
Kunniamerkonomin arvonimen on aiempina vuosina saanut varsin kuuluisa ja 
mittava joukko julkisuuden henkilöitä, joista mainittakoon: Jaajo Linnonmaa, 
Eino Makunen, Jouni Flinkkilä, Eva-Riitta Siitonen, Anssi Kukkonen, Urpo 
Martikainen, Jyrki Kangas, Kimmo Pälikkö, Marja Tiura, Ulla-Maj Wideroos ...
https://www.smyl.fi/km-2018/

<takaisin pääotsikoihin>

Askeljännite vaanii: Jätä sähkölinjojen päälle kaatuneet puut ammattilaisille
Kevät- ja kesämyrskyjen kulkiessa ympäri maata on hyvä muistuttaa siitä, 
että jos sähkö- tai puhelinlinjojen päälle kaatuu puita, on ne syytä jättää 
ammattilaisten raivattavaksi. 

Linjoille kaatuneet puut aiheuttavat uhan ns. askeljännitteestä. Maahan 
kaatuneen sähkölinjan sähkö saattaa kulkea pitkiäkin matkoja maata pitkin 
esimerkiksi läheiseen järveen tai kosteikkoon. Tämä aiheuttaa sen, että 
jalkojen välissä saattaa olla vaarallinen jännite. 

Jos arvelee maassa olevan jännitettä, paras tapa kulkea on hyppiä 
tasajalkaa. Television suositussa Myytinmurtajat-ohjelmassa todistettiin 
tämän myytin olevan totta.

<takaisin pääotsikoihin>

Vuokraa saari ja radioamatööriasema Saimaalta
”OH73ELK” on mielenkiintoinen tunnus. ”ELK” tarkoittaa hirveä ja tunnuksen 
omistajan mukaan tunnus on hankittu kunnioittamaan tätä Suomen metsien 
suosittua ja arvostettua eläintä. Tunnuksen OH73ELK omistaa Alex, UA1AJD. 
Venäjällä Alex on tunnettu radiosuunnistuksesta (RAS)

Alex on vuonna 2007 rakentanut 100 neliön Honkarakenteen huvilan Saimaan 
rannalle, Savonlinnan pohjoispuolelle, lokaattori KP42NG. Saaressa oleva alue 
on kooltaan 2.5 hehtaaria ja huvilan vieressä 18 m korkea, Token, OH7RM; 
rakentama masto. Hamshäkistä löytyy IC-7300 ja hyvä lineaarinen vahvistin.

Alex vuokraa tätä rauhallista QTH:ta kaikille kiinnostuneille aina 6-8 hengen 
ryhmiin saakka. Yhteystiedot sekä hieno video löytyvät
https://oh73elk.net/

Alex'in saa kiinni saksaksi ja englanniksi osoitteesta: info@OH73ELK.net 

<takaisin pääotsikoihin>

Pentin, OH3GQM; monipuolinen jäämistö myynnissä tarjousten perustella
Pentti, OH3GQM; oli monipuolinen tekniikan taitaja mutta myös aktiivinen 
perinneradioharrastaja. 
http://oh3abn.net/sivut/yleistamyynnista/

Jäämistöstä löytyy mm. useita tavallisia, erikois- ja perinneradio-
vastaanottimia, antenneita, mittareita ja muuta tavaraa, jota aktiivisella 
hamilla oli varastossaan. Tavaroista on harvinaisen hyvät selostukset ja kaikista
on hyvät kuvat. Lähtöhintataso on inhimillinen.

Myynti tehdään tarjouskauppana ja korkein tarjous löytyy kunkin tavaran 
kohdalta. Myös myyntiohjeet löytyvät hienosti sivulta.

Tarjousaika päättyy maanantaina 30.7.2018 klo 12:00 SA, jonka jälkeen 
tulleita tarjouksia ei huomioida.

Tnx, Hannu OH3NOB
<takaisin pääotsikoihin>
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