Syyskokous 2006

Yleisradion Iso Paja, Helsinki

Suomen radiohistoriallinen seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20.10.2006 Ylen Isossa Pajassa, Helsingissä. Paikalla oli lähes 70 radiohistorian ystävää.
Seuran pj. Jukka Heino avasi virallisen kokouksen klo 14.05 tervetulotoivotuksin. Hallituksen esityksestä
vuoden 2006 kirjoittajastipendi ojennettiin seuran jäsenelle Väinö Lehtorannalle, joka on ansioitunut vuosien ajan jäsenlehden ahkerimpana avustajana.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Salminen ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Viitanen ja Lasse Nirhamo. Todettiin kokous laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Kokouksen pj. esitteli seuran hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2007 ja siihen liittyvän
8480 euron tulo- ja menoarvioesityksen, jotka kokous vahvisti. Jäsenmaksut vuodelle 2007 kokous vahvisti seuraavasti: henkilöjäsenet 20, kannatusjäsenet 15 ja yhteisöjäsenet 60 euroa. Viimeinen maksupäivä on 31.3.2007. Syyskokous päätti myös, että jäseniltä voidaan pyytää jäsenmaksujen yhteydessä
vapaaehtoista avustusta tutkimustyön rahoittamiseksi. Harkintansa mukaan jäsen voi lisätä loppusummaan avustusta esim. 5-20 euroa.
Syyskokous valitsi 2007 toimintavuoden hallituksen puheenjohtajaksi Martti Salmisen Lievestuoreelta.
Muiksi jäseniksi valittiin uutena Lasse Nirhamo Jyväskylästä ja vanhana jatkajana Jalo Ojanperä Jyväskylästä. 12 vuotta puheenjohtajan tehtäviä hoitanut Jukka Heino Kajaanista jatkaa seuran tietokantojen
hoitajana.
Vuoden 2007 tilintarkastajiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Elmer Juhantie Jyväskylästä sekä heidän varamiehikseen Jukka Lahti ja Reijo Tuominen Jämsästä.
Kun muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut, puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvin sujuneesta
kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.28.

Kokouksen oheisohjelmat
Ennen virallisen kokouksen alkua Ylen tekn. johtaja Jorma Laiho käytti isännän ominaisuudessa puheenvuoron, jossa hän toivotti SRHS:n kokousväen tervetulleeksi Isoon Pajaan Ylen 80. juhlavuoden hengessä. Virallisen kokouksen jälkeen nautimme Ylen tarjoamasta kestityksestä. Tuottaja Seija Aunila
Ylestä esitteli kiinnostavasti kaikille avoimia Ylen Eläväarkisto -nettisivuja ja vastaili niitä koskeviin kysymyksiin. Eläväarkisto tarjoaa mahtavan sukelluksen radio- ja tv-toiminnan menneisyyteen.

Seuran jäsen Lasse Nirhamo oli vaivojaan säästämättä valmistellut ja viimeistellyt tyhjentävän tietopaketin aiheesta Radio Suomessa, mikä sai aikaan vilkkaan keskustelun ja runsaasti lisäkysymyksiä aiheesta.
RADIOT-lehden päätoimittaja Kauko Viitanen julkisti ja esitteli SRHS:n toimesta vain jäsenille julkaistavan Asa CD-levyn, joka sisältää kattavasti Asan historiaa ja radiotuotantoa yhtiön koko elinkaarelta. Tilaus astuu voimaan maksamalla 5 euron (sis. lähetyskulut) ennakkomaksun seuran tilille. Levy toimitetaan tilaajille ensi vuoden alkupuolella.
Seuran ahkera museomies Olavi "Korkki" Korkia-aho oli järjestänyt aulaan pienimuotoisen mutta mielenkiintoisen radiolaitenäyttelyn, mistä hän ansaitsee jälleen kerran kiitokset! Lopuksi Ylen isäntäväkeä kiitettiin vieraanvaraisuudesta ja tilaisuus päätettiin klo 18.00.
Jalo Ojanperä / Reino Janhunen

