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Tällä kertaa seuran jäsenet kokoontuivat sääntömääräisen syyskokouksen merkeisssä Jyväsky-
lässä. Kokous pidettiin Sepänkeskuksen Protoni- salissa 10. lokakuuta 2015 kello 12.00. Kokouk-
sessa käsiteltiin seuran sääntöjen kohdan 9. mukaiset asiat. 

Kokouksen aluksi vietimme hiljaisen hetken pois nukkuneen ahkeran ja kunnioitetun jäsenemme 
Matti Henrikssonin muistolle. 

Seuran puheenjohtaja tiedotti, että Radiot- lehden vuoden kirjoittaja- tunnustuspalkinnon saajaksi 
on valittu Heikki Tupala. Palkinnon saaja ei ollut kokouspaikalla joten kunniakirja hänelle toimitettiin 
postitse. 

Sitten siirryttiin virallisiin syyskokousasioihin. Seuran puheenjohtaja Timo Haveri avasi kokouksen ja 
toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi seuran syyskokoukseen. Seuran syyskokoukseen osallistui 
25 radiohistorian harrastajaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Haveri ja sihteeriksi Jalo 
Ojan-perä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Sallan ja Janne Maunu. Todettiin, 
että kokouskutsu oli julkaistu seuran Radiot 3/2015 jäsenlehdessä, joka oli sääntöjen mukaan lähe-
tetty riittävän aikaisin kaikille seuran jäsenille. Kokous todettiin täten laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Kokoukselle laadittu työjärjestysehdotus hyväksyttiin. Kokouksen puheenjohtaja 
esitti, että koska hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2016 oli jaettu kaikille kokoukseen 
osallistujille, eikä siinä ollut oleellisia muutoksia verraten kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan, 
niin sitä ei tilaisuudessa suotta luettaisi. Seuraavaksi kokouksen sihteeri esitteli 21 250,00 euron 
suuruisen tulo- ja menoarvio- ehdotuksen vuodelle 2016, jossa huomioitiin entiset jäsenmaksujen 
suuruudet. Jäsenmaksut vuodelle 2016 ovat siis edelleen jäsenille 30 euroa ja yhteisöjäsenille 60 
euroa. Jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä on 30.3.2016. Kokous hyväksyi yksimielisesti em. hal-
lituksen tekemät esitykset. Toimintasuunnitelma päätettiin laittaa myös seuran www- sivuille. 

Lisäksi käytiin keskustelua olisiko seuran mahdollista saada EU- rahoitusta jollekin toiminnan osa 
alueelle? 

Seuraavaksi valittiin seuran puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2016. Puheenjohtajaksi valittiin Timo 
Haveri. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Teemu Piittinen ja Risto Kallberg. Hallitukseen valittiin 
uudelleen Risto Kallberg ja uutena jäsenenä Janne Maunu. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Hilve 
Salldén, Pekka Orava, Raimo Jokinen ja Jalo Ojanperä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Martti Sal-
minen ja varalle Reijo Nuutinen. Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita sellaisia asioita joista olisi 
voitu päättää, joten puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti virallisen kokouksen. 

Virallisten asioiden jälkeen keskusteltiin mm. siitä, miten suhtaudutaan mm. foorumilla usein kysyt-
tyihin korjausasioihin. Todettiin, että seura ei vastaa foorumilaisten antamien korjausohjeiden säh-
köturvallisuudesta. Tästä asiasta päätettiin laittaa myös selvästi näkyvä tiedote foorumille. 



Hallitus käsittelee vanhojen radioiden korjaamiseen liittyvää sähköturvallisuusasiaa edelleen ja yrit-
tää selvittää, kuinka tässä jo pitkään esillä olleessa asiassa olisi parasta edetä. Pohjapaperina 
voimme käyttää Pekka Hämäläisen laatimaa ja asiantuntevaa selvitystä. 

Kuultiin myös Petäjäveden museon kuulumiset: kuulimme, että Jan-Mikael Nurmela toimii museolla 
työntekijänä joulukuun puoliväliin asti. 

Seuraavaksi siirryimme nauttimaan kahvia kera suolaisen ja makean. Piia Pietarinen oli ystävällisesti 
lupautunut hoitelemaan emännyyden ja kaikki sujui varmoin ottein niin kuin vain hänen työskentely-
tapansa tuntien voi olettaa. Kahvitauon aikana oli mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja seuran 
Radiopajaan tutustumiseen. Rakentelukilpailun ainoa osallistuja oli Raimo Jokinen. Hänen tuo-
mansa hienot putkivahvistimet olivat näytteillä sekä äänessä. Tekniikaltaan upeasti toteutettuina ne 
herättivät ansaittua kiinnostusta. 

Ohjelmassa seurasi Kauko Viitasen koostaman Helvar-tietokannan julkistusesitelmä. Kauko esitteli 
tietokannan sisältöä, käyttäen esimerkkeinä joitakin aikakausien tyypillisiä Helvar-vastaanottimia. 

Hallituksen päätöksen jälkeen tietokanta tulee myyntiin ja edullisimmin sekä ehkä myös helpoimmin 
käytettäväksi se näyttäisi tulevan muistitikkuna. 

Kokouksen jälkeen halukkailla oli vielä mahdollisuus tutustua opastetusti Suomen tietojenkäsittely-
museoyhdistys ry:n toimintaan sekä yhdistyksen näyttelyyn ja kokoelmaan Vaajakoskella. Eri aika-
kausien tietojenkäsittelylaitteita oli runsaasti nähtävänä ja niiden kanssa joskus työskennelleiden 
nostalgiset muistot palautuivat varmaankin elävästi mieliin. 

Jalo Ojanperä 

 

 

  



SUOMEN RADIOHISTORIALLINEN SEURA RY 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 

Seuran tavoitteet vuonna 2016 

1. Jäsenmäärän edelleen kasvattaminen ja jäsenten palveleminen 

Jäsenmäärän kasvattamisesta ovat vastuussa kaikki jäsenet. 

- Korostetaan ja kehitetään seuran tarjoamia palveluja jäsenille. 
- Yritetään kiinnittää entistä enemmän huomiota yhteisöjäseniin ja heidän palvelemi-

seensa.  
- Jäsenyys ei ole vastaisuudessakaan edellytys yhteistyölle seuran toimihenkilöiden ja 

jäsenten kanssa, mutta sen tulee olla selvä etu palvelujen saannin nopeuden ja hin-
nan kannalta. 

2. Kansainvälinen toiminta 

Tehostetaan yhteydenpitoa alan ulkomaisiin harrastajiin, seuroihin ja museoihin. Seura kannattaa 
toimintaa virtuaalimuseo, www.Radiomuseum.org sivuston täydentämisessä Suomessa valmistettu-
jen radiolaitteiden osalta. 

3. Sisäisen tiedotustoiminnan kehittäminen 

Tiedotustoiminta on hallituksen päävastuualuetta. 

- Seura julkaisee jäsenlehteään vähintään neljä numeroa vuodessa. Lehti ilmestyy 
edelleen B5-kokoisena ja aineisto siirretään kirjapainoon sähköisessä muodossa. 
Lehteä pyritään kehittämään edelleen.  

- Lehteä aloitettiin julkaista myös CD- levyllä vuoden 2014 alusta alkaen.  
- Seuran www- sivuilla on keskustelufoorumi jossa on mahdollisuus tiedottaa tapahtu-

mista sekä kysyä vaikkapa neuvoja radiotekniikkaan liittyvissä ongelmissa. 
- Toimitetaan pyydettäessä kopioita julkaistuista artikkeleista.  
- Aktiiviselle kirjoittajalle voidaan antaa Radiot- lehden stipendi.  

4. Ulkoisen tiedotustoiminnan kehittäminen  

Kaikilla jäsenillä on oikeus kertoa seuran toiminnasta. Hallituksen tehtävänä on avustaa tiedotusta 
tekeviä jäseniä materiaalilla ja pyrkiä aktiivisesti hankkimaan myönteistä julkisuutta. Pyritään monin 
tavoin tuomaan esille harrastustamme sopivaksi katsomissamme tilaisuuksissa ja tapahtumissa. 
Seuran www-kotisivujen edelleen kehittämisestä ja päivittämisestä huolehditaan.  

5. Seuran tietojen kerääminen  

Seuran toimialaan kuuluvien tietokantojen kehittäminen on koko jäsenistön yhteinen etu.  

- Kehitetään edelleen jäsenistön välistä yhteistyötä jo olemassa olevien tietojen var-
mentamiseksi ja täydentämiseksi.  



- Seuran tietopalveluja kehitetään edelleen siten, että seuran tietokannat olisivat jäsen-
ten käytössä eri formaateissa.  

- Tehostetaan radiohistorian tutkimustoimintaa. Seura korvaa tutkimustyöstä syntyviä 
kohtuullisia kuluja hallituksen päätöksen mukaan. 2 6. Suhteiden hoito museoihin, ra-
dioalan yhdistyksiin ja harrastajiin  

- Suotuisasti kehittyneiden suhteiden parantamista jatketaan jo olemassa olevien ja 
uusien potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa.  

- Pyritään valmistamaan alan asiantuntijoiden luetteloita.  

7. Heinämäki 

Heinämäki on SRHS:n radiohistoriallinen toimintakeskus Petäjävedellä. Siellä sijaitsevat ja toimivat 
kaikille seuran jäsenille avoimet 

- Radiolaitteiden ja esineiden museokokoelma  
- Seuran arkisto, kirjoja, lehtiä huolto-ohjeita yms.  
- Radioputkien ja komponenttien myynti  
- Ekua- laitteiden varasto ja myynti  
- Työhuone laitteiden tarkistusta ja kunnostusta varten 
- Toimiva radioasema OG6M amatööri- ja perinneradiokäyttöön  
- Radioasemalle tallennettuja radioviestintään liittyviä laitteita  
- Järjestetään perinteinen radiorompetori toukokuulla ja mahd. loppukesällä  
- Radioputkivaraston ylläpito  

Seura toimii yhteistyössä Petäjäveden Radio- ja puhelinmuseon kanssa. Heinämäellä järjestetään 
säännöllisesti talkoopäiviä kaikkien em. toimintojen puitteissa, joista tiedotetaan seuran www.radio-
historia.fi nettisivuilla.  

8. Seuran talouden hoito 

Seuran hallituksen vastuualuetta, päävastuu taloudenhoitajalla.  

- Seura ottaa vastaan lahjoituksia. 
- Seura voi myydä ulkopuolisille palveluja, todistuksia ja otteita tietokannasta.  
- Seura voi myydä saatuja, seuralle arvoltaan vähäisiä lahjoituksia, sekä välittää radio-

harrastukseen liittyviä komponentteja jäsenille ja laitteiden entisöijille.  
- Osa myynnistä voi tapahtua Internetin välityksellä esim. Huuto.net: issä.  

9. Tallennettavien laitteiden entistäminen, huolto ja korjaustoiminta.  

- Ansioituneelle entistäjälle voidaan jakaa vuosittain palkinto. Asiantuntijoiden raati va-
litsee palkittavan.  

- Seuran ylläpitämässä Jyväskylän radiopajassa pyritään järjestämään radiotekniikan 
opintokerhotoimintaa. Kerhotoiminnan päätarkoituksena on vanhan radiotekniikan 



korjaus- ja huoltotoiminnan taitojen säilyttäminen, sekä radiolaitteiden museokuntoon 
saattaminen.  

- Pyritään pitämään yllä myös radiolaitteiden rakentelutoimintaa.  
- Kannustetaan sekä tuetaan taloudellisesti myös muilla paikkakunnilla toimivia seuran 

radiokerhoja.  
- Seura voi myöntää stipendejä ansioituneille alan opiskelijoille ja harrastajille. 

 

Suomen radiohistoriallinen seura ry. hallitus 
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