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KESÄLEIRIN JÄRJESTELYOIKEUDET 2017: VIERUMÄKI
Suomi täyttää vuonna 2017 100 vuotta. Koska kesäleiri on Liiton merkittävin
vuotuinen tapahtuma, täytyy sen tällaisena merkittävänä juhlavuonna ylittää
kaikkien suomalaisten radioamatöörien odotukset ja toiveet ja olla paikassa,
jossa voimme juhlistaa arvokkaasti sekä itsenäistä maatamme että niitä
radioamatöörejä, jotka ovat tehneet osansa itsenäisyytemme eteen.
Suomalaisuuden voimakas identiteetti on urheilu. Radioamatööritoiminnan ja
urheilun yhdistää voimakkaasti 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.
Juhlavuoden kesäleirin pitää olla mahdollinen kaikille eikä se saa poissulkea
ketään eikä mitään radioamatööriryhmää. Vierumäki tarjoaa majoituspalveluita
aina telttamajoituksesta huippuluokan hotelli- ja huvilamajoitukseen. Alueen
mahdottoman laajat palvelut ulottuvat kaikista liikunnan- ja vapaa-ajan
palveluista laajaan koko perheen lomailu- ja yhdessä olon tarjontaan. Myös
Vierumäen ruokailupalvelut tarjoavat edullisesta keittolounaasta gourmet-tason
illalliseen. Vierumäki on tiloiltaan myös lähes esteetön.
Leiripaikkana Vierumäki ylittää viime vuosien tason kirkkaasti ja sen kanssa voi
ainoastaan Himos kilpailla – jääden kuitenkin kisassa kalkkiviivoille, sekin.
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; hakee Suomen itsenäisyyden
100-vuotisjuhlavuoden 2017 kesäleirin järjestelyoikeuksia
Vierumäelle.
Vierumäki ja sen palvelut
Vierumäki on yhdistävässä paikassa. Se on ”vanhaa” OH4-piiriä sijaiten Heinolan kaupungin alueella. Heti Vierumäen takamaastosta alkaa OH5-piiri, mutta
lähin suuri kaupunki on Lahti, suomalaisen radioharrastuksen pääkaupunki,
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, joka
on omistettu vain kesäleirin vieraille. Sekä tärkeimmät esitelmät, ruokailu,
yhdessäolo että majoitus ovat samassa rakennuksessa. All-in-one. Uimaranta ja
rantasaunakin ovat vain 200 metrin päässä.
Country Club'in siipirakennuksissa on suuri osa edullista majoitustilaa sekä
enemmän kuin runsaasti kokoustiloja. Lähellä olevissa rakennuksissa on sekä
rivitalo-, kerrostalo- että mökkimajoitusta. Vierumäen yli 1000 majoituspaikkaa
tarjoavat sopivan hintaisen ja laadullisen majoituksen jokaiselle.
Vierumäki ei välttämättä ole tunnettu telttailu- tai asuntovaunualueena. Tällä
kertaa Vierumäki tarjoaa meille kuitenkin poikkeuksellisesti lähes avoimen
shekin myös telttailuun ja karavaanipaikkoihin, joko aivan Country Clubin

vieressä tai kauempana rauhallisella alueella. Sekä maastossa että
keinopäällysteellä.
Kunnioitamme harrasteemme vanhoja Old Timereita myös siinä, että jos he
haluavat majoittua korkeatasoiseen hotelli- tai Chalet-majoitukseen Scandic
Vierumäki-hotelliin, joka sijaitsee vain 800 metrin päässä tapahtumien
pääpaikalta, olemme yhdessä Vierumäen kanssa järjestäneet joustavan,
ilmaisen sisäisen kuljetuksen. 24/7.
Edullinen Vierumäki
Huippuluokan majoitus- ja ruokailutarjonnasta huolimatta Vierumäki on
edullinen. Majoituksen hintataso on 10-25 % halvempi kuin Hankasalmella.
Tämän lisäksi Vierumäellä on uskomattoman laajat ja edulliset palvelut, jotka
tekevät siitä koko perheen kesäleirin. Kauppa, lääkäriasema ym. sekä mm. erös
maan parhaimpia golfkenttiä antavat sekä turvallisuutta että elämisen
loistokkuutta. Uskommekin, että Vierumäki tulee keräämään yhteen perheitä
enemmän kuin mikään aiempi Liiton kesäleiri.
Laaja ohjelma
Tulemme panostamaan laajaan, monipuoliseen 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.
Laaja järjesteluvastuu
Kesäleirihakemuksen tekee tässä vaiheessa yksin Lahden Radioamatöörikerho
ry., OH3AC. Olemme kuitenkin neuvotelleet useamman lähialueen kerhon
kanssa yhteistyöstä ja vastuun jaosta järjestelyissä. On uskottavaa, että
lopullinen järjestelyvastuu jakaantuu 3-4 merkittävän kerhon kesken.
Kesäleirin aika
Kesäleiri voidaan järjestää joko:
7.-9.7.2017, samaan aikaan IARU HF Contest,
14.-16.7.2017, samaan aikaan Ham Radio Friedrichshafen tai
21.-23.7.2017 jolloin ei ole suuria yhteensattumia.
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; pyytää leirin ajankohdasta pikaista
konsultaatiota Liiton kanssa, jotta sopimusneuvottelut Vierumäen kanssa
voidaan finalisoida. On mahdollista, että leiri voitaisiin pitää vanhaan kunnon
aikaan viikon pituisena.
Uskomme, että Vierumäen kesäleiri tulee olemaan mieleenpainuva ja antoisa
juhlavuoden kokemus kaikille suomalaisille radioamatööreille. Leiri, jonka
Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on valmis rakentamaan yhteistyössä
Suomen Radioamatööriliitto ry:n kanssa.
Kerhon edustajat ovat valmiina tulemaan presentoimaan leirin yksityiskohtia
Liiton hallituksen kokoukseen Hankasalmella ja antamaan lisätietoa leirin
mahdollisuuksista. Olemme valmiit myös esittelemään hallitukselle tai sen
edustajalle paikkoja ”in situ.”
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