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KILPAILIJOIDEN KOMMENTTEJA – JA MUUTAMA VASTAUSKIN!

(Viimeksi tulleet ensin!)

* Paljon kiitoksia teille kisasta ja siitä että paperilokit kelpaa, itselläni on 
perintökalut käytössä ja vain käsimikki, jolla ei tule mitään erillisen 
sähkölokin näpyttelystä, kun ei ole tietty myöskään mitään 
tietokoneohjausta tms. Ehkä joskus.

- Ari, OH1ESO

* Kiitos tuloksista. Arvostan aktiivisuuttanne Kalakukko-kilpailussa. Olen 
mukana OH-kilpailuissa antaakseni muille Lappi-maakuntaa. Olen hieman 
hämmästynyt että muut suhtautuu ylimielisesti paperilokin lähettäjiin. Mutta 
siitä huolimatta olen mukana mahdollisuuksirn mukaan kisoissa.
Hyvää kevättä!

- Pena, OH9BS 

* Osallistuin 28.3. Kalakukko-kilpailuun, joka oli ensimmäinen 
kilpailuni. Käytin paperilokia jonka lähetin postitse tiistaina 29.3 Kuopion 
Seitosille. Keskiviikkona 6.4.mennessä en nähnyt kutsujani listauksissa, 
joten aamulla lähetin lokit sähköpostilla OH7AA:lle. Tänään tilanne ei ollut 
muuttunut. Heräsi vahva epäily, että lähettämäni lokit eivät ole menneet 
perille. Jos näin on, hyväksytäänkö osanottoni kilpailuun vielä ja mihin 
lähetän lokit ja missä muodossa? 

- Stig, OH2LAW/OH2SW
Jostakin syystä lokisi ei ole tullut kummallakaan kertaa. Syynä voi 
olla se, että mm. SRAL:n sivuilla oleviin sääntöihin on editoitu täysin 
käsittämätön sähköpostiosoite. Oikea osoite on oh7aa.fi@gmail.com
Tottakai Sinun lokisi ja muiden, jotka jostakin syystä eivät ole tulleet
vielä perille, hyväksytään ja kirjataan tulosluetteloon. Yhtäkään lokia 
ei ol hylätty ja kaikki saapuneet lokit näkyvät tulosluettelossa.
Paperilokisi löytyivät 17.4.2016 Kuopion Seitosten, OH7AA; 
postilaatikosta.

- Jari, OH2BU

* Vaikka en hyvin pärjännytkään täytyy sanoa että kyllä homma pelaa. 
Joulukisan tuloksia odotellessa.

- Seppo, OH3LS

Joulukisan tuloksia ei jostakin syystä löydy SRAL:n ”Kilpailutuloksia” 
sivulta mutta ne löytyvät seuraavasta linkistä:
http://www.ua9qcq.com/en/resultdb.php?lang=en

- Jari OH2BU

* Kiitos hyvästä kukko-kisasta!
- Raimo, OH4BM

* Kiitos nopeasta palautteesta!

http://www.ua9qcq.com/en/resultdb.php?lang=en
mailto:oh7aa.fi@gmail.com


Kontestin aikana paperilokille kirjoitan edelleen, koska siitä näkee heti 
workitut asemat (jos ei muista) kesken kontestin. Ei tarvitse näppäillä mitään 
hitaalla sormituksella, jolla teen virheitä kuitenkin.

Tuo viiden päivän dead line logien lähettämisessä meinasi taas ottaa stressiä.
Työssä on kiireisintä aikaa aina tämä pääsiäisen tienoo.

- Markku, OH8UV

* Minulla oli vaikeuksia pitää yhteyksiä kotoa, kun ei ole 80/40 m 
antennia. Huomasin vasta jälkeenpäin, että olisin voinut valita Single Band-
luokan, koska tuolta 40 m en kuullut yhtään mitään, oli 30 dB:n häiriö koko 
bandilla. Mutta leikkimielellä olin kuitenkin mukana ja sain jokusen yhteyden.

- Kalevi, OH3NAO

* Kiitos hyvästä kilpailusta, tulospalvelu on mahtava kun tulokset tulevat 
nopeasti

- Kari, OH4KA

* Kiitos taas nopeasta tarkastuksesta sekä informatiivisesta tulosraportista.
- Pekka, OH2TA @ OH9W 

* FB, hienoa ja nopeaa työtä!
- Kim, OH6KZP @ OH0X

* 40 m kelit ei olleet parhaimmasta päästä, jos ei ihan surkeimmastakaan.
- Kim, OH6KZP @ OH0X

* Ja kiitos myös tästä, 
- Jami, OH7JR

* Liitteenä cw-osan kusot (kahdella rigillä kun toinen hajosi kesken ekan 
tunnin).

- Era, OH2CV 

* Kiitos fb kisasta. Asemia oli paljon ja uudet luokat toi lisää mielenkiintoa. 
Osallistun siis QRP, CLASSIC ja PUMPPU -sarjoihin. 
Rig: IC735 (QRP-mod.) 
Pwr: 5W 
Ant: 40m lanka 
Avain: Vibroplex Champion bug 

- Jari, OH6DC 

* Käytetty N1MM kymmeniä kertoja, mutta testissä jossa 2 jaksoa, siksi 
söhlitty. Qso nr 045 annettu erehdyksessä kaksi kertaa. Onnistuttu 
todennäköisesti hävittämään alkuperäinen QSO nr 063  (klo 1133) Ellei se 
sitten ollut alunperinkin OH2YL, en ole siitä varma

- Pertti, OH2VZ

------------------------------------
* Tänä vuonna olisin tarvinnut 20m alueen kisaosuuden koska antennit eivät 
ole oikein 40m ja 80m alueelle. Ensi vuonna on sitten toivottavasti 
paremmat antennit että 40/80 toimii myös.
Kiitos kisasta! LA (LAPPI) näytti puuttuvan säännöistä maakuntana - aiheutti 
alkuun vähän hämmennystä. Samoin Pohjanmaasta tuli PP jonka muutin 
PO:ksi koska säännöissä ei ole eritelty eri pohjanmaan osia. 

- Dimi, OH2DD



* Sääntöjen laatijalta näyttää jääneen luettelosta maakuntia pois. Listasta 
puuttuvat: KE (Keski-Suomi), LA (Lappi), PP (Pohjois-Pohjanmaa) 
Lokiohjelmathan nuo kyllä tietävät ....

- Arto, OH2KW

* Toisaalla netissä ne olivat ja toisaalla alarivi (SRAL:n sivuilla) oli jäänyt 
pois, jossa oli nuo kolme puuttuvaa :)
Mukava kisa oli, vaikka pohjoisessa SSB:llä 40 oli vaikea.
CW:llä kelit olivat paremmat.

72 (QRP on vähemmän)
- Markku, OH8UV

* SRAL:lle lähetetyissä Kalakukon säännöissä myös nuo KE, LA ja PP-
maakunta-tunnukset olivat mukana, mutta jostain syystä luettelon 
viimeisen rivin vienti SRAL:n webbialustalle ei toimittajalta ollut 
onnistunut. Asia havaittiin vasta kisan jälkeen. 

RA-lehdessä maakuntaluettelo oli oikein (jopa vahvennettuna noiden 
kolmen
osalta(!), samoin muilla nettisivuilla.

Tämän hetkisen käsityksen mukaan lokeissa on fiksusti osattu 
käyttää myös
KE-, LA- ja PP-tunnuksia, vaikka niiden puuttumista SRAL:n 
webbisivulta
olikin kommentoitu kiitettävästi.

- Pena, OH7RJ
Puheenjohtaja, OH7AA

* SRAL:lle lähetettiin täsmälleeen sama ”Kalakukon säännöt.pdf”-
tiedosto, joka löytyy myös edelleen Lahden Radioamatöörikerho 
ry:n, OH3AC; sivuilta.

- Jari, OH2BU

------------------------------------------------------------------

* Kivasti asemia, kiitos!
- Ari, OH2BSI

* Kiitos kilpailusta! 
- Samuli, OH2MGA 

* Kiitokset kivasta kisasta!
- Anne, OH2YL

* Lokin kanssa ongelmia, joten ssb-kisa jäi yhteen tuntiin. Eli mennään 
luokkaan single 80m ja yksi tunti. Toivottavasti loki kelpaa kun ei kertoimia 
huomioinut lainkaan?

– Era, OH2CV

* Kalakukko-kilpailussa lokit syötetään tietokoneeseen, verrataan 
muihin lokeihin ym. Tietokone huomioi pistemenetykset ja kertoimet 
sekä laskee tuloksen. Kilpailijan ei tarvitse itse merkitä kertoimia tai 
laskea tulosta.



- Jari, OH2BU

* Näillä mennään. 
- Petri, OH9FIV 

* Kanveesissa WPX:n jäljiltä...! Hieman SO2R-harjoittelua samalla.
- Kim, OH6KZP @ OH0X

* Kiitos!
- Jens, OH6ELN 

* Ohessa Kalakukko 2016 –kilpailun lokini Excel-taulukkona. Pahoitteluni, 
muunlaista sähköistä lokia en saanut aikaiseksi.

- Kalevi, OH3NAO

* Hyvin kelpasi - Jari, OH2BU)

* 73/88 
- Marja, OH1MH 

* Kiitos kisasta! Porukkaa oli mukavasti liikkeellä.
- Marita, OH5KIZ

* Tervehdys täältä kohinaisesta Helsingistä. Tässä nämä Kalakukon lokit, 
kaikki qsot on workittu "plokkaamalla", paria CW-qsoa lukuunottamatta....
    - Pasi, OH4LA

* Teknisiä ongelmia SSBllä. Ohjelma tilttasi ja PTT-jalkakytkin särkyi. 
Ilmeisesti yksi qso jäi alussa pimentoon?

- Olli, OH6BA

* Taajuus ei 80m:llä jostakin syystä kaikilla kerroilla kirjautunut ollenkaan. 
Eli kohdissa, joissa on taajuutena 3600 oli sähköisessä lokissa blanko. Kuso 
on kuitenkin muilta osin oikein, toivottavasti....

- OH3RT, Tapani 

* Tein lokin OHuu-Cabrillo ohjelmalla jota käytin ensimmäistä kertaa. 
Ongelmia tuli tuon päivämäärän asetuksen kanssa, Tahtoi kirjoitella 
perunoita. Muokkasin päiväyksen Notepadilla tuohon 2016-03-28 muotoon. 
Toivottavasti se on oikein.

- Mauri, OH1FEU

* Mauri: Notepad-tiedosto kelpasi mainiosti! Kiitos!
- Jari, OH2BU

* Tässä lokini plokkaamistani QSOista!! Olen kyllä mukana kisassa vaikka 
olen vain 'pikkukisailija.'  Mukava olla mukana, mukava 'tavata' monta 
tuttua!

* Kiitokset hyvin järjestetystä kisasta ja hyvää kevään jatkoa! 
- Ragny, OH6LRL



* Kiitos kilpailusta. Toivottavasti tuli kopioitua oikeen, että näkeekin jotain,,, 
- Pekka, OH9FIV

* Kiitos järjestelyistä! 
- Eero, OH2FUZ 

* Kiitokset mukavasta kisasta!
- Oiva, OH3MY

* Tervehdys sinne managerille, ohessa loki.
- Alpo, OH6ALPO

* Yhden duplikaatin löysin. En tiennyt miten numeroinnin kanssa 
menetellään tällaisessa tapauksessa. Kone pyyhkäisi nollat pois omasta 
sanomastani.

- Liisa, OH6LC

* Ohessa lokini Kalakukko 2016 -kisasta. OH-caprillo alkoi tökkimään, joten 
piti palata vanhaan perinteiseen excel-taulukkoon.

* Kilpailussa oli sopivasti säpinää, vaikkakin skippi meni taas keskimmäisen 
Suomen yli, ainakin minun QTH:sta workittuna. Säännöissä ei näytä enään 
olevan maakunnan ainoan aseman hyvitystä...tai toisaalta en edes tiedä, 
oliko Kainuusta muita äänessä.

- Yrjö, OH8TG

* Oman maakunnan hyvityksen antamisesta niille, jotka olivat 
ainoita omassa maakunnassaan tuli aina nuhteita, kun järjestäjät 
unohtivat ne lisätä. Päätimme siirtyä samaan sääntökohtaan kuin 
muissakin OH-kilpailuissa.

- Jari, OH2BU

* 80 metrillä alussa pohjoisesta workittaessa etelä oli nihkeää. Monesti piti 
kutsua, jotta pääsi läpi. Joillakin taitaa olla pohjakohinat korkealla 
ympäristöstä johtuen.

40 oli vaikea, kelloja oli siirretty edellisenä päivänä ja skippi oli kauas. Bandi 
parani toisella tunnilla, mutta ei hyvä sittenkään. Vähäiseksi jäi kertoimet. :)

Kiitokset taas teille järjestäjille ja logien tarkastajille yli 40-vuotisestani 
pääsiäisperinteestä.

- Markku, OH8UV

* Olipa taas 40m tukkonen aamulla,mutta parempi päivällä.
- Seppo, OH3LS

*Ohessa lokini kalakukko 2016 -kisaan! Osallistun luokkaan SSB, 
Yleisluokka, 100 W tai alle. Tein login N1MM -ohjelmalla, mutta lokin 
pistelasku on erittäin suurella todennäköisyydellä väärin. Lisäksi sähläsin 

kisan alussa mistä johtuu lokissa olevat puutteet juoksevan numeroinnin jne. 
osalta. Pahoittelen tästä aiheutunutta vaivaa!

- Mikael, OH3FWG



* Kalakukko-kilpailussa lokit syötetään tietokoneeseen, verrataan 
muihin lokeihin ym. Tietokone huomioi pistemenetykset ja kertoimet 
sekä laskee tuloksen. Kilpailijan ei tarvitse itse merkitä kertoimia tai 
laskea tulosta.

- Jari, OH2BU

* Teknisiä ongelmia SSB:llä. Ohjelma tilttasi ja PTT-jalkakytkin särkyi 
ensiminuuteilla. Ilmeisesti yksi qso jäi alussa pimentoon?

- Olli, OH6BA

* No niin, WPX:ssä tuli sitten lämmiteltyä tähän varsinaiseen kisaan. 
Täytyyhän sitä aina yrittää se jokavuotinen ruoka-arpalipuke itselleen hoitaa! 

Nyt kävi kuitenkin niin, että viikonlopun SSB-alkulämmittely veti operaattorin 
sen verran kanveesiin, että energiaa riitti vain 60 minuutin luokkiin 
osallistumiseen. Sekä CW:llä että fonella workin siis toisen tunnin. 

* Joka tapauksessa oli mukavaa, ja erityisesti fonella tuntui olevan varsin 
kivasti porukkaa mukana. Seiskat oli varsinkin rytyllä hienosti esillä. 40 m 
kelit oli niin ja näin.

- Kim, OH6KZP @ OH0X


