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Radioamatöörien Suomen Mestaruus-kilpailuiden tulokset
Radiomatöörien Suomen Mestaruus-kilpailu pidettiin radioaalloilla perinteisen "Kalakukko"kilpailun yhteydessä toisena pääsiäispäivänä 25.4.2011.
Kilpailuissa oli yhteensä 219 osallistujaa, joista 151 lähetti asemapäiväkirjansa
tarkistettavaksi tuloslistaa varten. Kolmen osakilpailun aikana pidetiin yhteensä 12.557
radioyhteyttä. Kilpailuun osallistuneiden määrä lienee suurin noin 20 vuoteen.
Suomen Mestarit
Puheyhteydet
-Yleisluokka, iso teho: Timo Pohjola, OH1TM kerhotunnuksella OH1F, Pori (218 yhteyttä)
-Yleisluokka, pieni teho: Ville Manninen, OH6QR, Ähtäri (196)
-Perusluokka: Heikki Leppäjärvi, OH3JKV, Juupajoki (146)
-Yksi alue (80 m): Kari Matilainen, OH4KA, Mikkeli (139)
-Yksi alue (40 m): Kari Hirvonen, OH2BP, Tuusula (111)
-Pienen tehon (alle 5 W): luokka Raimo Laine, OH1FEB, Raisio (55)
-Uusien radioamatöörien luokka: Risto Pölkki, OH6FTR, Kyyjärvi (42)
-Tilapäinen asema-luokka Jukka Tarvainen, OH4MFA tunnuksella OG4T, Pieksämäki (34)
-”Osa-aika” -luokka Juhani Kaiturinmäki, OH2BCD, Helsinki (66)
Sähkötysyhteydet (Morse-sähkötys):
-Yleisluokka, iso teho: Jari Jussila, OH2BU, Kirkkonummi (130)
-Yleisluokka, pieni teho: Ville Manninen, OH6QR, Ähtäri (120)
-Perusluokka: Mikko Silvola, OH8FKU, Raahe (124)
-Yksi alue (80 m) Terho Ikäheimonen, OH6VP, Lievestuore (65)
-Yksi alue (40 m) Tapani Juhola, OH2LU, Kirkkonummi (63)
-Pienen tehon (alle 5 W) luokka: Jari Hakala, OH8WW, Pattijoki (94)
-Tilapäinen asema-luokka: Jukka Tarvainen, OH4MFA tunnuksella OG4T, Pieksämäki(113)
-”Osa-aika” -luokka: Olli Rissanen, OH2BBM/8, Kiiminki (24)
Tietokoneyhteydet:
-Ison tehon -luokan voiton jakavat Jaakko Silanto, OH1MA/OG4T, Paimio (38) ja Kari
Hirvonen, OH2BP, Tuusula (37)
-100 Watin tai alle teholuokka: Petri Ikonen, OH7FAE, Joensuu (33)
-Aloittelijoiden luokka: Kari Viitamäki, OH6FSG, tunnuksella OH6K, Jyväskylä (26)
Radioamatöörien Suomen Mestaruus -kilpailu - taustatietoa
Radioamatööri on henkilö, joka suoritettuaan Viestintävirastolle tutkinnon, saa virallisen
radiotunnuksen ja on oikeutettu hallitsemaan ja käyttämään radiolähettimiä radioamatööreille

varatuilla radiotaajuuksilla. Suomessa suurin sallittu lähetysteho on 1500 W. Suomessa
radioamatöörejä on noin 5500, maailmassa yli kaksi miljoonaa.
Radioamatöörikilpailuihin osallistuvat ottavat yleensä yhteyksiä kotonaan tai kerhoasemilla
olevilta radioasemilta. Yhteyksiä pidetään puheella, sähkötyksellä (Morse) tai tietokoneella,
joka on kytketty radiovastaanottimeen ja -lähettimeen. Kilpailijoiden radioasemat ovat
hyvinkin eritasoisia, jonka vuoksi usealla eri kilpailusarjalla pyritään kullekin kilpailijalle
löytämään hänelle tasa-arvoiset kilpakumppanit ja tasoittamaan asemien välisiä eroja.
Kotimaisissa radioamatöörikilpailuissa kilpailuaika on yleensä kaksi tuntia, jonka aikana
samaan vasta-asemaan saa ottaa yhteyden kaksi kertaa kummallakin taajuusalueella.
Kilpailija saa yhteyden joko itse kutsumalla kilpailukutsua tai vastaamalla toisen kilpailijan
kutsuun. Yhteyden aikana vaihdetaan asematunnuksen lisäksi lyhyt kahdeksanmerkkinen
kilpailusanoma, joka sisältää mm. maakuntakoodin, jossa asema sijaitsee.
Kilpailun jälkeen osanottajat lähettävät asemapäiväkirjansa (ns. loki) kilpailun järjestäjille,
jotka tarkistavat että pidetty yhteys löytyy kummankin aseman päiväkirjasta. Kilpailija saa
erikseen lisäpisteitä jokaisesta maakunnasta, johon hän on pitänyt yhteyden.
Puhekilpailun yleisen sarjan voittaja piti kahden tunnin aikana 218 radioyhteyttä 18 eri
maakuntaa ja vastaavasti sähkötyskilpailussa voittaja piti 130 yhteyttä 17 maakuntaan.
Tietokoneluokassa yhden tunnin aikana voittaja piti 38 yhteyttä 10 maakuntaan.
Puhekilpailun voittaja piti siis keskimäärin kaksi yhteyttä jokaisena minuuttina
Kilpailun järjestäjä Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB
Suomen Mestaruus-kilpailut järjesti Joensuussa sijaitseva Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.,
OH7AB. Pohjois-Karjalan Radiokerho ry. on ylläpitänyt ja kehittänyt radioharrastustoimintaa
Pohjois-Karjalassa jo vuodesta 1971. Kerho on tunnettu aktiivisesta nuoriso- ja
koulutustoiminnasta sekä kilpailu- ja radioteknisestä toiminnasta. Kerhon jäsenmäärä on noin
100. Puheenjohtajana toimii Matti Korhonen, OH7FQP, (+358 50 365 482)
Kilpailusarjat lyhyesti
- Yleisluokka, iso teho, Yleisluokka, pieni teho, Perusluokka: Radioamatööreillä on kaksi
Viestintäviraston pätevyysluokkaa, yleisluokka ja perusluokka. Yleisluokan tutkinto on
vaativampi mutta suurin sallittu lähetysteho 1500 W. Perusluokassa 100 W
- Yksi alue 80 m, Yksi alue 40 m: Kilpailu pidettiin kahdella eri taajuusalueella, 80 m ja 40
m. Kilpailijat saivat valita myös mahdollisuuden osallistua kilpailuun vain toisella
taajuusalueella.
- Pienen tehon luokka, alle 5 W: on tarkoitettu lähinnä itserakentelijoille
- Uusien amatöörien luokka:, niille, jotka ovat suorittaneet pätevyystutkinnon 1.1.2010
jälkeen.
- Tilapäinen asema -luokka, jossa radioaseman piti olla irti valtakunnan sähköverkosta tai
muuten tilapäisessä paikassa esim. autossa.
- ”Osa-aika”-luokka, jossa kilpailuaika oli rajoitettu vain yhteen tuntiin.
Yhteys- ja lisätiedot
Lisätietoa kilpailusta saa kerhon kotisivulta www.oh7ab.fi ja kilpailutoimikunnalta: Jari
Jussila, OH2BU, sp. jari.jussila@oh2bu.pp.fi tai 0400-503 221.
Mikäli tiedotusvälineet haluavat tehdä henkilöhaastatteluita tai juttuja kilpailijoista tai saada
taustakuvia ym., voi yhteyttä ottaa kilpailutoimikuntaan.

