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SRAL-100 -KESÄLEIRIN JÄRJESTELYOIKEUDET 2021: VIERUMÄKI 

Suomen Radioamatööriliitto täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja yksi juhlavuoden
päätapahtumista on kesäleiri. Tapahtumalle etsitään järjestävää tahoa. 
Hakuilmoituksessa juhlaleirin puitteiksi annetaan seuraavaa:

”Leirin kesto ja ohjelma on vapaasti järjestäjän päätettävissä.

Koska kyseessä on juhlaleiri, liitto odottaa tapahtumalta 
juhlavuutta. 

Tärkeää on myös tapahtumapaikan esteettömyys ja helppo 
saavutettavuus, jotta mahdollisimman monet radioamatöörit 
pääsisivät juhlistamaan liiton satavuotista taivalta.”

Lahden Radioamatöörikerho ry:llä, OH3AC; on ilo esittää kesäleiripaikka, joka 
täyttää kaikki nämä ”ehdot” ja tarjoaa kesäleirin, joka tullaan muistamaan vielä
pitkään.

Kesäleiri on liiton merkittävin vuotuinen tapahtuma. Vuonna 2021, SRAL:n 
täyttäessä 100 vuotta, on aivan oikein vaatia, että kesäleiripaikka täyttää 
sadan vuoden perinteiden kunniakkaat juhlavat arvot. 

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; hakee SRAL 100 -kesäleirin 
2021 järjestelyoikeuksia Vierumäen vapaa-aika- ja liikuntakeskukseen.

Kesäleirin aika ja kesto
SRAL:n kesäleirit ovat perinteisesti olleet heinäkuun kolmen ensimmäisen 
viikon aikana. Vuonna 2021 mahdollisia viikkoja olisivat viikko 26 (28.6-
4.7.2021), viikko 27 (5.-11.7.2021), viikko 28 (12.-18.7.2021) ja viikko 29 
(19.-25.7.2021).

Viikko 26 on välittömästi juhannuksen jälkeen. Kun SRAL:n on tehnyt 
linjauksen, että leiri ei olisi päällekkäin kesän suurimman kilpailun, ”IARU HF 
World Championship” kanssa, Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; esittää 
leirin ajankohdaksi perinteistä aikaa:

viikko 28  ke-su 14.-18.7.2021.

IARU-kilpailun jälkeinen viikko mahdollistaa myös leirille kutsuttavaksi 
Eurooppaan tulevia huippukilpailijoita. Seuraava viikko 29, ke-su 21.-25.7.2021
on mahdollinen varaviikko leirille.

Leirin kesto on tässä hakemuksessa ke-su, mutta Vierumäen kanssa on 
keskusteltu mahdollisuudesta järjestää leiri vanhaan kunnon tapaan koko viikon
pituisena, siis ma-su, jopa su-su. Näin leiri sopisi erityisesti perheiden 
kesänviettoon.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC           Puh. 046 938 4050                 oh3ac@oh3ac.fi
Radiomäenkatu 43, 15100 LAHTI                   Y-tunnus 2993 724-3                         www.oh3ac.fi



Helppo saavutettavuus – lähellä kaikkea!
Vierumäki on noin 130 km:n etäisyydellä sekä pääkaupunkiseudusta, 
Tampereen, että Jyväskylän alueesta sekä koko kaakkois-Suomesta.

Vierumäki sijaitsee noin 25 km:n päässä Lahdesta ja lähellä Heinolaa. 
Vierumäki on moottoritien äärellä ja sinne on hyvät linja-autoyhteydet.

Pääkaupunkiseudulta pääsee Z-paikallis- ja kaukojunilla, kuten koko maasta, 
kätevästi Lahteen. Lahden rautatieasemalta ja Matkakeskuksesta järjestetään 
jatkuva shuttle-kuljetus Vierumäelle. Harkinnassa on päiväkävijöitä varten, 
yhteistyössä kerhojen kanssa, erityinen linja-auto-kuljetus keskeisiltä alueilta. 

Vierumäki on tiloiltaan myös käytännössä esteetön, sopien kaikille niille radio-
amatööreille, joilla jostakin syystä on liikuntarajoituksia.

Leirin keskuspaikkana Country Club
Leirin keskuspaikkana toimii Country Club, joka on varattu vain kesäleiriä 
varten. Rakennuksessa pidetään yhdessä tasossa saman katon alla ruokailu, 
yhdessäolo, kirpputori että merkittävä osa majoitusta ja esitelmiä.

Käytännössä kaikki muu majoitus ja esitelmät, tapahtumat, rantasauna, 
uimaranta ym. ovat 150-200 metrin päässä Coutry Club'sta. Kaikki leirin 
tapahtumat ovat pienellä alueella, joka auttaa luomaan hyvän leiritunnelman.

Päiväkävijöiden pysäköintipaikat ovat noin 50 metrin päässä Country Club-
rakennuksesta. Kirpputorin ovelle pääsee autolla ja peräkärrymyynnille on 
hyvät asfalttitilat kirpputorin edessä.

Juhlava Vierumäki
Vierumäki täyttää myös kaikki juhlavuuden edellytykset. SRAL 100 -leirin 
avajaiset, iltajuhla ja muut juhlallisuudet voidaan pitää Vierumäki Areenalla. 
Vierumaki.fi toteaa:

”Tapahtumien Areena

Suomen johtavan vapaa-ajan keskuksen sydämessä sijaitseva 
Vierumäki Areena tarjoaa huikeat puitteet suurtapahtuman 
järjestämiseen. Vierumäki Catering vastaa laadukkaiden ravintola-
palveluiden tuottamisesta tapahtumaan. Menu räätälöidään toiveiden 
mukaan.”

Leiripaikkana Vierumäki ylittää selkeästi paikkansa ja palveluidensa puolesta 
kesäleirien yleisen tason. Palveluiden laajuudessa ja monipuolisuudessa 
Vierumäki on ylivoimainen.

SRAL 100 -leirin avaajaksi ja mahdollisen 100-vuotisgaalan juhlapuhujaksi on 
jo saatu alustava lupaus kahdelta suomalaisen elektroniikka- ja radioalan 
tunnetuimmalta toimijalta.

Suomalaisuuden voimakas identiteetti on urheilu. Myös radioamatööritoiminnan
ja urheilun yhdistää voimakkaasti legendaarinen Vierumäki, suomalaisen 
urheilun tyyssija. SRAL:n entinen kunniapuheenjohtaja, radioamatööri-
toiminnen pioneeri ja eräs kunnioitetumpia yleisurheilijoita, valmentaja ja 
urheilujohtaja Armas Valste, OH2NB; oli usein äänessä Vierumäeltä tunnuksella
OH2NB/4.

Majoitusta kaikille ja jokaisen kukkarolle
- Country Club-rakennuksessa ja sen takana olevassa rivitalossa on yhteensä 
57 huonetta, joihin mahtuu 1-2 henkeä.

- Humiseva- rakennuksissa on 63 huonetta, jonne voi majoittua 3-5 henkeä. 
Nämä ovat varsinaisia perhemajoituksia. Rakennukset muodostavat kortteerin, 
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jonka keskelle voidaan luoda erilaista yhteistoimintaa.

- Pihkalassa on 34 kpl huokeita, mutta hyvin varustettuja 1-3 hengen huoneita.
Huoneet ovat ns. opistotasoa laadukkaampia, kaikissa oma suihku ja 
useimmissa myös televisio. 

- Rantamökkeihin Valkjärven rannalla (6 kpl) voi majoittua kuusi henkeä 
kuhunkin. Nämä ovat ideaaleja kerhoille ja tutuille ryhmille.

Kaikki nämä majoitukset ovat korkeintaan 150 metrin päässä Country Club'lta. 

Vierumäen alueelta löytyy lisäksi runsaasti suuremmille perheille tai ryhmille   
6-8 hengen huvilamajoitusta. Huviloiden palvelutaso ylittää selkeästi tavallisen 
omakotiasujan vaatimukset. Huvilat ovat Country Club'in läheisyydessä, golf-
kentän vieressä, mutta myös kauempana. Harrasteemme Old Timereilla on 
mahdollisuus majoittua korkeatasoiseen apartemento-tyyliseen hotelli- tai 
Chalet-majoitukseen hotellissa, joka sijaitsee vain 800 metrin päässä 
tapahtumien pääpaikalta. Hotellilta on kätevä ja nopea kuljetus 
päärakennukseen.

- Asuntovaunuille löytyy monipuolisia mahdollisuuksia joko kangasmaastossa 
tai keinopäällysteellä aivan päärakennuksen läheisyydessä tai kauempana. 
Myös telttailu on mahdollista.

- Kesäleirialue rajataan kevyesti omakseen Vierumäen alueelta eikä alueen 
lävitse kulje yleistä tietä.

- Monipuolisesta ja laadukkaasta majoitustarjonnasta huolimatta Vierumäki on 
edullinen. 

Ruokailu, illanvietto ym
Osanottajien tärkein ruokailumahdollisuus on Ravintola Country Club. 

Aamiais-, lounas- ja päivällistarjoilut ovat edullisia ja tarjontaa on keitto-
lounaasta vaativaan seisovaan pöytään. Country Club'illa sekä päärakennuk-
sessa on myös gourmet-ravintolat.

Country Club'illa on mahdollisuus nauttia ulkoterassilla, sään niin salliessa, 
tuoppi jos toinenkin, seurata ihmisten tuloa ja menoa sekä seurustella kaikkien 
kanssa. Pientä purtavaa ja ehkä jopa grillimakkaraa löytyy tilanteen mukaan 
ehkä pikkutunteihin saakka.

Vierumäen alueelta löytyy lisäksi:
- edullinen Ravintola Kaskela,
- Greeni Kahvila-Ravintola,
- Tahkon kahvila uimahallin yhteydessä,
- Brasserie Rampsi,
- Golf Paviljonki sekä
- kolme tilausravintolaa 

Vierumäen muut palvelut
- Alueella on joustava sisäinen kuljetus 24/7. Mikään ei ole kaukana, kaikki on 
vieressä. Matka illanvietosta majoitukseen sujuu mukavasti ja turvallisesti. 
- Alueelta tai sen läheltä löytyy lisäksi mm. sekä ruoka- että vaate- ja 
varustekaupat, lääkäriasema, pesula- ja siivouspalvelu, lapsiparkki, 
leikkipaikat, lemmikit ja kierrätyspisteet. Lähellä on myös mm. muutaman 
kilometrin päässä apteekki.
- Alueella on ilmainen WLAN-verkko.
- Vierumäellä on mahdollisuus harrastaa käytännössä kaikkia liikuntamuotoja. 
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Myös mm. hohtokeilarata omalla anniskelupaikalla.
- Lapsille, nuorille ja reippaille aikuisille löytyy mm. Flowpark- seikkailu-
huvipuisto ja runsaasti muitakin aktiviteettejä. 
- Aikuisille löytyy hemmottelua hieronnasta ja DaySpa’sta.
- Lisäksi muita erilaisia tapahtumia on viikon kaikille päiville.
- Eräs maan parhaimpia golfkenttiä antaa myös elämisen ja olemisen 
loistokkuutta. Sekä Hami-Golf että jokahamin golf-kurssi voidaan järjestää 
alueella.
- Uimaranta sijaitsee kivenheiton päässä päärakennuksesta. Rantasauna on 
sopivasti käytettävissä ja rantahietikolla tai laiturilla voi viettää aikaansa. 
Uimarannan yhteydessä on myös mahdollisuus iltanuotioon.

Uskommekin, että Vierumäki tulee tarjoamaan perheille erityisen paljon vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia.

Leirin ohjelma
Tulemme panostamaan myös laajaan, monipuoliseen omaan ohjelmaan joka 
tarjoaa kaikille radioamatööreille mahdollisuuksia aktiiviseen uuden oppimiseen,
mielenkiintoisiin asioihin tutustumiseen tai vain viihdyttävään kokemukseen. 

Käytössämme on runsaasti luentotiloja ja -saleja. Pääsalit sijaitsevat Country 
Club'lla tai sen vieressä.

Ohjelma tulee olemaan laaja ja haastava. Mukaan pyydetään maan parhaat 
asiantuntijat. Myös ulkomaisia esitelmänpitäjiä on jo kyselty. FT8-koulu, 
kilpailu- ja dx-koulutus, antenniteoria, MPK/VaPePa, tekninen rakentelu, 
radiohallinto, EMC- ja häiriönpoisto, hamitoiminnan tulevaisuus, 
radioamatöörikoulutus ym ym ovat jo otsikoita, jotka ovat ”piirustuspöydällä”. 
Unohdettu ei ole myöskään leikkimielisiä kipailuita, muuntajan- tai kännykän 
heittoa, leiri-pile'up-kilpailua tai vastaavia. Siis sekä oppia että leikkiä.

Leirikoululle, koulutukselle ym. löytyy loistavat, rauhalliset tilat. Ja tietenkin 
tilat myös kouluttajien koulutukselle. 

Tietenkin järjestämme mahdollisesti useampana päivänä ostos- ja tutustumis-
retkiä Lahteen ja Heinolaan, Radiomäelle ja Vanhalle Radioasemalle.

Vierumäen ympäristössä on paljon erämaa- ja korpityyppistä luonnonaluetta, 
metsälampia ym., jotka mahdollistavat myös uudenlaista ohjelmaa.

Radiotarvikemyyjiä, -edustajia ja muita kaupallisia yrityksiä varten on 
toistakymmentä erikokoista tilaa osallistujien lähellä.

Leirin hinnat
Leirin osallistumismaksut tulevat noudettamaan edellisten vuosien tasoa.

Laaja järjestelyvastuu, osaavat talkoolaiset, hyvä tiedotus
Leiriä varten perustettava järjestelyorganisaatio perustuu yhteistyöhön ja 
vastuunjakoon lähikerhojen kanssa. 

Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; järjestäessä SRAL:n Syyspäivät, 
talkooapuun ilmoittautui 73 henkilöä. Vastaava määrä, jopa enemmän 
kerholaisia on nytkin tulossa mukaan järjestelyihin. 

Leirin tiedotukseen tullaan erityisesti panostamaan. Majoitusvaraukset sekä 
jatkuvasti kehittyvä ohjelma tulevat hyvissä ajoin julkisuuteen välittömästi 
vuodenvaihteen jälkeen. Mitään ei jätetä viime tippaan.
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Uskomme, että Vierumäen kesäleiri tulee olemaan mieleenpainuva ja antoisa 
kokemus kaikille suomalaisille radioamatööreille. Leiri, jonka Lahden Radio-
amatöörikerho ry., OH3AC; on valmis rakentamaan yhteistyössä Suomen 
Radioamatööriliitto ry:n kanssa.

Kerhon edustajat ovat valmiina tulemaan esittelemään Vierumäen leirin 
yksityiskohtia Liiton hallitukselle sen kokouksessa.  Olemme valmiit myös 
esittelemään hallitukselle tai sen edustajalle paikkoja paikan päällä.

Lahdessa lokakuun 15. päivänä 2020

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC
Hallitus

Lisätietoja: https://vierumaki.fi/
Liite: Vierumäen kartta
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