
Hiukan lisätietoja asiasta on vuonna 2004 toimittamassani kirjassa “Suomen 
sodat viestimiehen silmin”, sivut 376-377. Kirjassa on useita mielenkiintoisia 
muistelmia sodan ajan radistien toiminnasta."

Totta tosiaan! Seppo Uron kirja "Suomen sodat viestimiehen silmin" on aivan 
ehtymätön aarreaitta sodan viestitoiminnasta kiinnostuneille. Kirja vilisee sota-
ajan ja myöhempienkin aikojen radioamatöörejä. Kirjaa saa edelleen 
kirjastoista kaukolainana ja antikvariaateista. Tässä mausteeksi kansi ja kaksi 
sivua kirjasta:
www.oh3ac.fi/Kansi_Suomen_sodat_viestimiehen_silmin.jpg
www.oh3ac.fi/Suomen-sodat_viestimiehen_silmin_sivu_260.jpg
www.oh3ac.fi/Suomen-sodat_viestimiehen_silmin_sivu_261.jpg

Ylikersantti, kaukopartiomies Antti Vorhosta kertoo myös seuraava linkki:
http://vapaussoturi.fi/mannerheim-ristin-ritarit-aselajeittain/

<takaisin pääotsikoihin>

Axelin, OH5NW; kutsu nyt hankittu Kouvolan Putkiradiomuseosäätiölle
Kouvolan Putkiradiomuseosäätiön valtuuskunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan 
(1994 -2006) Axel Tigerstedtin, OH5NW; radioamatöörikutsu on hankittu 
museon radioamatööriasemien käyttöön. Axel toimi myös kuolemaansa saakka 
säätiön kunniapuheenjohtajana. 

Haluamme näin kunnioittaa Axelin pyyteetöntä toimintaa säätiön hyväksi ja 
tulemme käyttämään kutsua OH5NW sopivissa tilaisuuksissa 
radioamatööribandeilla

Säätiöllä on käytössään myös OH5K ja OI5PRM kutsumerkit

Kari OH5YW
-------------------------
Axel, OH5NW; oli Suomen Radioamatööriliitosta kertovan Wikipedia-sivun 
mukaan Liiton puheenjohtajana vuosina 1971-1986, pisimpään eli 16 vuotta 
kuin kukaan muu SRAL ry:n puheenjohtaja. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Radioamat%C3%B6%C3%B6riliitto

Axel nimitettiin SRAL:n kunniajäseneksi vuonna 1986. Myös hänen veljensä 
Peter, OH5NQ/OH2BM; on SRAL:n kunniajäsen.

Axel oli pidetty ja SRAL:n jäseniä yhdistävä puheenjohtaja aikana, jolloin 
SRAL:n jäsenmäärä nousi kasvukipuisesti 2800:sta noin 4800 jäseneen. 
Aktiivisen DX- ja kilpailutyöskentelyn lisäksi Axel oli vahvasti mukana 
maanpuolustustyössä.  Henkilönä Axel oli valloittavan empaattinen, toiset 
huomioon ottava, pyrkien aina löytämään ratkaisun, joka kelpaisi kaikille 
osapuolille. Axel hallitsi tai tunsi kaikki radioamatööritoiminnan pienetkin 
sektorit ja pystyi uskomattoman laajalla ystäväverkostollaan auttamaan ja 
tukemaan kaikkia. Tuunuksen hankkiminen Putkiradiomuseosäätiölle ylläpitää 
Axel'in vahvaa Ham Spirit'tiä ikuisesti.

Tnx Kari, OH5YW
<takaisin pääotsikoihin>

Karenssissa olevan tunnuksen voi saada kerholle tai omaisille
Kun radioamatööri lopettaa harrastuksensa ja peruuttaa lupansa tai jos hän 
kuolee, hänen tunnuksensa laitetaan "karenssiin". Karenssi tarkoittaa sitä, että 
hänen tunnustaan ei anneta kenellekään muulle kahteen vuoteen. Tunnusta ei 
siis tämän kahden vuoden aikana voi kukaan ottaa tai ostaa itselleen. 
Yksittäinen kaksi tai kolmekirjaiminen tunnus näkyy Viestintävirasto listalla
https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/radioamatoorit/radioamatoorik
utsut.html
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