Syyskokous 2005

Sepänkeskus, Jyväskylä

Sääntömääräinen Suomen Radiohistoriallisen Seuran syyskokous pidettiin 22.10.2005 Jyväskylässä,
Sepänkeskuksessa Radiopajan järjestämänä. Paikalla oli 20 seuran jäsentä. Kokous alkoi epävirallisissa
merkeissä radiopajan hoitamine tarjoiluineen. Huolto toimi, kuten radiopajan väeltä saattoi odottaakin.
Virallisen kokouksen aloitti seuran puheenjohtaja Jukka Heino. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
myös Jukka Heino, sihteeriksi Jalo Ojanperä, pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Kalervo Kovero sekä Lauri Salasmaa. Kokouksen todettiin olevan laillisesti kokoon kutsuttu sekä päätösvaltainen ja
tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään työjärjestykseen kuuluvia asioita.
Kokouksen sihteeri Jalo Ojanperä esitti seuran hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja
menoarvion, 7700 euroa vuodelle 2006. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion
sellaisenaan. Jäsenmaksujen suuruudeksi vahvistettiin tulevalle vuodelle henkilöjäseniltä 20.00, kannatusjäseniltä 12.00 sekä yhteisöjäseniltä 60,00 euroa. Jäsenmaksujen viimeinen eräpäivä on 31. maaliskuuta kuten ennenkin.
Seuran toimintavuodelle 2006 valittiin puheenjohtajaksi Jukka Heino. Hallituksen muiksi jäseniksi Jalo
Ojanperä ja Martti J. Salminen. Kauko Mänty, pitkäaikainen seuran varapuheenjohtaja oli jo aikaisemmin
ilmoittanut haluavansa erota varapuheenjohtajan tehtävistä terveydellisistä syistä. Kiittäkäämme lämpimästi Kaukoa hänen työstään seuran hyväksi. Tilintarkastajiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Elmer Juhantie
sekä heidän varamiehikseen Jukka Lahti ja Reijo Tuominen. Virallinen kokous päättyi n. kello 12.00.
Tämän jälkeen keskusteltiin seuran tulevasta toiminnasta, painotettiin kansainvälistymistä sekä jäsenmäärän lisäämistä. Kiinnitettiin huomiota sekä sisäisen että ulkoisen tiedotustoiminnan kehittämiseen,
yhteistyöhön muiden koti- ja ulkomaisten museoiden kanssa.
Reino Janhunen esitti hienon ja paljon työtä vaatineen koosteen SRHS:n historiasta. Kyseinen digitaalinen esitys oli todella vaikuttava ja perustavaa laatua oleva kooste, jota on jatkossa helppo täydentää.
Lasse Nirhamo esitti koosteen Asan radiokokoelmista sekä joistakin harvinaisuuksista Keski-Suomen
museolla olevasta Luomaan kokoelmasta. Samassa yhteydessä Lasse esitti kuvia seuran jäsenten retkeltä Eestiin 23-25.8.-05. Mukana olleet eivät varmasti olleet pettyneitä matkaansa. Viron television tuottamalta DVD-levyltä näimme katsauksen television alkutaipaleilta Virossa ja matkalla oppaana toimineen
Mati Tähemaan rakentaman Nipkow-television syntyvaiheista.
Vielä paikalla olleet saivat tutustua radiopajaan ja erityisen ilouutisen saimme kuulla Jalo Ojanperältä
hänen ilmoittaessaan, että paja on saanut suuremmat toimintatilat. Tätä on kaivattukin. Samassa yhteydessä mainittiin, että radiokerhotoimintaa olisi saatava aktivoitua muuallakin kuin pelkästään Jyväskylässä.

Lopuksi Lasse Nirhamo esitteli ATK-museoyhdistyksen kokoelmia Seppälänkankaalla. Paikalla aiemmin
käyneenä tiedän, että ko. laitteistoihin tutustumiseen ei aivan pieni aika riitä, mutta varmastikin kokoelma
antaa osviittaa siitä, mitä elektroniikan alalla on tapahtunut viimeisen puolen vuosisadan aikana.
Kotimatkat sujuivat kaikilta onnellisesti. Sää suosi. Osanottajamäärä oli hienoinen pettymys, mutta katsotaanpa kevätkokousta. Paikka ei ole vielä varma, mutta jos suunnitelmat toteutuvat, sinne ei voi olla
tulematta.
Lauri Salasmaa

