Syyskokous 1998

Tampereen Puhelin Oy, Tampere

SRHS ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tampereella 24.10.1998 Tampereen Puhelin Oyj:n auditoriossa Näsilinnankatu 41:ssa. Paikan valintaan oli vahvat radiohistorialliset syyt: Arvi Hauvonen aloitti
säännölliset yleisradiolähetykset 75 vuotta sitten TPO:n tiloissa Hämeenkatu 26:ssa.
Kokoustilan ja juhlakahvit tarjosi Tampereen Puhelin, jolle vielä kerran lämpimät kiitokset järjestelyistä.
Paikalla oli 35 uskollisinta radiohistorian harrastajaa.
Isännän edustajana ins. Juhani Viitala toivotti kokousväen tervetulleeksi ja kertoi ennen virallisen kokouksen alkua Tampereen Puhelin Oyj:n historiasta ja tämän päivän toiminnoista. Kahvituksen jälkeen siirryttiin seuran kokousasioihin: kokouksen avasi pj Jukka Heino, joka saman tien valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Jalo Ojanperä kutsuttiin sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Elmer Juhantie ja Reijo Halkola,
jotka valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten myös päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. Vahvistettiin vuoden 1999 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, jonka loppusumma on
25 500 markkaa (nämä on painettu toisaalle lehdessä). Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: kannatusjäsen 50 mk, varsinainen jäsen 100 mk ja yhteisöjäsen 300 mk. Jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä
on 30.4.1999.
Henkilövaalit sujuivat suuren yksimielisyyden vallitessa: vuodelle 1999 valittiin seuran puheenjohtajaksi
Jukka Heino ja hallituksen muiksi jäseniksi Jalo Ojanperä ja Kauko Mänty. Tilintarkastajiksi valittiin Ari
Karikko ja Reijo Nuutinen ja varalle Timo Halen ja Pekka Hämäläinen.
Seuraavaksi käsiteltiin kokouskutsussa mainitut muut asiat. Kokous valtuutti seuran hallituksen laatimaan
seuran kirjallisen ja muun materiaalin lainausehdot. Lisäksi hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella
esitys seuran puitteissa tapahtuvasta mahdollisesta huoltotoiminnasta Petäjävedellä tai jossain muualla.
Asiat virittivät paikalla olleissa vilkkaan keskustelun.
Ilmoitusasioina seuran puheenjohtaja kertoi SRHS-lyhenteen käytöstä ja ilmenneestä toisen seuran samanlaisesta lyhenteestä, mikä ei kuitenkaan aiheuta taholtamme toimenpiteitä. Pj. ilmoitti myös, että osa
seuran tietokannoista tullaan julkaisemaan ensi vuonna CD ROM-levyllä. Pj. päätti kokouksen virallisen
osuuden klo 12.40 ja kiitti osallistujia aktiivisuudesta.
Kokouksen muun ohjelman aloitti Reijo Halkola esitelmällään Arvi Hauvosen yleisradiokokeiluista Tampereella v. 1923. Pitkähköksi venähtäneen kokouksen virallisen osuuden takia hän joutui pitäytymään
esityksessään vain oleellisimpaan. – Jälleen kerran opittiin, että aikaa on varattava enemmän ja ohjelmaa
Iyhennettävä ja tiivistettävä.

Päivän päätti tutustumiskierros pääpaloaseman palomuseoon ja Teknisen Museon Vapriikkiin, jossa tutustuttiin kumiteollisuuden teemanäyttelyyn. – Kiitos kaikille harrastuksestal
Reino Janhunen

