
 

 
 

 

 
 

 

 

Suomen DX-liiton kesäkokous 

Kisakallio, Lohja 2.-4.8.2019



 

 

 

 

Kisakallion Urheiluopisto - liikkumisen ja urheilun 

asialla jo vuodesta 1949 
 

Kisakallio on kansainvälinen kasvava urheiluopisto ja liikunnallisten 

hyvinvointipalvelujen keskus. Urheilupuolella meillä valmentautuvat mm. Euroopan 

koripallohuipulla pelaavat Susijengi-pelaajat ja kansainvälisesti menestyvät 

voimistelijat. Urheiluopistojen kentässä erityisalamme on taitovalmennus, jonka 

puitteissa Kisakalliossa käyvät valmentautumassa monen lajin urheilijat. 

Sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävä valmennus on 

kasvava toimiala, johon Kisakalliolla on vahvat perinteet.  

 

Kaarina Kari, lääkäri ja liikunnanopettaja, perusti Kisakallion 1949 nimenomaan 

terveysliikunnan edistämiseksi. Hän nimesi aikuisten voimistelun ja liikkumisen 

aikuislatistuman estämiseksi. Karin huomiota riitti myös lapsille ja nuorille: 

hiihtoloma syntyi hänen näkemyksestään, että lapsilla tulee olla mahdollisuus 

matkustaa vähälumisesta etelästä hyville hiihtoladuille. Kari piti palautetta, erityisesti 

kiitosta ja kannustamista tärkeänä asiana liikunnan ja terveiden elämäntapojen 

edistämisessä. 

 

Jatkamme Kaarina Karin jalanjäljillä. Perustamme tekemisemme tietoon, osaamiseen 

ja kokemukseen. Asiantuntijajoukkomme on laaja ja kattaa erinomaisesti urheilun ja 

liikunnan toimialan, hyvinvointipalvelut, valmennusosaamisen ja koulutuksen. 

 

Toivotan teille antoisia tapahtumapäiviä  Kisakallion Urheiluopistolla! 

Asko Härkönen 

Kisakallion Urheiluopiston rehtori  
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Poimintoja kesäkokousten historiasta 
 

 

Nyt Lohjan Kisakalliossa pidettävä kesäkokous on järjestyksessä numero 57. Tuntuu 

oikeastaan yllättävältä, että Uusimaa on kesäkokousten maakuntatilaston kärjessä, 

sillä tämä on jo kolmastoista Uudellamaalla pidettävä kesis. Asia selittyy osin sillä, 

että kesäkokoustaipaleen alkuvuosien neljä ensimmäistä kokousta olivat 

Uudellamaalla. Uudenmaan kokoukset voidaan jaotella seuraavasti: 

 

Pääkaupunkiseutu: Helsinki 5, Espoo 3. 

Itä-Uusimaa: Sipoo 1. 

Keski-Uusimaa: Tuusula 1. 

Länsi-Uusimaa: Pohja (nyk Raasepori) 1, Karjalohja (nyk Lohja) 1, Lohja 1 (2019). 

 

Kesäkokouksen päätyminen tietylle paikkakunnalle on usein seurausta siellä toimivan 

paikallisosaston tai DX-aktiivin vaikutuksesta. 60-luvulla oli kaksi kokousta Jyrki 

Talvitien kotona (kesäaikaan, jolloin muut kotijoukot olivat maalla) ja yksi kokous 

Ilkka Pitkäsen mökillä Sipoossa. 

 

Tuusulan kokous voidaan laskea Tuusulassa asuvan Pasi Rintamäen ansioksi ja 

Karjalohjan kokouksen päävastaava oli siellä tuolloin asustanut Teemu Salminen. 

Tämänvuotisen kokouspaikan valintaan on ratkaisevasti vaikuttanut Lohjalla asuva 

aktiivi ja SDXL:n hallituksen jäsen Ismo Kauppi. 

 

Lohjan DX-historiasta 

voidaan sanoa sen 

verran, että siellä toimi 

60-luvun lopulla ja 70-

luvun alussa aktiivinen 

paikallisosasto. Sen 

aikaisista Lohjan 

aktiivikuuntelijoista 

voidaan mainita mm. 

Veli-Matti Kuparinen, 

Pekka Naumanen, Iivo ja 

Juha Pessala sekä Jorma 

Sandberg. 

 

Risto Vähäkainu 
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Suomen DX-Liiton tervehdys 
 

Tervetuloa SDXL:n 57. kesäkokoukseen 

Kisakallion hulppeissa puitteissa! 

Jälleen kerran olemme päässeet 

könyämään piiloistamme ”ihmisten 

ilmoille” vuotuiseen päätapahtumaamme. 

Vaikka takavuosikymmenien 

osallistujamäärien huippulukemat ovat 

muisto vain, on tapahtuma vakiinnuttanut 

suosionsa hyvät ohjelmanumerot ja 

harrasteen sosiaalisen puolen tärkeäksi 

kokevien keskuudessa. Tänäkin vuonna 

päässemme n. 60..70 jollain tavalla 

kokoukseen osallistujaan, mikä vastaa yli 

1/8 jäsenistöstä. Ulkomaista väriä saamme 

ainakin Alankomaiden suunnalta. 

 

Meneillään olevan FM-kauden kelit kuuluvat olleen nihkeät, mutta vielä on 

kesää jäljellä. AM-puolella taas auringonpilkkuminimi vaikuttanee 

positiivisesti kaukoasemien kuuluvuuteen ainakin vielä ensi talven. Näihin 

DX-kuuntelun päähaaroihin liittyviä esityksiä on luvassa ”aamusta iltaan” ja 

erinäisissä keskusteluringeissä vielä enemmän. Nämä keskustelut toivon 

mukaan jatkuvat vielä kokouksen jälkeenkin aktiivisiksi osoittautuneilla 

sähköisillä AM- ja FM-foorumeillamme mm. WhatsAppissa! 

 

Tapahtumajärjestelyt ovat olleet pääosin SDXL:n hallituksen kontolla, kuten 

on useimmiten ollut Uudellamaalla järjestetyissä kokouksissa. Ei siinä 

mitään, rutiinia alkaa olla riittämiin. Kiitokset ohjelmansuorittajille ja 

etenkin ohjasten pitämisestä RV:lle. Toivottavasti itse kukin saa 

kotiinviemisiksi uusia ideoita yhä kehitystä osoittaneen harrastuksemme 

tiimoilta! 

 

Pasi Rintamäki (PRI) 

SDXL:n hallituksen puheenjohtaja 
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OHJELMA  
 

Perjantai 2.8. 

 

16.00-21.00 Ilmoittautuminen ja DX-vastaanotto avoinna (Maikkala) 

19.00-19.15 Lipunnosto ja kokouksen avaus (ulkona). 

19.30-20.15 DX-aiheinen kilpailu (Järvisali) 

20.15-20.30 Ulkomaalaisvieraiden esittely (Järvisali) 

21.00-23.00 Vapaamuotoinen illanvietto 

 

Lauantai 3.8. 

 

Lauantain ohjelmat päärakennuksen auditoriossa, ellei ohjelman kohdalla toisin 

mainita. 

 

07.00-09.00 Hotelliaamiainen majoittujille (Sport-ravintola) 

09.00-18.00 DX-vastaanotto ja DX-Tarvikepalvelu avoinna (Maikkala). 

09.30-10.30 SDXL:n hallituksen ja toimihenkilöiden haastattelutunti (Pasi 

Rintamäki).  

10.30-12.00 Tekniikkasessio, Jaguar-softwaren ja sen suunnittelun esittely (Ilpo 

Parviainen) sekä SDR- ja antennikuulumiset ja remote-aseman pystytys (Ismo 

Kauppi) 

12.00-13.00 Lounas (Sport-ravintola). 

13.00-13.30 Jatkosodan aikaiset rintamaradiot (Heikki Marttila) 

13.30-14.30 La Plata-kullanhuuhdontaa, kuvaus viime syksyn huippukeleiltä (Lauri 

Niemi) 

14.45-15.45 FM-paneeli (Jukka Kotovirta) 

15.45-17.30 Piraattisessio. Alex Smeede kertoo (englanniksi) Hollannin 

piraattitoimnnasta sekä omasta asemastaan (Black Arrow). Lisäksi muuta 

piraattiasiaa suomeksi ja englanniksi (Jan-Mikael Nurmela vetää) 

17.00-19.00 Rantasauna käytettävissä. Rantasauna on aivan Rantamakasiinin 

vieressä, joten saunalta voi halutessaan siirtyä suoraan iltajuhlaan. 

19.00-22.00 Päivällinen ja iltajuhla (Rantamakasiini). 

 

Sunnuntai 5.8. 

 

07.00-09.30 Hotelliaamiainen majoittujille (Sport-ravintola). 

10.00-10.45 Ameriikan raitti. Kuvasatoa matkalta maaliskuussa 2019 (Raimo 

Kaksonen, Henri Ekman, Risto Vähäkainu) 

10.45-11.15 EDXC-kokous Andorrassa 6-8.9.2019 (Kari Kivekäs, Risto Vähäkainu) 

11.15-11.30 Lipunlasku ja kokouksen päätössanat (ulkona). 
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Yleisinfoa 

 

Kokous- ja majoitustilat 

 

Kesäkokouksen keskuspaikkana on Kisakallion päärakennus. Opiston vastaanotto 

sekä ravintola Sport (aamiaiset ja lauantaina lounas) ovat täällä samoin kuin SDXL:n 

vastaanotto- ja myyntitila sekä ohjelmatilat. Hotellihuoneet ovat Katajarinteessä parin 

sadan metrin päässä ja osa porukasta majoittuu villoihin, jotka ovat vähän 

kauempana. Aluekartasta selviävät paikat tarkemmin. 

 

Pysäköinti 

 

Autojen pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköintialueille. Purkamisen ja 

lastauksen ajaksi voi ajaa majoitustilan läheisyyteen, mutta ajoneuvo on sitten 

siirrettävä viralliselle paikalle. 

 

Yleisiä ohjeita ja määräyksiä 

 

Kisakallio on savuton urheiluopisto. Tupakointi on sallittu ainoastaan kolmella 

aluekarttaan merkityllä tupakointipaikalla. Yksi on Rantarinteessä aivan 

päärakennuksen läheisyydessä, yksi Rantamakasiinin vieressä ja yksi Susihallin 

takana (tuolla suunnalla meillä ei ole toimintoja). 

 

Alkoholin käyttö on sallittu ainoastaan anniskeluluvan alaisissa tiloissa. 

 

Opiston alueella (kuten tietysti muutenkin) noudatamme siisteyttä, hyviä tapoja ja 

hyvää käytöstä. Hiljaisuus opiston alueella on 23-7 välisenä aikana. 

 

Opiston yleisillä alueilla on nauhoittava kameravalvonta. 

 

 

DX-vastaanotto ja DX-Tarvikepalvelu 

 

DX-reception ja tarvikemyynti ovat avoinna perjantaina 3.8 klo 16.00-21.00 ja 

lauantaina 4.8 klo 09.00-18.00. DX-tarvikepalvelun tuotevalikoimasta löytyy mm. 

seuraavia tuotteita: 

 

WRTH 2019    40,00 (vain muutama jäljellä) 

WRTH 2018    15,00 

Vanhat WRTH:t (hajakappaleita eri vuosilta)  5,00 

AA – Antenneilla Aalloille   20,00 

   4 

Oikeaan aikaan oikealla taajuudella (SDXL:n 50-vuotishistoria) 20,00 

Guinness Book of British Hit Singles 20,00 

Radio kuuluu kaikille (Pentti Kemppainen) 15,00 

 

DX-huutokauppa 

 

Tuttuun tapaan lauantai-illan juhlapäivällisen ohjelmaan kuuluu DX-huutokauppa. 

Otamme vastaan lahjoituksia ja tuotto menee kokonaisuudessaan Suomen DX-Liiton 

toimintaan. Huutokauppaan tarkoitetut tuotteet voi tuoda DX-vastaanottoon. 

 

Saunat 

 

Opiston rantasauna on käytettävissä lauantaina klo 17-19. Majoittujat ottavat 

pyyhkeet mukaan huoneestaan. Päiväkäynnillä oleville saunojille on pyyhkeitä 

saunalla. Kisakallio toimittaa saunalle saunajuomia, jotka maksetaan paikan päällä.  

 

Naisilla on mahdollisuus saunoa lauantaina klo 17-19 villatiloissa. Vuoron 

järjestäjänä toimii Ritva Honkola, kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Ritvaan puh 

050 5426261. 

 

 

 

 
 

Radio Sterrekijker vuonna 2012. Asema toimii 

nykyään laillisesti taajuudella 1395 kHz.  
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