Syyskokous 2008

Levinin kellari, Porvoo

Suomen radiohistoriallisen seuran syyskokous järjestettiin 11.10.2008 ensi kertaa Porvoossa, ravintola
Levinin kellarissa, Jokikatu 2:ssa. Paikalle oli saapunut 55 radiohistorian ystävää, joukossa ilahduttavan
monta naispuolista asianharrastajaa. Seurassa on nykyisin jäseniä kaikkiaan n. 380 mukaan lukien varsinaiset, kannatus- ja yhteisöjäsenet. SRHS ry täyttää tulevan joulukuun 1. päivänä 17 vuotta. Seuran
perustajajäsenistä ovat vielä mukana Hilve ja Esa Salldén.
Viralliset ja vapaat kokouskuviot
SRHS:n puheenjohtaja Martti Salminen avasi virallisen kokouksen ja toivotti väen tervetulleeksi. Sääntöjen mukaiset syyskokousasiat hoituivat kokouksen puheenjohtajan Jorma Raidan ja sihteerin Jalo Ojanperän, vetäminä ripeästi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Viitanen ja Matti Henriksson. Vahvistettiin vuoden 2009 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut. Tulo- ja
menoarvion loppusumma on 13 060,00 euroa. Suurimman erän tulopuolella muodostavat jäsenmaksut
ja menopuolella neljästi vuodessa ilmestyvä Radiot-lehden painatus- ja jakelukulut.
Seuraavan toimintavuoden henkilövaalit olivat suoraviivaiset ja yksimieliset: puheenjohtajana jatkaa
Martti Salminen, Lievestuoreelta ja hallituksen muina jäseninä jatkavat Lasse Nirhamo ja Jalo Ojanperä,
molemmat Jyväskylästä. Suunnitteilla oleva sääntöjenmuutos tähtää hallituksen jäsenmäärän lisäämiseen. Hallitus valmistelee asian. Vuoden 2009 tilintarkastajiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Harri Hyvönen
ja varalle Elmer Juhantie ja Ensio Virtanen.
Ahkera kirjoittaja Timo Kiiski Raumalta palkittiin v. 2008 tunnustuspalkinnolla ansiokkaista, asiantuntevista ja tasokkaista artikkeleista SRHS ry:n jäsenlehdessä usean vuoden ajalta. Vuoden entistäjän palkinto myönnettiin Juhani Mäkivuotille, Ylöjärveltä. Palkinto on tunnustus ansiokkaasta radiolaitteiden entistämistoiminnasta, minkä lähes valmis lopputulos oli nähtävänä kokouspaikan sivupöydällä: Lehtinen &
Österlundin kuusiputkinen neutrodyne suora vastaanotin 1920-luvun loppupuolelta. Pöydällä oli toista
metriä vanhan ajan loistovastaanotinta! Vastaanottimen selostus on RADIOT-lehden numerossa 3/08.
Reino Janhunen kertoi lyhyesti kuvin ja sanoin omasta ja Porvoon radiohistoriasta, jolla on juurensa jo
1920-luvulla ja jonka keskeinen voimahahmo oli maisteri Ilmari Jäämaa. Hän perusti 1921 Nuoren Voiman Liiton ja sen alaosaston NVL:n radioharrastajat, joka on nykyisen Suomen radioamatööriliiton edeltäjä. Porvoolaista radiohenkeä ylläpitävät nykyään Porvoon Radioharrastajat, jonka aktiivisemman nykyisen toiminnan esteenä on sopivan toimitilan puuttuminen.
Seuraavaksi kokouksen osanottajille tarjottiin annos harvinaista radiohistoriaa, kun kutsuvieras Elisabet
Meurman, Bodöstä kertoi elävästi ja lämpimästi isästään radiotehtailija Elias Hellbergistä ja äidistään
Anna-Liisasta o.s. Fahler, joka valittiin Miss Suomeksi 1934. Samalla kuultiin mielenkiintoinen kaistale
Oy Radio E. Hellbergin historiaa aina laivaradioista sota-ajan Korsuradioon.

Toiminnan keskus Heinämäessä
Lasse Nirhamo esitteli Heinämäen, SRHS:n radiohistoriallisen toiminnan keskuksen Petäjävedellä. Sinne
on koottu ja siellä sijaitsevat kaikille seuran jäsenille avoimet radiolaitteiden museokokoelmat, n. 400
esinettä ja seuran arkisto, kuten kirjat, lehdet, huolto-ohjeet yms. n. 43 000 kohdetta. Toimintakeskuksessa on myös radioputkien (useita tuhansia) ja komponenttien myynti, epäkuranttien laitteiden varasto
ja myynti sekä työhuone työvälineineen ja mittauslaitteineen laitteiden tarkistusta ja korjausta varten. Heinämäkeen on valmistumassa toimiva radioasema, OH6??, amatööri- ja perinneradiokäyttöä varten. Antenni on valmiina ja kaikentasoisia radiolaitteita ja muuta rekvisiittaa on runsaasti omasta takaa. Asematunnus on vielä palikka-asteella mutta rakentuu vähitellen. Hallitus sai evästykset suunnitelmien toteuttamiseksi.
Heinämäessä järjestetään perinteinen vuotuinen rompetori seuraavan kerran lauantaina 23.5.2009.
SRHS toimii kiinteässä yhteistyössä Petäjäveden Radio- ja puhelinmuseon kanssa. Heinämäessä järjestetään säännöllisesti talkoopäiviä kaikissa toimintalohkoissa. Lisätietoja saat seuran kotisivuilta www.radiohistoria.fi ja seuran toimihenkilöiltä.
Keskusteltiin mahdollisuudesta teettää SRHS-merkkituotteita, joita markkinoi kerhotuotteet.fi. Lisäksi käsiteltiin seuran tietokantojen siirtoa ja uudelleen järjestelyä. Hallitus sai valtuudet hoitaa asiat.
Radiot-lehden päätoimittaja Kauko Viitanen kertoi työstään mielenkiintoisten pienpainatteiden etsimisessä ja kuvaamisessa Turun Yliopiston vapaakappalearkistossa. Vanhan painovapauslain mukaisia vapaakappalearkistoja on mm. useissa yliopistoissa. Historiatietojen täydentäminen esim. jonkin kotimaisen
radiolaitteen kohdalla saattaa tuottaa hyviä tuloksia pienpainatteista, kuten mainoslehtisistä, hinnastoista,
luetteloista, käyttöohjeista yms. Kauko Viitanen antaa tästä mielihyvin lisätietoja. Yhteystiedot ovat tämän
lehden sivulla 3.
Juhani Mäkivuotin neutrodyne sivupöydällä tutkittiin tarkasti ennen kokouspaikalta poistumista. Jäsenien
muistitikuille siirtyi runsaasti erilaista tietoa radiohistoriasta ja jaossa oli myös toinen korjattu painos "Puoli
vuosisataa Asa radioita" CD-levystä.
Hallitus esitti, että seuran sääntömääräinen kevätkokous 2009 järjestettäisiin Koskenkorvalla, jonne seuran on kutsunut Informaatiotekniikan Museoyhdistys ry. Esitystä kannatettiin ja hallitus valmistelee asian.
Lopuksi siirryimme joukolla Porvoonjoen länsirannalle ihastelemaan Päivi ja Esa Lindgrenin yksityistä
radiokokoelmaa Näse-Juttenkadulla. Kauniin ja viihtyisän kaksikerroksisen kodin katutasossa oleva "näyteikkuna" vetää varmasti radiohistoriaa tuntemattomienkin katseet vanhojen radioiden upeisiin jalopuupintoihin. - Kiitos Päivi ja Esa, että päästitte meidät sisälle radiohistorianne maailmaan!
Reino Janhunen

