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HUOMIO HUOMIO – 
TERVETULOA LAHTEEN!

Teksti: RISTO VÄHÄKAINU, Nurmijärvi
Kuvat: KARI KALLIO, Lahti

Suomen DX-Liitto toivottaa kaikki jäsenensä ja muutkin 
DX-kuuntelusta kiinnostuneet mukaan tämän vuoden ke-
säkokoukseen 5.-7. elokuuta. Kokouspaikka on Messilän 
matkailukeskus Lahden seudulla Hollolassa.

Tässä artikkelissa kerromme ennakkotietoja tulevasta kesiksestä. Tarkat tiedot 
mm. majoituspaketeista, ohjelmasta ja puitteista kerrotaan Radiomaailman nu-
merossa 3 ja ilmoittautuminen avataan tuon numeron ilmestyttyä huhtikuun al-
kupuolella. Ja kesäkuussa ilmestyvässä numerossa neljä palataan vielä asiaan. 
Kesäkokoukseen liittyviä tiedotteita hinnastoineen ja ilmoittautumisohjeineen 
tulee myös SDXL:n nettisivuille blogiin.
 Lahti on radiokaupunkina varmaan Suomen tunnetuin. Lahden legendaari-
nen pitkäaaltoasema oli vuosikymmeniä ehken koko Suomen tärkein tiedotus-
kanava. Mahtavat mastot ovat edelleen paikallaan Radiomäellä ja vanha ase-
marakennus toimii nykyisin museona. Museossa on kuitenkin korjausremontti 
ainakin tämän vuoden syyskuuhun saakka, joten sinne emme tällä kertaa pääse 
vierailemaan. Tässäkin mielessä sopii nyt paremmin kokoontua luonnon hel-
massa kaupungin ulkopuolella Messilän upeissa maisemissa Tiirismaan suuren 
radiomaston lähettyvillä.
 Lahteen perustettiin radioharrastejärjestö jo yli 90 vuotta sitten. Suomen 
DX-Liiton DX-paikallistoimintaa on ollut 70-luvulta alkaen ja kaikki Ra-
diomaailman Paikallistoimintaa-palstaa seuraavat 
tietävät, että nykyään Lahden Radioharrastajat on 
yksi ehdottomasti aktiivisimmista paikalliskerhois-
tamme. Kesäkokous järjestetään Lahden seudulla 
Päijät-Hämeessä nyt kolmannen kerran. Vuonna 
1981 kokouspaikkana oli Laitialan koulu Hollolas-
sa ja vuonna 1999 Lahden Kansanopisto.

Messilän hotellin päärakennus. Kokoustilamme 
ovat vasemmalla 1. kerroksessa.

 Tulevan kesäkokouksemme tapahtumapaikka 
on hotelli Messilä. Kokoustila sekä majoitushuo-
neet (ns. Aittahuoneet) ja ruokailupaikka (tyylikäs 
Kartanoravintola vuodelta 1900) sijaitsevat kom-
paktisti hyvin lähekkäin. Myös mökkimajoitusta 
on tarjolla, mutta mökit ovat hiukan etäämmällä. 
Tarkemmat logistiikkatiedot ensi numerossa.
 Kokous avataan tutusti kuuden aikaan perjantai-
iltana muutamalla ohjelmanumerolla. Lauantai on 
jälleen keskeinen kokouspäivä, jolloin esitelmiä ja 
muita numeroita on runsaasti aikajaksoissa 10-13 
ja 14-18. Illan päättää perinteinen juhlapäivällinen, 
jossa on erikoisohjelmaa kuten huomionosoitukset 
ja DX-huutokauppa. Sunnuntaina on vielä ohjel-
maa aamupäivällä ja lopuksi ovat vuorossa lipun-
lasku ja kokouksen päätössanat.
 Merkitkääpä heti kalentereihinne kesäkokous ja 
seuratkaa kesisinfoja tulevissa Radiomaailman nu-
meroissa sekä SDXL:n nettipalveluissa. Ennakko-
tietoja voi kysyä myös sähköpostitse, os. rv@sdxl.
org. Toivottavasti meitä kokoontuu taas suuri jouk-
ko viettämään DX-kesän pääjuhlaa, toivoo Suomen 
DX-Liiton ja Lahden Radioharrastajien kesistiimi. 
RM

Risto Vähäkainu (vas.) ja Jari Lehtinen Karta-
noravintolan aulassa ihmettelemässä Edisonin 
fonografia.


