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KALAKUKKO-KILPAILUN TULOKSET VALMISTUNEET
Kotimainen, suosittu Kalakukko-kilpailu pidettiin viime pääsiäismaanantaina, 
28.3.2016. Lokit tuli toimittaa viimeistään eilen, lauantaina 2.4.2016. Sääntöjen 
mukaan nyt julkistetaan ennakkotulokset, ja osanottajillla on viikko aikaa tehdä 
huomautuksia tai pyytää korjauksia!

Ennätysmäärä yhteyksiä 80 metrillä!
Kolmessa kilpailuosiossa (SSB, CW ja RTTY) pidettiin yhteensä 12.470 yhteyttä. 
(SSB: 7606, CW: 4174, RTTY: 690). Lokeja tuli yhteensä 161 kappaletta (SSB: 89, 
CW: 48 ja RTTY 25), joka on muutaman tarkkuudella sama määrä kuin viime 
vuonna!

Osanottajien ja tulleiden lokien määrä oli viime vuoden tasolla mutta 
kokonaiskusomäärä laski johtuen 40 m huonosta kotimaan kelistä. Kun viime 
vuonna SSB-osassa ajettiin 40 m 3.853 yhteyttä, tänä vuonna vastaava luku oli 
vain 971. Vastaavasti 80 m ajettiin yli 30 % enemmän kuin viime vuonna! (2015: 
4.037, 2016: 5.473)

Kun 40 m avautui SSB-osan vasta toisella tunnilla, on aihetta kysyä olisiko 
aikaisesta pääsiäisestä ja juuri kesäaikaan siirtymisestä johtuen pitänyt aloittaa kisa 
tuntia myöhemmin? Toisaalta – loppuiltapäivän RTTY-kisan 40 m olisi vastaavasti 
kärsinyt. Suo siellä, vetelä täällä.

Kilpailuluokat innostivat ja antoivat mahdollisuuksia!
Kun 40 m oli huonossa kunnossa, antoivat Kalakukon joustavat, ihmisen näköiset 
säännöt mahdollisuuden jäädä ”Single 80 m ”-luokkaan. Mitä sitä rypemään 
olemattomisssa keleissä kun voi pitää jatkuvaa pile-up'pia 80 m:llä. ”Single 80 m”-
luokkaan osallistuikin uusi ennätysmäärä osanottajia – 20 kpl!

Tänä vuonna ensi kertaa lanseeratut ”Classic” - ”Pumppu”-luokat menivät suoraan 
harrastajien sydämiin yhteensä 17 osanottajalla ja runsailla kiitoksilla!

Mukana runsaasti naisia, QRP-asemia, perusluokkalaisia ja uusia tulokkaita!
Naiset osoittivat taas kilpailukuntoaan. Kahdessa YL-luokassa oli yhteensä yhdeksän 
osanottajaa! Vastaavasti QRP-asemia oli peräti 14 kappaletta ja perusluokkalaisia 
peräti 18! Lienevätkö kaikki uusia ennätyksiä?

Kilpailun järjestäjät kutsuivat erikseen kilpailuun mukaan myös uusia 
radioamatöörejä. Kutsu meni hyvin perille sillä ensikertalaisten luokissa oli mukana 
neljä henkilöä. Toivottavasti nyt istutettu siemen kasvaa ja näemme heidät ja muut 
mukana tulevien vuosien kisoissa.

Vahvistetut tulokset kahden viikon päästä!
Nyt julkistetut tulokset ovat siis ennakkotulokset ja osanottajilla on kaksi viikkoa 
aikaa pyytää korjauksia ym. Järjestäjät vahvistavat lopulliset tulokset.

Kilpailun kotisivulta – www.oh3ac.fi – löytyy linkki jokaiseen ns. UBN-raporttiin, eli 
osanottajien tarkastuslokeihin. Jokainen kilpailussa tehty virhe ja sen syy on 
raportoitu.

Kilpailusivuilta löytyvät myös jokaisen osanottajan eritellyt tulokset piste-
menetyksistä, virheprosentti ja maakuntien kerääntyminen. Kilpailutoimintaan edes 
puolivakavasti suhtautuvalle nämä antavat kovaa osviittaa siitä, miten tulosta voi 

http://www.oh3ac.fi/


seuraavasssa kilpailussa parantaa!

Jos sinulla on korjattavaa, kommentoitavaa tai mitä tahansa muuta – vaikkapa 
reklamoitavaa - laita sähköpostia kilpailun osoitteeseen oh7aa.fi@gmail.com

Kiitokset osanottajille
Kalakukon järjestävät vuorovuosina OH7-piirin kerhot. Tänä vuonna 
järjestysvuorossa oli Kuopion Seitoset ry.,OH7AA; mutta järjestelyissä, 
tuloslaskennassa ja netti julkistuksessaavustavana kerhona oli Lahden 
Radioamatöörikerho ry., OH3AC.

Kaikkien osanottajien lokit ovat nyt nähtävissä osoitteessa www.oh3ac.fi.

Kuopion Seitoset ry:n, OH7AA; ja Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; 
puolesta.

Jari, OH2BU/OH7RF
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