Kevätkokous 2016

Killinkosken Wanha tehdas, Killinkoski

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Kalliokoskella Wanhan Tehtaan kahviossa
19.3.2016 klo 12.00. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen kohdan 10. mukaiset asiat.
Seuran puheenjohtaja Timo Haveri avasi kokouksen ja toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi Killinkoskelle. Seuran kevätkokoukseen osallistui 21+ radiohistorian harrastajaa. Aluksi puheenjohtaja
kertoi hallituksen päätöksestä, jossa se esittää, että kokous kutsuisi Lars Ingmanin seuran kunniajäseneksi. Esa Sallden esitti perusteluna mm. Larsin elämäntyön. Katkeamatta jatkunut radioharrastus- ja työura on huipentunut oman museon avaamisessa. Lars Ingman edistää edelleen työllään
kansallista radiohistorian tallennusta.
Kokous päätti yksimielisesti kutsua Lars Ingmanin seuran kunniajäseneksi.
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Raita ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Sallden ja Timo Lehtonen. Todettiin, että kokouskutsu oli
lähetetty kaikille jäsenille riittävän aikaisin. Kokouskutsu oli julkaistu seuran Radiot 1/2016 jäsenlehdessä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukselle laadittu työjärjestysehdotus hyväksyttiin. Kokouksen sihteeri esitti seuran tilinpäätöksen. Tilikauden tulos osoitti
2712,44 euroa. Sihteeri esitti pääkohdittain seuran toimintakertomuksen vuodelta 2015.
Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Lausunnossa todetaan, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut,
varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet. Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain,
yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Lausunnossa esitetään, että
vastuuvapaus voidaan myöntää tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja yksimielisesti myönsi päätöksellään vastuuvapauden vuoden 201 5 tileiltä seuran hallitukselle
ja tilivelvollisille.
Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti virallisen kokouksen.
Tiedotusasioita
Kauko Viitanen kertoi tekeillä olevasta ASA- tiedostosta 3., johon on nyt löytynyt sodanaikaista tietoa. Uutta tiedostoa Kauko kokoaa Göran Wahlbergin kanssa ja siihen tulee nyt myös ASA- televisiot. Jäsenien toivotaan edelleen lähettävän havainttuja puuttuvia tietoja. Tiedosto valmistuu toukokuulla 2017, jolloin tulee kuluneeksi 90 vuotta Radioliike Arvo Sakreliuksen perustamisesta. Tekijät
ovat juuri tehneet molemminpuolisen sopimuksen Turun museokeskuksen ja seuran kanssa museolla olevan ja seuralla olevan ASA- aineiston käytöstä.
Esa Sallden esitteli seuran uuden hienon roll-up ständin. Kauko Viitanen tiedotti vielä YLEn tulevasta
90-vuotisjuhlasta, sekä KAVIn tulevista näyttelyistä ja luennoista joita valmistellaan kesällä.

Lounaan jälkeinen esitelmä
Kauko Viitanen kertoi yleisradiovastaanottimien valmistamisesta Suomessa 1970- ja 1980-luvuilla.
Oli ASA, Salora, Helvar, Luxor, Philips, Fenno. Dux, mielenkiintoista tietoa radiotehtaissa valmistetuista laitteista ja malleista ko. vuosikymmenillä ja sitten lopuksi tehtaiden alasajoista. Jatkossa
saamme lukea aiheesta vielä yksityiskohtaisempaa tietoa RADIOT-lehdestämme. Lisäksi Raimo Jokinen, omakohtaisesti asian tuntien, kertoi Saloran tuotannossa olleista viimeisistä laitteista.
Vierailukohteet
Lopuksi tutustuimme opastetusti mielenkiintoisiin kohteisiin; Nauhatehtaan museoon, Suomen Kamera-museoon ja olipa siellä muutakin monenlaista yllättävää nähtävänä.
Nyt on hyvä kesäretkipaikka tiedossa johon kannattaa tutustua paremman ajan kanssa.
Jalo Ojanperä

