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Suomen radiohistoriallinen seura kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseensa puolilta päivin 
15.3.2008 Kouvolan kaupunginkirjaston auditorioon. Paikalle oli kirjauksen mukaan saapunut 43 radio-
historian ystävää. Kouvola oli kokouspaikkana jo neljättä kertaa, sillä varhaisin kokoustilaisuus oli jo v. 
1992 Putkiradiomuseolla. 

Seuran pj. Martti Salminen avasi kokouksen ja toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi. Käytiin heti kä-
siksi päivän teemaan. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Salldén ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Henriksson ja Pekka Viitanen. 

Kokouksen pj. Esa Salldén totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjes-
tys hyväksyttiin ja esiteltiin vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Kuultiin tilintarkastus-
kertomus. Tilikauden ylijäämäksi todettiin 3144,66 markkaa. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden. 

Kokouskutsussa ei ollut muita kirjattuja asioita, mutta puheenvuoro pidettiin: SRHS:n varapj. Lasse Nir-
hamo kannusti jäseniä entistä aktiivisempaan toimintaan. Runsaasti tehtäviä seuran toimintojen paran-
tamiseksi olisi monilla erilaisilla työsaroilla. Tällaisia kohteita ovat mm. talkoot Petäjäveden museolla ja 
seuran webbisivujen keskustelufoorumin vetäminen. Kokouksen virallinen osuus päättyi klo 12.41. 

Kokouksen lisäohjelmassa Reino Janhunen esitti seuran historiallisen katsauksen ppt-esityksenä, johon 
on kertynyt kaikkiaan 86 diakuvaa seuran perustamisesta v. 1991 lähtien ja johon tulee pari kuvaa lisää 
joka vuosi. Esityksen jälkeen kunnioitettiin poisnukkuneiden jäsenten muistoa hiljaisella hetkellä. 

Tilaisuus jatkui vapaana seurusteluna ja tietojen vaihdantana. Kahvila Ex Libriksen kahvittelun ohessa 
tutustuttiin kahteen vanhaan amerikkalaiseen radiolaitteeseen. 40-luvun sotilasradioon ja vuonna 1953 
valmistettuun RCA:n Radiomarine ET-8053 pelastusveneen lähetin-vastaanottimeen. Muistitikut olivat 
myös ahkerassa käytössä, kun erilaisia tiedostoja ja historiallisia dokumentteja tallennettiin päätoimittaja 
Kauko Viitasen kannettavalta kotiin viemisiksi. 

Seuraavaksi siirryttiin Putkiradiomuseolle, jossa erittäin viihtyisän Miljöömuseon puolella museon perus-
taja Vesa Harsi oli asiantuntevana oppaanamme kertoillen mielenkiintoisia asioita esillä olevien radioiden 
sekä muun runsaan nostalgisen esineistön kohtaloista. Aikaa varsinaiseen putkiradioiden kokoelmaan 
tutustumiseen oli tietenkin liian vähän käytettävissä. Kokoelmahan on niin runsas ja mielenkiintoinen, että 
siellä voisi viettää päiväkausia. Kierros kokoelmien parissa oli antoisa; monet kiitokset jälleen Vesa Har-
sille ja kumppaneille vieraanvaraisuudesta! 

Reino Janhunen 
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