Syyskokous 2011

Hotelli Käenpesän kokoussali, Ylivieska

Suomen radiohistoriallisen seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Ylivieskassa Hotelli Käenpesän kokoussalissa lauantaina 22.10.2011 klo 12.00 alkaen. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen kohdan 9. mukaiset asiat, kokoukseen osallistui 20 radiohistorian ystävää.
Seuran varapuheenjohtaja Lasse Nirhamo avasi kokouksen ja toivotti kokoukseen osallistujat tervetulleiksi Ylivieskaan. Avauspuheessaan hän kiitti Ensio Torvea, joka paikallisena jäsenenä oli hoitanut kokouspaikan varauksen ja järjestelyt. Ensio Torvi myös kutsui seuran jäsenet tutustumaan
omaan radio-kokoelmaansa. Puheenjohtaja toivotti tervetulleeksi myös entisen Ylivieskan AM-aseman päällikön Valto Braxin, sekä SDXL:n edustajan Antti Hemmilän. Lasse kertoi lyhyesti miten
SRHS syntyi 20 vuotta sitten ja ketkä, kokouksessakin mukana olevat, olivat asiaa aikanaan tekemässä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Nirhamo ja sihteeriksi Jalo Ojanperä, pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Hilve ja Esa Sallden.
Osanottajille jaettiin kokousmateriaalina työjärjestys, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2012. Kokouksen puheenjohtaja esitti pääkohdittain hallituksen laatiman toimintasuunnitelman.
Sihteeri esitti seuran hallituksen laatiman 15 620,00 euron tulo- ja menoarvion, jossa huomioitiin
jäsenmaksuiksi henkilöjäseniltä 25 € ja yhteisöjäseniltä 60 €. Jäsenmaksujen viimeiseksi maksupäiväksi esitettiin 31.3.2012. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut vahvistettiin.
Hallituksen ja seuran puheenjohtajaksi 2012 valittiin Timo Haveri. Hallituksen jäseniksi valittiin uusina; Hilve Sallden ja Ensio Torvi. Entisinä jatkavat; Matti Henriksson, Esa Sallden, Lasse Nirhamo
ja Jalo Ojanperä (kuvassa). Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2011 valittiin Reijo Nuutinen ja varalle
Kai Nygård.
Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja kiitti osallistujia sekä päätti virallisen kokouksen 13.15.
Lasse Nirhamo esitteli Reino Janhuselle kiitokseksi julkaistun postimerkkisarjan. Esiteltiin Timo Kiisken laatima kilpailuehdotus yksinkertaisen radiovastaanottimen suunnittelemiseksi sekä Åke Nyholmin ehdotus FM-signaaligeneraattorin rakennussarjan laatimiseksi.
Lasse esitteli ehdotuksen muistojen keräämiseksi, siitä miten kukin on radioalalle päätynyt ja millaista koulutusta ja kurssitusta alalla on järjestetty ja saatu.
Keskustelua käytiin myös museotoiminnasta ja eri elektroniikka-radioalaa sivuavista yhdistyksistä ja
RADIOT 4/2011 niiden mahdollisesta yhteistoiminnasta sekä seuran vanhojen jäsenlehtien ja niissä
julkaistujen juttujen saatavuudesta ja kopiointimahdollisuudesta.
Kahvitauolla nautimme suolaista ja makeaa. Samalla oli mahdollisuus ladata muistitikulle Kauko Viitasen valikoimaa radiohistoriallista aineistoa.

Antti Hemmilä kertoi DX-kuuntelun harrastamisesta sekä harrasteen uusista kuulumisista tänä päivänä. Mitä uusia mahdollisuuksia kuuntelijalle tulee tilalle, kun mm. useat eurooppalaiset AM-asemat
lopettavat vähitellen lähetystoimintansa.
Valto Brax kertoi mielenkiintoisia asioita Ylivieskan AM-aseman historiasta ja toiminnasta. Asema
rakennettiin vuonna 1952 ja toimi vuoteen 1978 saakka. Lähettimen teho oli 10kW ja aallonpituus
359 metriä eli 836 kHz. Valto Brax työskenteli aseman toiminnan alusta alkaen erilaissa tehtävissä
ja myöhemmin aseman päällikkönä. Kuulimme, että masto on edelleen olemassa vaikkakin lyhennettynä 170 metriin, toimien nykyisin mm. Soneran käytössä. Esityksen jälkeen siirryimme katsomaan radiomastoa ja sen juurella olevaa entistä asemarakennusta.
Vanhalta AM-asemalta siirryimme tutustumaan Ensio Torven laajaan, arvokkaaseen ja mielenkiintoiseen radiokokoelmaan, joka on koottu hyvään järjestykseen E.T. Listat Oy:n toimitiloihin. Kokoelma on yksi parhaista kokoelmista, joita olemme nähneet. Vierailuaika ei riittänyt kuin hämmästelyyn siitä mitä kaikkea kokoelmassa on nähtävillä. Tämän kokoelman tutkimiseen kannattaa perehtyä uudemman kerran riittävästi aikaa varanneena.
Kokouspäivän onnistumisesta, kaiken kattavasta maittavasta tarjoilusta ja nähtävästä saamme kiittää kokouspäivän isäntää Ensio Torvea, kiitos!
Jalo Ojanperä / Lasse Nirhamo

