
Kevätkokous 2005 
Ravintola Tallin Vintti, Mikkeli 

 

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Ravintola Tallin Vintti kokoussalissa, Mikkelissä lauan-
taina 19. maaliskuuta 2005 kello 12.00. 

Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat. 

1. Seuran puheenjohtaja Jukka Heino avasi kokouksen kello 12.00 ja toivotti kokoukseen saapuneet 
tervetulleiksi Mikkeliin. Paikalle oli saapunut 24 seuran jäsentä Avauksen jälkeen puheenjohtaja 
esitti seuran hallituksen päätöksen, jonka mukaan ansioituneet jäsenemme Kalervo Kovero ja 
Reino Janhunen kutsuttiin Suomen radiohistoriallisen seuran kunniajäseniksi. Suoritettiin kunnia-
kirjojen ja kultaisten jäsenmerkkien luovutus. Kokouksesta estyneenä olevalle Reino Janhuselle 
ne toimitetaan seuraavalla viikolla. 

2. Seuran kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Nirhamo ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Ensio Virtanen. 3. Kokous 
todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokoukselle laadittu työjärjestys hyväksyttiin. 

4. Seuran rahastonhoitaja Jalo Ojanperä esitti vuoden 2004 tilinpäätösasiakirjat ja puheenjohtaja 
esitti pääkohdittain toimintakertomuksen vuodelta 2004. Sihteeri luki tilintarkastajien laatiman ti-
lintarkastus kertomuksen. Tilintarkastajat esittivät tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekä 
vastuuvapauden myöntämistä tili- velvollisille. Tilikauden alijäämä oli 2 795,27 euroa. 

5.  Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi päätöksellään vastuuvapauden vuoden 2004 tileistä 
seuran hallitukselle ja tilivelvollisille. 

6. Keskusteltiin seuran tehtävistä ja projekteista sekä tehtävästä yhteistyöstä alan eri museoiden 
kanssa: Todettiin, että jäsenlehden puitteissa aloitettu kehittämisprojekti toimii jo syntyneen toi-
mituskunnan muodossa. Todettiin myös seuran Petäjäveden museolla tarvittavat monet erilaiset 
tehtävät, jossa jopa majoittuminenkin järjestyy työhön ryhtyville. Laitteiden kuvaamiseen tarvitaan 
voimia. "Piiloissa" olevien kokoelmien ja erilaisten "varastojen" laitteiden luettelointi olisi järjestet-
tävä. Radioalan muiden järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö toisi niistä radiohistorian harrastajat 
yhteyteemme. Kehittävää olisi, ainakin suuremmilla paikkakunnilla, saada paikalliset jäsenemme 
silloin tällöin saman pöydän ääreen keskustelemaan yhteisestä harrastuksestamme. Keskustelun 
lopuksi päätettiin perustaa kehitysprojekti, jonka ensimmäiseksi vetäjäksi nimitettiin Lasse Nir-
hamo. 



7. Muita käsiteltäviä asioita ei kokouskutsussa ollut, joten puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistu-
jia ja päätti kokouksen kello 13.07. 

 
Kokouksen muuta ohjelmaa 
Ennen kokousta lounastimme Ravintola Tallin miellyttävässä ravintolasalissa monilla herkuilla katettujen-
notkuvien pöytien äärellä. 

Kokouksen jälkeen siirryimme tutustumaan Jalkaväkimuseon hyvin järjestettyyn näyttelyyn, jossa asi-
ansa hyvin tuntevana oppaana toimi Reijo Mäkeläinen. Museossa olisi ollut paljon enemmän nähtävää, 
kuin mitä puolentoista tunnin aikana ehdimme nähdä. 
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