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Suomen radiohistoriallinen seura ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Tampereella Pantin au-
ditoriossa 17.10.2009 klo 12. 

Paikalle oli saapunut 41 osanottajaa, joista 35 varsinaisia seuran jäseniä ja kuusi vierasta. Seuran pu-
heenjohtaja Martti Salminen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Tuota pikaa käytiin kä-
siksi kokousasioihin. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Raita ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Raimo Sjöberg ja Marko Leikola, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina. Kun kokouksen laillisuus 
ja päätösvaltaisuus oli todettu, vahvistettiin työjärjestys ja siirryttiin tuttujen mutta tärkeiden asioiden kä-
sittelyyn. 

Varapj. Lasse Nirhamo esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2010 ja sihteeri Jalo 
Ojanperä 13 360,00 euron tulo- ja menoarvion, jossa on huomioitu jäsenmaksuna henkilöjäseneltä 25 ? 
ja yhteisöjäseneltä 60 ?. Jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä on 31.3.2010. Toimintasuunnitelma, tulo- 
ja menoarvio sekä jäsenmaksut hyväksyttiin. 

Toimintavuoden 2010 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen yksimielisesti Martti Salminen Lie-
vestuoreelta ja muiksi hallituksen jäseniksi Lasse Nirhamo Salosta ja Jalo Ojanperä Jyväskylästä van-
hoina sekä uusien sääntöjen mukaisina uusina jäseninä Timo Haveri Parkanosta, Matti Henriksson Kirk-
konummelta, Pentti Pelto Kangasalta ja Esa Salldén Petäjävedeltä. 

Vuoden 2010 tilintarkastajiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Harri Hyvönen sekä varamiehiksi Elmer Juhantie 
ja Ensio Virtanen. Kun muita virallisia asioita ei ollut, kokouksen pj. Jorma Raita päätti leppoisasti suju-
neen kokouksen klo 12,50. 

Kokouksen lisäohjelmia 
Radioveteraani Pekka Hämäläinen oli laatinut hauskan tietokilpailun, jossa piti tunnistaa annettujen vih-
jeiden perusteella 1940-luvun yleisradiovastaanottimen merkki ja malli. Tietäjäksi paljastui Eugen Kale-
nius, jolle luovutettiin palkinto-CD. Vastaanotin oli muuten Helvar 562 Wf, jossa on pula-ajan sekaputkitus 
ja sen mukainen hehkujen erikoinen kytkentä. 

Kauko Viitanen esitteli 20-luvun lopun tuntemattoman kolmeputkisen vastaanottimen, jonka alkuperästä 
ja kotelon valmistajasta virisi vilkas keskustelu. Esiteltiin myös Jorma Janhusen aikoinaan tutkima Ruu-
suvaaran kahden aseman vastaanotin, josta hän oli myös piirtänyt kytkentäkaavion. Nähtävänä oli toi-
nenkin tuntematon radiovastaanotin. Selviteltiin myös 1950-luvun puolivälissä ilmestyneen suomenkieli-
sen Radio ja Televisio-lehden historiaa ja julkaisijan taustaa. 



Luotiin työryhmä seuran digiarkiston perusteiden tekoon: Talkoisiin ilmoittautui heti ryhmä vapaaehtoisia; 
Kauko Viitanen, Eugen Kalenius, Lasse Nirhamo, Juhani Mäkivuoti, Jari Aalto, Timo Haveri ja Matti Hen-
riksson. Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan tuloksia, Samalla keskusteltiin myös laajemminkin seuran 
oman tietokannan ja -pankin kehittämisestä jäsenistöä monipuolisesti palvelevaksi tietolähteeksi. 

Suomen DX-liiton terveiset kokoukselle toivat Risto Vähäkainu, Arto Mujunen ja Pasi Rintamäki. Risto 
Vähäkainu esitteli kaukokuunteluharrastusta ja liittonsa toimintaa. Pohdittiin mahdollisia yhteisiä kiinnos-
tuksen kohteita ja siltä pohjalta myös lisääntyvää yhteistyötä. DX-väellä oli mukana myös oman alansa 
kirjallisuutta, joka kohtasi täällä otollisen maaperän. 

Museo ja taidenäyttely 
Kahvitauon jälkeen siirryimme Mediamuseo Rupriikkiin. Näyttely esittelee tamperelaisen sanomalehti- ja 
kirjapainoalan alkuaikoja sekä kehitystä. Puhelintekniikan kehityskulku oli myös hyvin esillä läppärele-
vaihteista kännyköihin saakka. Yhdestä radioamatööriharrastuksen kehdosta, Tampereelta, alkoi myös 
maamme yleisradiotoiminta 1.11.1923 Arvi Hauvosen toimesta. Myös televisiolähetysten käyntiin saatta-
minen maassamme alkoi tamperelaisten radioharrastajien voimin. Mielenkiintoinen näyttely. 

Museossa tutustuimme myös Markku Pirin 30-v. taiteilijajuhlanäyttelyyn. 

Jalo Ojanperä / Reino Janhunen 
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