onneksi oli leuto alkutalvi. 
Mastotalkoot saatiin päätökseen 10.12., jolloin Timo OH3LMG ja Eero OH3FZR kävivät 
viimeistelemässä antennin kääntömoottorin liitännät ja toiminnan sekä testaamassa uusien antennien 
toiminnan. Uusi masto ja antennit tulevat olemaan kaikkien kerholaisten vapaasti käytettävissä. Nyt 
OI3V tulee kuulumaan yhä useammin ja yhä paremmalla signaalilla ympäri maailmaa.

Tämänvuotinen kerhon tapahtuma oli Kansallispuistoaktivointi. Tässä tapahtumassa oli kaikkiaan viisi 
2-4 kerhon jäsenen muodostamaa partiota, jotka lähtivät kukin valitsemaansa kansallispuistoon 
pitämään yhteyksiä kotimaisiin radioamatööriasemiin. Tapahtumaa oli mainostettu hyvissä ajoin 
Suomen Radioamatööriliiton (SRAL) lehdessä ja radiobulletiineissa, joten muut radioamatööriasemat 
tiesivät odottaa meidän asemien ääneen tuloa viidestä kansallispuistosta Pirkanmaalta ja sen liepeiltä. 
Kansallispuistot olivat: Seiseminen, Helvetinjärvi, Puurijärvi-Isosuo, Kauhaneva-Pohjankangas ja 
Isojärvi. Ainutlaatuista tästä tapahtumasta teki se, että mikään muu kerho ei ole aktivoinut yhtäaikaa 
näin montaa kansallispuistoa. Tapahtumamme suosio oli suurempi kuin osasimme odottaa. Vasta-
asemat keräsivät innokkaasti viittä asemaamme lokeihinsa. Olimme luvanneet lähettää jokaiselle, joka 
kerää kaikki asemamme kumpanakin aktivointipäivänä, lauantaina ja sunnuntaina, todisteen siitä, että 
on operoinut meidät. Todiste on QSL-kortin lisäksi lähetettävä koristeellinen plakaatti muistoksi 
tapahtumasta. Osa partioistamme kävi päiväseltään kansallispuistoissa, mutta kaksi asemaa vietti myös 
yön asemapaikallaan. Yöpyminen puistossa oli ihan mukavaa, siitä huolimatta, että ajoittain satoi 
enemmän kuin kaatamalla. Tiettyä sissimeininkiä oli rakentaa radioasema metsän keskelle ja virittää 
antennit puitten väliin. Energialähteenä olivat lyijy- ja geeliakut. Parhaimmillaan olimme äänessä noin 
6 h per päivä. Hyvin siinä ehti nauttia luonnon nähtävyyksistäkin yhteyksienpidon lomassa. Tehot piti 
radioissa säätää mahdollisimman pieniksi, mutta niin suuriksi, että yhteyden muodostuivat hyvin. 
Niillä akuilla, jotka mukaan tulivat (kaksi 70 Ah) oli pärjättävä molemmat päivät, ainakin jos yöpyi 
puistossa, latausmahdollisuutta ei ollut. Häiriötaso oli olematon puistoissa, heikoimmatkin signaalit 
kuuluivat hienosti.
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Heinäkuussa kerholaisia vieraili jokavuotisella SRAL:n kesäleirillä, joka tällä kertaa oli Sappeella. 
Kesäleirille rakensimme kerhoaseman ja OI3V oli sieltäkin äänessä torstaista sunnuntaihin. 
Kesäleirillä tapahtui eräs kerhovuoden kohokohdista, sillä uusin kerhon jäsen Eero Nurminen kävi 
tenttimässä radioamatööritutkinnon ja pääsi siitä hienosti läpi. Jonkin aikaa tutkinnon suorittamisen 
jälkeen Eero sai postissa asemalupansa ja kutsuksi hän sai OH3FZR. Nyt kerhossa kaikilla on oma 
radiokutsu, mikä on erinomainen juttu.

Perinteinen majakkaviikonloppu Sälgrundin majakkasaarella Kaskisissa järjestettiin elokuussa. Tällöin 
vietetään kansainvälistä majakka- ja majakkalaivaviikonloppua, jolloin radioamatöörit 
ympärimaailmaa hakeutuvat majakoiden läheisyyteen pitämään radioyhteyksiä ympäri maailmaa. Viisi 
kerholaista osallistui tällä kertaa tähän tapahtumaan ja he pitivät kerhoasematunnuksellamme 
OI3V/LH (LH=Light House) yli 1000 radioyhteyttä Sälgrundin saarelta.

Syksyllä kerholaiset osallistuivat HF-kaukoliikenneharjoitukseen. Harjoituksen organisoinnista vastasi 
MPK ry., mutta kouluttajat olivat Radiokerhon jäseniä, Tomi Viikari OH1GEO ja Timo Järvi 
OH3LMG. Harjoitus alkoi perjantaina klo 18 ja loppui sunnuntaina klo 14 paikkeilla. Harjoitusta 
varten oli rakennettu radioamatööriasema, jolta operoitiin digilähetelajia (RTFSM) ja 
sotilasradioasema, jossa käytettiin partioradiota LV665:sta ja Sanlaa. Yhteyksiä pidettiin sähkötyksellä 
ja puheella sekä lähetettiin Sanlalla sanomia digitaalisesti lyhytaalloilla. Ennen 
viestiliikennepäivystysosuutta radioasemilla harjoitukseen osallistujille annettiin koulutusta LV665:n, 
LV641:n ja Sanlan käytöstä sekä kerrattiin ja opetettiin antennien käyttöä. Koulutus oli erittäin hyvin 
organisoitu ja kouluttajilla oli hyvä kokemus viestikouluttamisesta. Harjoitukseen osallistui 
koulutettavia vain puoli tusinaa, mutta se ei ainakaan kurssin laatua heikentänyt. Kurssin huolto oli 
myös huippuluokkaa, sillä siitä vastasi MPK:n Pirkanmaan Koulutus- ja tukiyksikön (KOTU) 
päällikkö Ilkka Tilli. Viestimiestaitoja tuli harjoiteltua vuoron perään sotilasradioverkossa ja 
radioamatöörilaittein toteutetussa verkossa. Radioasemamme Lylyssä toimi vasta-asemana Lahdessa, 
Helsingissä ja Turussa toimineille radioasemille.

Sääntömääräiset kerhon kokoukset pidettiin sitä mukaan kuin ne toimintasuunnitelman mukaan tulivat 
eteen. Kokouksissa oli mukavasti jäseniä. JuuRes ry:n kevät- ja syyskokouksiin osallistuimme helmi- 
ja lokakuussa. 

Kerhon automaattiasemaprojekti saatiin päätökseen vuoden loppuun mennessä. Automaattiasema on 
radioamatöörien paikannusdataa lähettävä toistinasema, joka sijoitetaan Vilppulan Makkaramäessä 
sijaitsevalle matkapuhelintukiasemalle entisen pelastuslaitoksen tukiasemalaitteiston tilalle. 
Pelastuslaitos on luovuttanut entisen tukiasemansa asemapaikan Radiokerhon hallintaan.

Matti OH1MKV ja Timo OH3LMG olivat jouluaaton kunniavartiossa Kalevankankaan 
sankarihaudoilla.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2011 oli todella hieno kerhovuosi. Nyt on kerhon radioasema täydessä iskussa 
mastotalkoiden jäljiltä, joten harrastusedellytykset sen kuin paranevat ja radioyhteyksien pitäminen on 
entistä mielenkiintoisempaa. Suunta-antennilla saamme parempia kaukoyhteyksiä ja radiokelien 
havainnointi on entistä monipuolisempaa. Ensi vuonna osallistumme taas lukuisiin radiokilpailuihin. 
Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan sisältyy paljon aktiviteetteja, muun muassa 
kriisiviestintäharjoitus ja syksyllä taas HF-kaukoliikenneharjoitus. Kesän tapahtumina ovat ainakin 
Perinneradiotapahtuman johtoasemana toimiminen, kaatuneiden muistopäivänä veteraanikorsulla 
vierailu ja kansallispuistoissakin on aikomus käydä pitämässä radioyhteyksiä. Lisäksi tietysti kerhon 
ohjelmassa ovat kaikki toimintasuunnitelman vakioaktivoinnit. Tekemistä riittää vuodelle 2012.

73 Kari Salminen
LVRK, puheenjohtaja.
Tampere 31.1.2012 
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Kerholaiset vuonna 2011

Tero Ahtee OH3FJQ
Timo Järvi OH3LMG
Jorma Korpisaari OH3LUL
Ari Kosonen OH3KAV
Ossi Lehväs OH3YI
Heikki Leppäjärvi OH3JKV
Veikko Kuumola OH3LB
Jaakko Madekivi OG1J
Eero Nurminen OH3FZR
Keijo Pakkanen OH3HPV
Miikka Raninen OH3GPJ
Heikki Ronko OH3SUV
Tapio Salmijärvi OH3JCB
Kari Salminen OH3BJL
Matti Sivula OH1MKV
Tomi Viikari OH1GEO
Tauno Viren OH3YR

Radiokerhon toimihenkilöt 2011

• Puheenjohtaja ja kerhon valvoja: Kari Salminen, OH3BJL
• Sihteeri: Matti Sivula, OH1MKV
• Millog -yhdyshenkilö: Raimo Valkeejärvi
• Kilpailutoiminta: Kari Salminen, OH3BJL
• QSL-vastaava: Veikko Kuumola, OH3LB
• Reserviläistoiminta: Timo Järvi, OH3LMG
• Kotisivut: Matti Sivula, OH1MKV

Radiokerhon tapahtumat 2011

Radiokerhon kokous  
Aika:  Keskiviikko, 16.2.2011 klo 18:00 - 21:00  

Juupajoen Reserviläiset ry:n kokous  
Aika:  Maanantai, 28.2.2011 klo 18:00 - 21:00  

Viestiaselajin vuosipäivä  
Aika:  Lauantai, 5.3.2011  
  
Kerhoaseman antennienhuoltotalkoot  
Aika:  Lauantai, 12.3.2011  

SRAL:n Kevätpäivät 2011  
Aika:  Lauantai, 16.4.2011  

Tutustuminen PSVIESTIK/JTR:n harjoitukseen  
Aika:  Keskiviikko, 4.5.2011  
 
Vierailu Radiolassa (OH6R)  
Aika:  Lauantai, 7.5.2011  
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Viestikurssi (Kevät-Halli) Hallin varuskunta 1100 11 12007  
Aika:  Kurssiviikonloppu (pe-su), 20.-22.5.2011  

Paikka:  Radio- ja TV-museo, Petäjävesi  
Aika:  Lauantai, 28.5.2011 klo 08:00–17:00

PVK:n Viestimieskilpailu  
Aika:  Maanantai, 30.5.2011  

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä ja Perinneradiotapahtuma (PRT12)  
Aika:  Lauantai, 4.6.2011 klo 10:00-15:00  
 
Kansallispuistoaktivointi 2011  
Aika:  Lauantai, 18.6. klo 10:00 - 19.6.2011 klo 15:00  

Kerhoaseman siivoustalkoot  
Aika:  Tiistai, 12.7.2011  

SRAL:n kesäleiri  
Aika:  To-Su, 14.-17.7.2011  

Kerhoaseman mastotalkoiden (2011) aloituspalaveri  
Aika:  La 13.08.2011 klo 10:00-15:00  

Kansainvälinen majakka- ja majakkalaivaviikonloppu  
Aika:  Lauantai, 20.08.2011 klo 00.01 UTC - Sunnuntai, 21.08.2011 klo 23.59 UTC  

Viestiliikenneharjoitus (HEINU) Pirkanmaa 1100 11 12030  
Aika:  Harjoitusviikonloppu (pe-su), 9.-11.9.2011  

Scandinavian Activity Contest (SAC) –kilpailu (CW-osio)  
Aika:  Lauantai, 17.9.2011 12:00 UTC - Sunnuntai 18.9.2011 12:00 UTC (24 tuntia)  

Lylyn Viestivarikon ja LVRK:n perinnepäivä  
Aika:  Lauantai, 22.10.2011  

Scandinavian Activity Contest (SAC) –kilpailu (SSB-osio)  
Aika:  Lauantai, 8.10.2010 12:00 UTC - Sunnuntai 9.10.2010 12:00 UTC (24 tuntia)  

Radiokerhon syyskokous  ja saunailta
Aika:  15.10.2011

Juupajoen Reserviläiset ry:n syyskokous  
Aika:  30.10.2011

Lylyn ja Pyryn päivä  
Aika:  Tiistai, 1.11.2011  

SRAL:n Syyspäivät 2011  
Aika:  Lauantai, 19.11.2011  
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Itsenäisyyspäivä, Perinneradiotapahtuma (PRT13) ja Kuutosten Kuudennen päivän CUP  
Aika:  Tiistai, 6.12.2011  

Jouluaaton kunniavartio sankarihaudoilla  
Aika:  Lauantai, 24.12.2011  

Muita tapahtumia 
Mastoprojekti 2011 ja siihen liittyvät talkoot 13 kpl
Lukuisa määrä radiokilpailuja  

Tiedottaminen
Jäsentiedotteita on lähetetty yhteensä yksi kappale, joka ajoitettiin kevätkokouksen kutsun yhteyteen. 
Syyskokouskutsu oli Oriveden Sanomissa. Kokouskutsut johtokunnan kokouksiin on hoidettu 
puhelimitse.
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