
CONTEST CLUB FINLAND ry 
 
Toimintakertomus vuodelta  2014 
 
 
CCF:n hallitus kokoontui skype / live kokouksiin vuoden aikana viidesti. Alkuvuodesta 2014 
CCF järjesti perinteisen Contest/DX –risteilyn, joskin kohteeksi valittiin Tallinna ja 
järjestelyjä työstettiin yhteistyössä ERAU:n ja OHDXF:n kanssa. Kokoukseen osallistui n. 70 
hamssia. 
 
CCF järjesti vuoden aikana kontestimaratonin sekä kaksi kotimaan SM- sarjan osakilpailua: 
K.S. Sainio ja CCF Sprint joulukisan. CCF/OH6EI piti SRALon kesäleirillä kilpailufoorumin 
otsikolla ”Inhimilliset rajat”.  
 
CCF ja SRAL organisoivat IARU-kontestiin perinteisen hajautetun OH2HQ-operaation. 
Toteutus ja menestys olivat viime vuosien kaltaisia kuten sijoituskin jossain kymmenennen 
kieppeillä. 
 
WRTC 2014 tapahtumaan CCF:llä oli sponsoriteltta paikan päällä USA:n Marylandissa. 
Suuri taloudellinen ponnistus oli Suomea ja samalla CCF:ää edustaneen tiimin Toni OH2UA 
& Kimi OH6KZP sponsoroiminen. Jouko OH1RX joka on toiminut CCF-vastuullisena 
WRTC 2014 varainhankkijana  EU region 3 alueella, oli myös paikan päällä toimien 
tuomarina. Siinäkin hommassa edustaen Suomea ja CCF:ää.  
 
CCF oli mukana markkinoimassa SAC 2014 kilpailua. OH-osallistujia motivoitiin arpomalla 
poron kylmäsavupaisti. Arpoja sai sekä CW- että SSB-osista. Arpa suosi tällä kertaa Juhania 
OH2BCD. Tiimiottelua NTC ei enää järjestetty. Raakatuloksissa Suomi näyttäisi voittavan  
SAC:n maaottelut mutta ero Ruotsiin on pieni. 
 
CCF-reflektorilla käytiin erinäisistä kontestiasioista vilkkaita keskusteluja, joihin jäsenistö ja 
muu kontestikansa osallistui aktiivisesti. 
 
CCF:n jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli ?? joista ainaisjäseniä 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toimintasuunnitelma vuodelle  2015 
 
 
Contest –risteily 
 
Avustetaan vastuullista järjestäjää OHDXF:ää  Contest / DX –risteilyn organisoinnissa. 
 
 
Kilpailutoiminta 
 

- Järjestetään CCF Sprint joulukisa, vastuuhenkilö Tomi OH6EI 
- Järjestetään CCF Kontestimaraton 2015, vastuuhenkilönä Kari OH2XX. 
- Organisoidaan SRAL:n kanssa HQ-operaatio IARU-kisaan.  
- SAC 2015: kisan tavoitteena on uudistaa OH –voitto. 

 
Julkaisutoiminta ja markkinointi 
 

- Julkaistaan Pile Up –lehteä mahdollisuuksien mukaan tai ainakin lähetetään jäsenkirje 
- Ylläpidetään CCF –reflektoria, Facebook –sivuja ja web –sivuja mahdollisimman 

ajantasaisina. 
- Jatketaan SAC:n ja kotimaan kisojen markkinointia ja kontesterien aktivointia 

yhteistyössä SAC Contest Committeen ja SRAL:n kanssa. 
- Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan SRAL:n kevät- ja syyspäiviin sekä 

kesäleirille  
- Jatketaan yhteistyötä kansainvälisten kontestiyhdistysten kanssa, etenkin Itämeren 

alueella. 
 
Jäsenhankinta 
 
Pyritään hankkimaan etenkin young contester –jäseniä kampanjoiden avulla. 
 
 
 


