Tervetuloa kesäkokoukseen!
Teksti: RISTO VÄHÄKAINU, Nurmijärvi
Kuvat: Copyright Messilä Maailma Oy

Päivitykset 3.8. keltaisella pohjalla

Kesäkokouksen ruokailut tapahtuvat Kartanoravintolassa,
jossa pidetään myös lauantain iltajuhla.

Sijainti ja kulkuohjeita

Suomen DX-Liiton 54. kesäkokous on ovella.

Kokous on tutusti elokuun ensimmäisenä viikonloppuna eli 5.-7.8. ja kokoonnumme tällä kertaa
luonnonkauniisiin Messilän maisemiin Hollolaan
aivan Lahden keskustan lähistölle. Kokousjärjestelyistä vastaa Suomen DX-Liiton ja Lahden
Radioharrastajien yhteinen kesistiimi, jolla on ilo
toivottaa kaikki DX-kansa viettämään radioaktiivista viikonloppua Lahden seudulle!
Taas on se aika
Kesis lähestyy. Tätä kirjoitettaessa on harvinaisen lämmin toukokuu juuri lopussa ja tämän lehden ilmestyessä juhannus on
ovella. Siitä on enää kuusi viikkoa kesikseen. Tämä juttu kertoo
perustiedot kesiksestä ja nämä tiedot tulevat myös sdxl.fi -sivuille ja sinne tarpeen mukaan myös päivitetään tilannetta. Kesisvaraukset tulee tehdä kesäkuun loppuun eli 30.6. mennessä. Tervetuloa suurin joukoin nauttimaan DX-kesän kohokohdasta!

Messilän matkailukeskus, joka erityisesti tunnetaan laskettelupaikkana, mutta lähistöltä löytyy myös paljon kesäaktiviteetteja
kuten ratsastusta ja golfkenttä, sijaitsee Vesijärven etelärannalla.
Autolla selkein reitti on valtatieltä 12 vähän Hollolan keskustan
itäpuolelta pohjoiseen Messiläntietä (os. Messiläntie 308). Valtatie 12 (Lahti–Tampere) on siis alueen pääväylä ja Helsingistä
päin tultaessa voi valita joko nelos-viitostien ja sieltä edelleen
tie 296 tai kolmostien ja sitten Riihimäen paikkeilta tie 54 Hollolaan.
Julkisilla kulkuneuvoilla pääsee Lahteen monin eri tavoin.
Matkaa Lahden keskustasta Messilään on noin 7-8 kilometriä eli
ei kovin mahdoton taksimatka. Lahden paikallisliikenteen aikataulusta ei valitettavasti näytä löytyvän Messilään menevää bussia kesäaikaan. Bussi 1 Kauppatorilta menee Jalkarantaan ja osa
niistä vuoroista ajaa Korpikankareen asutusalueelle saakka. Siitä
on enää vajaa kaksi kilometriä perille. Lahden paikallisliikenteen
opas löytyy sivustolta lsl.fi .

Kesäkokouksen ohjelma Ellei erikseen mainita, tapahtuma
pidetään hotellin kokoustilassa

perjantai 5.8.
16.00-21.00 Ilmoittautuminen ja DX-vastaanotto avoinna
(hotelli)
18.00-18.15 Lipunnosto ja kokouksen avaus (ulkona)
18.15-20.00 Kesäkokouksen erikoiskilpailu, Jari Lehtinen
19.30-21.00
20.00-21.30
lauantai 6.8.
08.00-10.00
10.00-19.00
10.00-11.15
11.15-12.30

12.00-14.00
14.00-14.45

Sauna (hotelli)
Iltapala (Kartanohotelli)
Hotelliaamiainen majoittujille (Kartanoravintola)
DX-vastaanotto ja DX-Tarvikepalvelu avoinna
(hotelli)
SDXL:n hallituksen ja toimihenkilöiden
haastattelutunti
Etäkuuntelu. Seppo Pirhonen kertoo Padasjoen
etäkuuntelupisteen historiasta, nykyisyydestä ja
tulevaisuudesta. Lisäksi kommenttipuheenvuoroja liittyen kokemuksiin eri etäkuuntelupisteistä
meillä ja muualla.
Lounas (Kartanoravintola)
Lahti radiokaupunkina, Kari Kallio

Hotelli Messilän kaksikerroksisen päärakennuksen alakerrasta löytyvät kokoustilamme sekä yhteinen DX-vastaanotto ja
DX-Tarvikepalvelun myyntipiste.
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Näkymä Hirvimäen suuntaan.

Kokous- ja majoitustilat
Kesäkokouksen keskuspaikkana on hotelli Messilän kaksikerroksinen päärakennus, jonka alakerrasta löytyvät kokoustilamme
sekä yhteinen DX-vastaanotto ja DX-Tarvikepalvelun myyntipiste. Myös hotellin reception sijaitsee täällä. Ruokailutilana
puolestaan toimii läheinen komea Kartanoravintola. Hotellin
kakkoskerroksessa on jonkin verran majoitustilaa, mutta se on
lähinnä reservinä, sillä varsinaisesti meillä on käytössä hotellin
ja ravintolan kanssa samassa pihapiirissä olevat hyvätasoiset Aittahuoneet (1h tai 2h). Hotellin saunalla on uima-allas
Kokouksen täyspaketit ovat seuraavat:

14.45-15.30

Alexander Beryozkin, Alexander Gromov and
Omar Cheishvili: Recent Activities, 4-ch SDR
and St.Petersburg DX Club Headquarters in
Bolshiye Porogi (in English & Russian/Finnish)

15.45-16.15

Italian paikallisradiotoiminnan historia, JanMikael Nurmela. Esitys perustuu JMN:n pro
gradu -tutkielmaan, joka jätettiin tarkastettavaksi
toukokuussa 2016
FM-paneeli. Kaikki kuuman FM-kesän 2016 kokemukset. Vetäjänä Jukka Kotovirta.
Viktor Rutkovsky kertoo Venäjän FM-tilanteesta.
Sauna (hotelli)
Päivällinen ja iltajuhla (Kartanoravintola)

16.15-17.30
17.00-19.00
19.00-22.00

sunnuntai 7.8.
08.00-10.00
Hotelliaamiainen majoittujille (Kartanoravintola)
10.00-11.00
Esitys EDXC:n toiminnasta sekä kokouksista
viime vuosilta. K.Kivekäs, J-M Nurmela
11.00-11.15
EDXC-kokous 2017. Risto Vähäkainu
11.30-11.45
Lipunlasku ja kokouksen päätössanat (ulkona)
Kokousohjelmaan saattaa tulla vielä muutoksia tai täydennyksiä.
Ohjelmassa on sen verran väljyyttä, että voit halutessasi ehdottaa
vielä lisää ohjelmanumeroita.
Iltajuhlan yhteydessä pidetään totutusti huutokauppa, jonka
tuotto tulee kokonaisuudessaan SDXL:n toimintaan. Jos sinulla
on DX-huutokauppaan käypää tavaraa, jonka haluat tähän tarkoitukseen lahjoittaa, voit tuoda ne lauantain kuluessa DX-vastaanottoon.

Yöpyminen kahden hengen huoneessa pe-su, perjantain iltapala,
lauantain lounas ja juhlapäivällinen, aamiaiset sekä osanottomaksu: 195 euroa hengeltä. Sama mutta yöpyminen yhden hengen huoneessa: 265 euroa hengeltä.
Kokouksen osanottomaksu on 15 euroa koko ajalta, 10 euroa
pelkästään yhden päivän osalta. Myös yhden yön yöpymiset ja
kullekin sopivat ateriapaketit järjestyvät, tiedustelut kokouksen
tiedottajalle mieluimmin sähköpostilla. Alle 29-vuotiaille on tarjolla yöpymispaketista alennus.

Myös lauantain päiväkävijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä
hyvissä ajoin, jotta voimme varata halutut ruokailut ja muutenkin
se auttaa kokousjärjestelyissä.

DX-vastaanotto ja DX-Tarvikepalvelu
DX-reception ja tarvikemyynti ovat hotellin päärakennuksessa
kokoustilojen vieressä. Reception on avoinna perjantaina 5.8 klo
16.00-21.00 ja lauantaina 6.8 klo 10.00-19.00. DX-tarvikepalvelun
tuotevalikoimasta löytyy mm. World Radio TV Handbook 2016
(muutama kappale jäljellä) sekä joitakin vanhempia WRTH-kirjoja
(alennuksella), uusin painos Raimo Mäkelän kirjasta Antenneilla
aalloille, Suomen DX-Liiton historiateos ”Oikeaan aikaan, oikealla
taajuudella”. Jos tarvitset jotain erityistuotteita (raporttilomakkeita,
vanhoja Radiomaailman irtonumeroita, FM-antenneja tms) ja haluat
ne toimitettavaksi kesäkokouksessa, ota yhteyttä etukäteen.
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.

Lisätietoja, ilmoittautumiset, tiedustelut

Kesäkokousasioista tiedotetaan tämän lehden ilmestymisen jälkeen sdxl.fi -sivustolla ja siellä olevat tiedot pyritään pitämään
mahdollisimman hyvin ajan tasalla. Tiedotteita lähetetään myös
suomalaisille DX-postituslistoille.
Ilmoittautumisten vastaanotto alkaa välittömästi tämän lehden
ilmestyttyä. Ilmoittautuminen päättyy 15.7., mutta tietysti
parhaat paikat menevät ensin, joten kannattaa ilmoittautua heti.
Yöpymispaketit sekä yksittäiset kokousmaksut maksetaan
Suomen DX-Liiton tilille: FI59 8000 1000 4878 69, maksuviite
1009.
Ilmoittautumisia vastaanottaa sekä tiedusteluihin vastaa kokouksen tiedottaja Risto Vähäkainu. Suositeltavin yhteydenottotapa on sähköposti os. rv@sdxl.org. Myös puhelintiedustelut ovat
tervetulleita numeroon 050-5292909.
Tervetuloa Messilään! RM
Kesäkokousvieraat majoittuvat etupäässä aittamökeissä, jotka
sijaitsevat ravintolan kanssa samassa pihapiirissä.
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