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Suomen Radiohistoriallisen seuran kevätkokous pidettiin 29.3.2014 Ylen Isossa Pajassa Helsin-
gissä. Osanottajia oli 42 henkilöä. 

Kokous alkoi klo 12. Aluksi Olli Sipilä Yleltä toivotti kokousväen tervetulleeksi Isoon Pajaan. Hänellä 
oli mielenkiintoisia uutisia. AM on tulossa takaisin. Vanhat Ylen taajuudet ovat tulossa haettaviksi 
lähetystoimintaa varten. Yleisö otti tiedon myönteisesti vastaan. 

Sen jälkeen alkoi varsinainen kevätkokous. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Viitanen ja 
sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Marttila ja Jorma 
Raita. Kokouksessa käsiteltiin normaalit sääntömääräiset asiat. Sihteeri esitteli edellisen vuoden 
vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon, jossa esi-
tettiin vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille vuodelta 2013. Kokous yksimielisesti vahvisti ti-
linpäätöksen sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei 
ollut. 

Kokouksen yhteydessä Lasse Vihonen Radio- ja televisiohistorian seurasta kertoi heidän toiminnas-
taan. Huolimatta samankaltaisilta kuulostavista lähtökohdista he keskittyvät enemmän radio- ja tv-
ohjelmiin ja muihin lähetyspuolen seikkoihin kun taas SRHS keskittyy enemmän tekniikkaan ja itse 
laitteisiin. Samalla keskusteltiin seurojen välisestä mahdollisesta yhteistyöstä esim. yhteisen radi-
onäyttelyn muodossa. 

Eräitä numerotietoja menneestä vuodesta 
Toimintavuoden lopussa oli seuran henkilöjäseniä 520, joista kunniajäseniä oli viisi. Yhteisöjäseniä 
oli kahdeksan. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 55 uutta henkilöjäsentä, jolloin vuoden viimei-
nen liittyjä sai jäsennumeron 767. 

Jäsenlehteämme "Radiot", julkaistiin 4 numeroa, joista numero 3 oli tuhdimpi osittain värillisenä. 
Lehti jaetaan jäsenetuna kaikille jäsenille ja lisäksi pieni määrä menee vapaakappaleina. Radiotek-
ninen seura RTS:lle on lehdessä varattu oma palsta heidän tiedotteitaan varten ja lehti postitettiin 
noin sadalle RTS:n jäsenelle korvausta vastaan. 

Seuran tarvikevarastot ja arkistotilat ovat Petäjäveden radio- ja puhelinmuseolla. Lisääntyneiden do-
kumenttien lajittelua ja luettelointia on jatkettu. 

Jäsenmaksutuotot ovat 14 161,50 euroa, nousua edelliseen vuoteen nähden vajaa 2000 euroa. Tar-
vikevälityksestä tuloja oli 5 338,60 euroa, jossa nousu edelliseen vuoteen nähden yli 1 000 euroa. 

Menopuolella painatuskulut ovat nousseet liki 3000 euroa ja oli toimintavuonna 6061,40 euroa. 
Nousu johtuu pääasiassa lehden tuhdimmasta juhla-numerosta ja esitteen painamisesta. Lisäksi 



toimintakulut ovat nousseet vajaat 2 000 euroa. Toimintavuosi osoittaakin tappiollista tulosta 3 
148,16 euron verran. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa, sillä seuralla on varoja. 

Kahvitauko Kesäkadulla 
Yle tarjosi pullakahvit, jotka juotiin Kesäkaduksi -ristityssä tilassa. Kahvitauon jälkeen Åke Nyholm 
puhui lyhyesti Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry:n toiminnasta ja kertoi että heillä on huhti-
kuussa radionäyttelyn avajaiset vanhalla Saloran tehdasalueella sijaitsevassa Astrum-keskuksessa. 

Sitten oli kokousesitelmän vuoro. Lasse Vihonen kertoi Yleisradion osuudesta talvi- ja jatkosodassa 
sekä mm. kaukopartion kyynelradion ja töpövastaanottimen käytöstä. 

Lopuksi jaettiin SRHS:n järjestämän radionrakennuskilpailun palkinnot. Varsinaiseen radioraken-
nuskilpailuun oli tullut vain yksi osanottaja joten äänestystä voittajasta ei tarvittu. Voittajaksi julis-
tet¬tiin Kalervo Kovero suoralla vastaanottimellaan vaikka hän itse olikin vaatimattomasti sitä mieltä, 
että kyseessä ei ole kilpailu jos siinä on vain yksi osanottaja. Joka tapauksessa hän sai ensimmäi-
senä palkintona kunniakirjan sekä Aga-Balticin pinssin. Kalervo oli kuvannut radionsa toiminnasta 
lyhyen videon joka näytettiin kokousväelle. 

Lisäksi näytteillä oli Pekka Laineen rakentama AM-alueen lähetin, joka kuitenkin jäi varsinaisen kil-
pailun ulkopuolelle. Pekalle myönnettiin kunniamaininta jonka osoituksena hän sai kunniakirjan ja 
samanlaisen pinssin kuin Kalervokin. Em. laitteista tulee olemaan omat lehtiartikkelinsa, joten emme 
mene enempää teknisiin yksityiskohtiin tässä yhteydessä. 

Koska radionrakennuskilpailun osanotto oli hyvin vaisua, heräsi ajatus järjestää kilpailu joskus uu-
delleen pelkkänä harrastukseen liittyvänä rakentelukilpailuna jossa laitteen ei tarvitse olla radiovas-
taanotin. Toivomme tästä jäseniltä kommentteja ja ehdotuksia. Olisiko riittävän monella kiinnostusta 
osallistua että saisimme aikaan kunnon kilpailun? 

SRHS:n hallitus kiittää lämpimästi Yleisradiota kokouksen järjestämisestä. 

Timo Haveri ja Heikki Marttila 
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