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KAIKKI MUKAAN 
VARALAAN!

Teksti ja kuvat: RISTO VÄHÄKAINU, Nurmijärvi

Nyt on aika ilmoittautua kesän DX-suurkoko-
ukseen! Yhdistetty Suomen DX-Liiton kesäko-
kous ja European DX Conference järjestetään 
18. - 20. elokuuta Tampereella, Varalan ur-
heiluopistolla. Tavoitteena on 150 osanotta-
jaa, ja näillä näkymillä tämä lienee viimeinen 
DX-suurkokous Euroopassa!

Mistä on kysymys?

Tämä kokous on samalla merkittävä juhlakokous, sillä sekä European DX 
Council että paikallinen järjestäjä Tampereen DX-Kuuntelijat (TreDX) täyt-
tävät 50 vuotta ja tietysti Suomi100 -juhla on mukana kuviossa. Eikä Suomen 
DX-Liiton 60-vuotisjuhlakaan ole enää kaukana.
 Kokoukseen on jo ilmoittautunut kolmisenkymmentä DX-kuuntelijaa ulko-
mailta. Kokouksen ohjelma on pääosin englanninkielinen, mutta lauantaina 
iltapäivällä on myös muutama suomenkielinen ohjelmanumero.

Mitä kaikkea on tarjolla?

Kokouksen englanninkieliset www-sivut osoitteessa www.sdxl.fi/edxc kerto-
vat tarkemmin ohjelmasta ja muista kuvioista, ja sivuille päivitetään tietoja 
tilanteen kehittymisen mukaan. Tässä pääkohtia ohjelmasta:

 Perjantaina 18.8. on kokouksen avaus ja lipun-
nosto, minkä jälkeen on vuorossa kaksi esitystä 
European DX Councilin 50-vuotisesta historiasta. 
Jim Solatie pitää DX-matkailuaiheisen esityksen ja 
siihen liittyy myös mukava kilpailu. Perjantai-ilta 
päättyy Varalan upeissa saunatiloissa pidettävään 
tervetuliaisvastaanottoon, jossa on kevyttä tarjoi-
lua. Myös saunomis- ja uintimahdollisuus.
 Lauantaina 19.8. on ohjelmaa koko päivän. Aa-
mupäivän täyttää AM-kuunteluosuus, johon kuu-
luu mm. SDR-Play -esittely (Jon Hudson) sekä 
Avaruussääesitelmä. Pispalan Radion esittely kuu-
luu päivän ohjelmaan. Iltapäivällä kansainvälinen 
vierasjoukko on kiertoajelulla (suomalaiset myös 
tervetulleita) ja kiertoajelun aikana on Varalan ko-
koustiloissa TreDX:n järjestämä suomenkielinen 
jakso, jossa käydään läpi tämän Suomen DX-Lii-
ton aktiivisimman paikallisosaston historia. FM-
kuuntelu pääsee esiin myöhemmin iltapäivällä ja 
luvassa on tutusti paljon tietoa ja kokemuksia kesän 
keleiltä. Illan päättää perinteinen banketti palkitse-
misineen ja huutokauppoineen.
 Sunnuntaina 20.8. on vielä useita esityksiä. mm. 
EDXC:n toiminnasta ja Radio Free Asiasta. Ko-
kous päättyy noin klo 14, jolloin DX-lippu laske-
taan alas.

Mitä oheis-
toimintoja on 
luvassa?

Varsinaisen kokousoh-
jelman lisäksi paikalla 
on tietysti DX-Tar-
vikepalvelu, josta on 
saatavissa mm. tämän 
vuoden World Radio 
TV Handbook erikois-
hintaan. Näytteillä on 
paljon DX-aiheista ma-
teriaalia, mm. lehtiä ja 
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valokuvia ja SDR-demo pyörii ainakin lauantaina. 
Lemmenjoen kuuntelukämpästä tehty pienoismalli 
on myös nähtävänä. Huutokauppaan voi itse kukin 
tuoda sopivia lahjoituksia. Jos haluaa myydä omia 
laitteitaan, voi laittaa ilmoituksen ilmoitustaululle.
 Suomen DX-Liiton naisjaosto järjestää ohjelmaa 
puolisoille ja muille seuralaisille. Tarkemmat tiedot 
tästä nettisivuilla.
 Varala on monipuolinen urheiluopisto, joten ha-
lukkaat voivat harrastaa ruumiinkulttuuria laajalla 
skaalalla. Kevyestä vaeltelusta kauniilla Pyynikin-
harjulla aina seikkailuradan läpikäyntiin asti.

Miten kokoukseen 
ilmoittaudutaan?

Kokousilmoittautumisia ottaa vastaan Risto Vähä-
kainu. Paras kontaktikanava on sähköposti osoit-
teeseen rv@sdxl.org . Tarvittaessa voi myös yrittää 
tavoittaa Ristoa numerosta 050-5292909.
 Mikäli vain mahdollista, kannattaa tietysti ottaa 
koko viikonlopun täyspaketti, jonka hinta, kun ma-
joitus kahden hengen huoneessa, on 240 euroa kier-

Miten Varalaan pääsee?

Varala sijaitsee noin 4 km Tampereen keskustasta 
länteen Pyynikin lounaiskulmassa. Rautatieaseman 
läheltä pääsee bussilla perille 2-3 kertaa tunnissa. 
Päivitämme aikataulun nettisivuille. Autolla tule-
ville on paikkoja Varalan alueella tai ihan lähistöllä.

Lapinmatka

Kokouksen nettisivuilla on kerrottu kiertomatkasta 
Lappiin (Lapland Tour) ja kiinnostuneita on pyy-
detty ilmoittautumaan jo pitemmän aikaa. Valitet-
tavasti matkalle ei saatu riittävää osanottoa, jotta 
se olisi voitu tehdä bussilla. Näin ollen toteutamme 
sen henkilöautoilla. Tässä vaiheessa tourin osanot-
to on täysi, mutta koska tilanne voi muuttua, kan-
nattaa ilmoittautua jonotukseen, mikäli matka kiin-
nostaa. Tässäkin asiassa yhteys Risto Vähäkainuun.

 Jokainen voi olla mukana   
   kokousta tekemässä

Kaikki ideat ovat tervetulleita kokousjärjestäjille ja ohjelmassakin on vielä  
hiukan tilaa, joten kannattaa olla yhteydessä järjestäjiin. Aikaa on vielä lähes 
kaksi kuukautta. Käytetään se kokouksen tekemiseen mahdollisimman hyväk-
si.

Älä missaa tätä tapahtumaa!

Suomen DX-Liiton aikaisemmat EDXC-kokoukset (1971 Jyväskylä, 1987 
Espoo, 1992 Tampere, 2002 Pori ja 2008 Vaasa) ovat kaikki olleet suuria me-
nestyksiä. Espoon ja Tampereen kokoukset ovat olleet Euroopan suurimmat 
DX-kokoukset ja vielä yhdeksän vuotta sitten Vaasassa osanotto oli lähes 150. 
Tätä tavoitellaan nytkin, vaikka tiedossa on, että harrastajamäärät ovat jatku-
vassa laskussa. Tule sinäkin mukaan auttamaan meitä tavoitteeseen pääsyssä. 
Suomen DX-Liitto on Euroopan johtavia DX-kerhoja ja kokousjärjestäjänä 
huippuluokkaa. Tehdään taas hieno kokous! RM

Jukka Kotovirta (vas.), Pasi Rintamäki ja Risto Vähäkainu toivottavat DX-
kuuntelijat tervetulleeksi Varalaan.

Varalan auditorio valmiina DX-esityksille.

toajelun kera tai 220 euroa ilman kiertoajelua. Yh-
den hengen huoneen vastaavat hinnat ovat 310/290 
euroa. 
 Tarvittaessa voi myös valita vain yhden yön 
majoituksen ja siihen halutut palvelut lisäksi. Ota 
Ristoon yhteyttä, niin tarkat hinnat selviävät. Myös 
lauantain päiväkäynnit tulisi varata etukäteen, sil-
lä kaikki ruokailut pitää varata etukäteen. Paikan 
päällä ei niitä enää voida järjestää. Tiedustele hin-
toja. 
 Ota myös huomioon, että kahden hengen huo-
netta varattaessa tulisi ilmoittaa myös huonekaveri. 
Jos haluaa asua kahden hengen huoneessa, mutta 
ei ole sopivaa huonekaveria, tulee tiedustella, onko 
meillä järjestäjillä tarjolla huonekaveria.
 Kokousmaksut tulee maksaa Suomen DX-Liiton 
tilille FI59 8000 1000 4878 69, maksuviitteellä 
1009, 15. heinäkuuta mennessä.


