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KESÄLEIRIN JÄRJESTELYOIKEUDET 2018: VIERUMÄKI 

Kesäleiri on Liiton merkittävin vuotuinen tapahtuma. Kesäleirin tulee kiinnostaa,
yllättää ja palkita kaikki suomalaiset radioamatöörit. Kesäleiri on tilaisuus, 
tapahtuma ja traditio, joka vielä yhdistää kaikkia meitä harrasteen piirissä 
toimivia.

Kesäleirin tulee olla keskeisessä paikassa, joka on helposti ja ilman hanka-
luuksia kaikkien tavoitettavissa ja paikassa, joka tarjoaa jokaiselle erikseen 
juuri hänen kaipaamansa majoitustason ja tason ruokailla juuri hänen halua-
mallaan tasolla. Leiri ei saa poissulkea ketään eikä mitään radioamatööri-
ryhmää. Leirin tulee palvella myös radioamatöörin perhettä mahdollistaen koko 
perheelle mukavan leiriajan.

Vierumäki tarjoaa majoituspalveluita aina huippuluokan hotelli- ja 
huvila/mökki-majoituksesta teltta- ja asuntovaunumajoitukseen. Ja kaikkea 
siltä väliltä. Alueen laajat palvelut ulottuvat kaikista vapaa-ajan ja liikunnan 
palveluista laajaan koko perheen lomailun ja yhdessäolon tarjontaan.  Myös 
Vierumäen ruokailupalvelut tarjoavat edullisesta gourmet-tason illallisesta 
keittolounaaseen. 

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

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

Leiripaikkana Vierumäki ylittää selkeästi paikkansa ja palveluidensa puolesta 
kesäleirien yleisen tason. Palveluiden laajuudessa ja monipuolisuudessa 
Vierumäki on ylivoimainen SRAL:n leirien tarjonnassa.

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; hakee kesäleirin 2018 
järjestelyoikeuksia Vierumäen vapaa-aika- ja liikuntakeskukseen

Vierumäki ja sen palvelut
Vierumäki on yhdistävässä paikassa. Se on ”vanhaa” OH4-piiriä sijaiten Heino-
lan kaupungin alueella. Heti Vierumäen takamaastosta alkaa OH5-piiri, mutta 
lähin suuri kaupunki on Lahti vain 25 km:n päässä. Vierumäki on kuin Lahti - 
lähellä kaikkea mutta ei kaukana mistään. Siis kolmen piirin leiri!
Kesäleirin keskeinen tapahtumapaikka on oleva Vierumäen ”Country Club”, 
jonka kokoustilat on omistettu vain kesäleirin vieraille. Sekä tärkeimmät 
esitelmät, ruokailu, yhdessäolo että majoitus ovat samassa rakennuksessa. All-
in-one. Kaikki yhdessä paikassa eikä turhaa juoksemista paikasta toiseen.
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Uimaranta ja rantasauna ovat vain 200 metrin päässä Country Clubista. 
Vierumäen yli 1000 majoituspaikkaa tarjoavat sopivan hintaisen ja laadullisen 
majoituksen jokaiselle.

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

Monipuoliset majoitustilat
- Vierumäki ei välttämättä ole tunnettu telttailu- tai asuntovaunualueena. Tällä
kertaa Vierumäki tarjoaa meille kuitenkin poikkeuksellisesti mahdollisuuden 
telttailuun ja karavaanipaikkoihin, joko aivan Country Clubin vieressä tai 
kauempana rauhallisella alueella. Telttailulle on varattu tilaa sekä kangas-
maastossa että nurmikolla.

- Vastaavasti asuntovaunuille löytyy monipuolisia mahdollisuuksia joko 
kangasmaastossa tai keinopäällysteellä joko aivan päärakennuksen vieressä tai 
kauempana. Järjestäjät luonnollisesti vastaavat, että asuntovaunuille on 
mahdollisuus sähkönsaantiin.

- Edullinen ”opistomajoitus” sijaitsee Kaskelassa, myös Country Clubin 
läheisyydessä. Jokaisessa huoneessa on oma suihku ja WC. Huoneet ovat 
edullisia ja sopivat erinomaisesti yksin tuleville osanottajille, joille tärkeintä on 
vain löytää yöksi paikka hammasharjalle.

- Country Club'illa ja Ilkka -hotellissa on 1-2 hengen huoneita lisävuode-
mahdollisuudella. Osassa huoneista on suihkun, WC:n ja TV:n lisäksi jopa 
keittonurkkaus. Nämä edelliset huoneet sopivat pienille perheille ja henkilöille, 
jotka joka hetki haluavat olla lähellä tapahtumia ja toimintaa. 

- Varsinaista perhemajoitusta löytyy 2-4 hengen huoneista. Näissä kaikissa on 
myös keittonurkkaus. Majoitus sopii perheille, jotka haluavat olla lähellä 
tapahtumia mutta kuitenkin omassa rauhassaan. Myös rivitalomajoitus sopii 
tähän kategoriaan. Paikkoina Ilkka, Juurtola, Jukola jne.

- Suuremmille perheille tai ryhmille Vierumäki tarjoaa myös lähellä olevaa 
mökki- ja huvilamajoitusta. Näihin mahtuu 6-8 henkeä, joihinkin jopa 
enemmän. Mökkien palvelutaso ylittää tavallisen omakotiasujan vaatimukset. 
Mökit ovat Country Club'in läheisyydessä, golf-kentän vieressä tai – mikäli 
halutaan – myös kauempana.

- Kunnioitamme harrasteemme vanhoja Old Timereita myös siinä, että heillä 
on mahdollisuus majoittua korkeatasoiseen hotelli- tai Chalet-majoitukseen 
Scandic Vierumäki-hotellissa, joka sijaitsee vain 800 metrin päässä 
tapahtumien pääpaikalta. Hotellilta on ilmainen kuljetus päärakennukseen.

Ruokailu, illanvietto ym
Osanottajien tärkein ruokailumahdollisuus on Ravintola Country Club. 
Osanottajien aamiais-, lounas- ja päivällistarjoilut ovat paitsi ”ilo silmälle ja 
vatsalle” myös edullisia. Tarjontaa on keittolounaasta vaativaan seisovaan 
pöytään. Unohtamatta Country Club'in tai Vierumäen päärakennuksen 
varsinaista gourmet-ravintolaa.
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.
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Vierumäen alueelta löytyy lisäksi 
- ”Resort & Kitchen” ja ”Wanha Sali” lounasbuffetti sekä viikonlopun 
grillibuffetti
- ”Ravintola Grill Scandic” Vierumäki-hotellissa
- ”Sport Bar” ja ”Tahkon kahvila”, ”Golf-paviljonki” sekä 
opiskelijaravintola Kaskela.
- Erilaista ja eksoottista illanviettoa voidaan pitää myös tilaus- ja 
elämysravintolossa, Karhunpesässä, Kalliokammissa ja kodissa.

Vierumäen muut palvelut
- Vierumäki järjestää joustavan, ilmaisen sisäisen kuljetuksen. 24/7. Mikään ei
ole kaukana, kaikki on vieressä. Matka illanvietosta majoitukseen sujuu 
mukavasti ja turvallisesti. 
- Alueelta löytyy lisäksi mm. sekä ruoka että vaate- ja varustekaupat, pesula- 
ja siivouspalvelu, lapsiparkki, leikkipaikat, lemmikit ja kierrätyspisteet. Lähellä 
on myös mm. muutaman kilometrin päässä apteekki.
- Tietenkin alueella on ilmainen WLAN-verkko.
- Vierumäellä on mahdollisuus harrastaa käytännössä kaikkia liikuntamuotoja. 
Myös mm. tunteikas hohtokeilarata omalla anniskelu-paikalla.
- 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 keräämään yhteen perheitä enemmän kuin 
mikään aiempi Liiton kesäleiri.

Edullinen Vierumäki
Huippuluokan majoitus- ja ruokailutarjonnasta huolimatta Vierumäki on 
edullinen. Majoituksen hintataso on 10-20 % halvempi kuin Hankasalmella. 

Laaja 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 enemmän luentotiloja ja -saleja kuin lähes kaikilla Liiton 
aiemmilla kesäleireillä yhteensä. Pääsalit sijaitsevat aivan keskeisessä paikassa 
päärakennuksen aulan vieressä.

Myös kaikki normaalit leirin palvelut järjestyvät. Kirpputori sijaitsee Country 
Club'in päädyssä niin, että tavarat voi tuoda ja viedä kätevästi autolla vain 
muutaman metrin päähän.

Leirikoululle, koulutukselle ym. löytyy loistavat, rauhalliset tilat.

Tietenkin järjestämme mahdollisesti useampana päivänä ostos- ja tutustumis-
retkiä Lahteen, Radiomäkeen ja Vanhaan Radioasemaan.
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Kulkeminen
Vierumäki sijaitsee aivan Suomen tärkeimmän kulkuväylän, nelostien vieressä. 
Leirin tuleville opastus tulee olemaan huippuluokkaa.

Järjestämme myös lähimpiin kaupunkeihin tuleville kuljetuksen leirille. Mikäli 
tarpeeksi mielenkiintoa löytyy, harkitsemme edullista linja-autokuljetusta 
pääkaupunkiseudulta Vierumäelle.

Laaja järjesteluvastuu
Kesäleirihakemuksen tekee tässä vaiheessa yksin Lahden Radioamatöörikerho 
ry., OH3AC. Olemme kuitenkin neuvotelleet useamman lähialueen kerhon 
kanssa yhteistyöstä ja vastuunjaosta järjestelyissä. On uskottavaa, että 
lopullinen järjestelyvastuu jakaantuu 3-4 merkittävän kerhon kesken.

Kesäleirin aika
Kesäleiri voidaan järjestää joko:

to-su 5.-8.7.2018, joka on perinteinen kesäleiriaika tai
to-su 19.-22.7.2018, joka on vaihtoehtoinen aika.

Katsomme, että kesäleirin kannalta viikonloppu 13.-15.7.2018 ei ole juurikaan 
sovelias, koska silloin järjestetään laajaa joukkoa myös merkittäviä suomalaisia
radioamatöörejä kiinnostava ja koskettava WRTC 2018-kilpailu Saksassa ja 
samalla kesän ehdottomasti suurin tapahtuma IARU 2018-kilpailu. Olemme 
kuitenkin tästä huolimatta valmiit järjestämään leirin tänäkin viikonloppuna. 

Vierumäen kanssa on alustavasti sovittu, että leiri voidaan pitää myös vanhaan 
kunnon tapaan koko viikon pituisena, mahdollistaen erityisesti perheiden 
vapaa-ajanvieton alueella.

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 Mustialassa. Olemme valmiit 
myös esittelemään hallitukselle tai sen edustajalle paikkoja paikan päällä.

Lahdessa kesäkuun 30. päivänä 2017

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC

Raimo Virtanen, OH3RV Vesa Koskinen, OH3FYE
puheenjohtaja hallituksen jäsen

Lisätietoja: oh3ac@oh3ac.fi
https://vierumaki.fi/

Liite: Vierumäen kartta
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