Syyskokous 1996

Yleisradion Iso Paja, Helsinki

Suomen Radiohistoriallisen Seuran syyskokous pidettiin Ylen Ison Pajan auditoriossa 25.10.1996. Kokouskutsua oli noudattanut 38 seuran jäsentä ja kaksi muuta seuran toiminnasta kiinnostunutta.
Tilaisuuden avasi seuran puheenjohtaja Jukka Heino, joka myös valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Esa Salldén istutettiin jälleen kerran sihteerin tuolille. Kokous kävi heti käsiksi juokseviin asioihin.
Hallituksen laatima toimintasuunnitelma käsiteltiin saatekeskusteluin. Jäsenten hankinta, kansainvälinen
toiminta, tiedotustoiminta, tietokannan käyttö, ulkoiset suhteet ja seuran taloudenhoito puhuttivat jonkin
verran paikalla olleita. Tulo- ja menoarviossa päädyttiin summaan 20500 mk, mikä on puite vuodelle
1997.
Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään eli kannatusjäsenmaksu 50,-, varsinainen 100,- ja yhteisöjäsenmaksu 300,-. Eräpäiväksi sovittiin 1.5.1997.
Seuran puheenjohtajana jatkaa Jukka Heino v. 1997 ja hallituksen jäsenenä Kauko Mänty.
Esa Salldénin kieltäydyttyä muiden lisääntyneiden tehtävien takia hänen tilalleen hallitukseen valittiin uutena Jalo Ojanperä Jyväskylästä. – Kiitos Esa Salldénille monen vuoden työpanoksesta seuran hyväksi
ja tervetuloa Jalo Ojanperä mukaan hallitukseen. Pakollisten kuvioiden jälkeen keskusteltiin mm. vanhojen radiolaitteiden huoltotoiminnasta, josta toivottiin lisää kaikentasoisia asiantuntevia kirjoituksia tuleviin
tiedotteisiin. Seuran tiedottaja Reino Janhunen vetosi myös jäsenistöön tiedotteen sisällön monipuolistamiseksi ja lisämateriaalin saamiseksi.
Kokouksen jälkeen siirryttiin Ylen tarjoamille pullakahveille ja tutustumaan Olavi Korkia-Ahon, Timo Halenin ja Esa Salldénin näytteille asettamiin museoradioihin.
Ensimmäinen yleisötilaisuus
SRHS:n toiminnan ensimmäinen varsinainen yleisötilaisuus alkoi klo 15 Ison Pajan auditoriossa. 70-vuotiaan Yleisradion tarjoamat puitteet olivat ensiluokkaiset ja paikalle olikin saapunut 75 radiohistorian ystävää.
Isännän eli Yleisradion tervehdyksen esitti aluksi tekninen johtaja Erkki Larkka. Avaussanojen jälkeen
SRHS ry:n puheenjohtaja Jukka Heino kertoi lyhyesti seuran historiasta, tavoitteista ja seuran arvokkaimmasta pääomasta – tietokannasta, johon on kertynyt tietoa jo noin 20 megatavun verran. Jukka Heinon
viesti oli selkeä: täydentäkää tietokantaa, niin saatte ansaittua arvonnousua korkojen (tietojen) kanssa!
Yleisradion mittausasemalla Laajasalossa ja Jokelassa vuosikymmenet työskennellyt Väinö K. Lehtoranta tutustutti kuulijat radioaaItojen maailmaan, josta löytyy monta mielenkiintoista muuttujaa: taajuus,
aika, signaalin voimakkuus ja eri etenemisilmiöt.

Seuran tiedottaja Reino Janhunen kertoi omassa esityksessään maamme yleisradiotoiminnan vaiheista
ennen Yleä. Historiasta nousi esiin mm. Arvi Hauvonen ja Tampereen Radio sekä Helsingin Radiolaasema.
Lopuksi tiedusteluveteraani Sakari Pajunen vei kuulijat sodanaikaisen radiotoiminnan pariin ja siinä erityisesti kaukopartioiden radiotoimintaan. Töpön, kyyneleen ja kaukopartioradistien historiaan palaamme
vielä jatkossakin. – Onnistunut tilaisuus, jossa esitykset saivat ansaitsemansa aplodit!
Reino Janhunen

