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SUOMEN RADIOHISTORIALLISEN SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

Talous 
Seuran pääasialliset tulot, joilla toimintaa pyöritetään, muodostuivat jäsenmaksuista. Vaikka tarvike-
välityksestä saatiinkin edelleen huomattava tuloerä, niin siitä kului yli puolet jäsenpalvelun toteutta-
miseen. Huomattavin kulu muodostui kaikille jäsenille lähetettävän RADIOT- julkaisun painatus- 
taitto- ja postituskuluista. Petäjäveden museolla tapahtuvan luettelointi- ja jäsenpalvelutyön tekijän 
palkanmaksun taloudellinen tukeminen oli myös edelleen suurimpia kulunkeja. Myös seuran arkisto-
, varasto- ja toimintatilojen vuokrakulut olivat merkittävä menoerä. Toimintaamme tukemaan tarkoi-
tetun lahjoitusmateriaalin nouto sekä toimintaan liittyvien matkojen korvaaminen aiheutti myös luon-
nollisesti kuluja. Jäsenpalvelujen suhteen vuosi oli edellisen kaltainen, eli useimmat komponentit 
pystyttiin toimittamaan jäsenille kohtuuajassa, eli alle kahdessa viikossa. Tilaukset koottiin ja toimi-
tettiin pääsääntöisesti talkoopäivinä. Petäjäveden Radio- ja puhelinmuseolla osallistuimme perintei-
seen vuotuiseen rompepäivään myymällä seuralle tarpeetonta talouttamme tukemaan tarkoitettua 
materiaalia. 

Museo- ja näyttelytoiminta 
Museolaitteiden luettelointia on edelleen jatkettu mm. kokoelman vakuuttamista ja niiden uudelleen-
hankinta-arvon määritystä varten. Vuoden lopussa Seuran kokoelmassa oli runsaat 600 luetteloitua 
museoesinettä sekä runsaasti ns. ekua- (epäkuranttia aineistoa) nimikkeellä luetteloituja laitteita, 
jotka olivat valmiina myytäviksi joko kokonaisina tai laitteista irrotettavina varaosina. Museossa oli 
palkattuna museotyöntekijänä Ossi Rantapuska. 

Museon näyttelyiden rakentamisessa ja yleisessä kunnossapidossa talkootyöntekijöillä oli keskeinen 
osuus. Talkoopäivinä järjestettiin aktiivisesti putki- ja muuta varastoa. Museolta toimivan Seuran tar-
vikepalvelun työ-panosta keskitettiin talkoopäiviin, myös tilausten toimituksia keskitettiin näihin päi-
viin. Museoluetteloihin kuulumatonta esineistöä järjestettiin merkityille paikoille varastohyllyihin sa-
malla kun ne luetteloitiin ja valokuvattiin. Talkoita järjestettiin kahtena päivänä kuukaudessa. Kau-
empaa tulleille talkoolaisille järjestyi myös majoitus, jotta saattoivat suorittaa useampipäiväisen ru-
peaman. Talkoolaisille järjestettiin luonnollisesti aina ruokailu ja kahvit. 

Heinämäki 
Seuran Heinämäen tarvikevarastot sijaitsevat Petäjäveden radio- ja puhelinmuseolla. Kaikki seuran 
jäsenille tarkoitetut komponentti-, huolto-ohje- ja kytkentäkaaviopalvelut toimitettiin Heinämäestä. 
Museon netissä on Radioromuttamo-sivut, jossa on luettelo sekä kuvia varaosina myytävistä vas-
taanottimista. Palkattuna tutkijana ja museotyöntekijänä on toiminut Ossi Rantapuska ja hänen apu-
naan talkoopäivinä joukko talkoolaisia. 



Dokumentteja ja huolto-ohjeita saatiin edelleen jonkin verran lisää ja niiden hidasta lajittelua ja luet-
telointia on myös jatkettu. Myös museoitaviksi ja toimintaamme tukemaan tarkoitettuja radiolaitteita 
saatiin edelleen.   Varastotilamme olivatkin vuoden lopulla edelleen täynnä. 

Museoalueen piharakennuksessa sijaitseva seuran OG6M- museoradioasema oli parina talkoopäi-
vänä hetken aikaa äänessä. Asemalla on käytössä Kenwood TS-440S radio ja Windom-antenni. 
Toimintakuntoisia perinneradiolaitteita asemalla on mm. VRLK-, VRFKCB-, VREH- sekä Kyynel-ra-
dio.  

Radioputkien kuntotutkimusta tehtiin edelleen Ilmari Nikanderin ja Risto Kallbergin toimesta. Val-
miiksi testattujen putkien toimittaminen tarvitsijoille kuuluu jäsenpalveluun. Putkivarastoon saatiin 
lahjoituksina jonkin verran täydennystä.  

Perinteinen kirpputoritapahtuma eli "Radiorompetori" museolla ja varastolla järjestettiin lauantaina 
24. toukokuuta. Seuran aktiivin talkoojoukon voimin myyntipöydät lastattiin valmiiksi jo perjantaina. 
Myös perinneradistit saapuivat museolle omaan perinneradiotapahtumaan jo perjantai-iltana. 
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