Syyskokous 2017

Lahden radio- ja tv-museo, Lahti

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin jo useampaankin kertaan näissä merkeissä meille
tutuksi tulleessa auditoriossa Landen radiomuseolla lauantaina 14. lokakuuta. Syyskokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen kohdan 9. mukaiset asiat. Ennen kokouksen alkua ja vielä kokouksen jälkeenkin, meille oli varattu aikaa uudistuneen museon näyttelyyn tutustumiseen.
Mastolan ja Lahden radioamatöörikerhon OH3AC:n edustaja Vesa Koskinen toivotti kokoukseen
saapuneet tervetulleiksi Lahteen. Kiitokseksi ja muistoksi tapahtumasta luovutimme kokouspaikan
isännälle Radio- ja tv- museo Mastolalle seuran standaarin.
Ennen virallisten asioiden käsittelyä kunnioitimme hyvän ystävämme ja kunniajäsenemme Kalervo
Koveron muistoa hiljaisella hetkellä.
Näin virallisten kokousten yhteydessä seuralla on tapana muistaa heitä, jotka ovat vapaa-aikaansa
ja vaivojaan säästelemättä tehneet työtä seuran ja radiohistorian hyväksi. Edellä mainituista huomion arvoisista ansioista johtuen kutsuimme seuran kunniajäseniksi Kauko Viitasen, Lasse Nirhamon ja Ilmari Nikanderin. Heille luovutettiin asiaan kuuluvat kunniakirjat ja seuran standaarit.
Ja sitten mentiin virallisiin syyskokousasioihin: Seuran puheenjohtajan Timo Haveri avasi kokouksen
todeten paikalle saapuneet 48 radiohistorian ystävää. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Timo Haveri ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi tulivat valituiksi
Kari Syrjänen ja Asa Laine. Kokouskutsu jäsenille todettiin postitetuksi hyvissä ajoin, sehän oli julkaistu Radiot lehdessämme 3/2017, joten kokous voitiin katsoa lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myös
kokoukselle laadittu työjärjestys hyväksyttiin.
Seuraavaksi käsiteltiin seuran toimintakaudelle 2018 hallituksen laatimat esitykset: Puheenjohtaja
esitteli toimintasuunnitelman tulevalle toimintakaudelle vain pääkohdittain, koska suunnitelma oli jaettu kaikille kokoukseen osallistujille. Sitä paitsi toimintasuunnitelma oli lähes sama kuin kuluvalla
kaudella, joten sen yksityiskohtaista esittelyä ei katsottu tarpeelliseksi. Sihteeri esitteli hallituksen
laatiman 21 000 euron suuruisen tulo- ja menoarvioesityksen, jossa tuloista tärkeimpänä huomioitiin
entinen 30 euron suuruinen jäsenmaksu. Jäsenmaksuksi tulevalle vuodelle hallitus siis esitti 30 euroa. Yhteisöjäsenien hupenemisesta johtuen (jäljellä 2 kappaletta) hallitus esitti heille jäsenmaksuksi
0 euroa. Jäsenmaksun viimeiseksi maksupäiväksi esitettiin maaliskuun 30 päivää. Kokous hyväksyi
yksimielisesti kaikki edellä mainitut hallituksen tekemät esitykset.
Seuran toimintavuoden 2018 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Haveri. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Raimo Jokinen ja Hilve Saldén. Hallitukseen valittiin uutena Kauko Viitanen ja
Hilve Saldén valittiin uudelleen. Hallituksen muina jäseninä jatkavat Risto Kallberg, Kari Syrjänen,
Janne Maunu ja Jalo Ojanperä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Martti Salminen ja varalle Ensio Virtanen.

Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita sellaisia asioita joista olisi voitu päättää joten puheenjohtaja
kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti nuijan kopautuksella kokouksen.
Tilaisuuden jatkeeksi: Suomen DX-liiton tervehdyksen kokoukselle toi Risto Vähäkainu. Vapaan keskustelun aikana esitettiin, että seura alkaisi tekemään tiiviimpää yhteistyötä myös Landen radiomuseon kanssa. Toivomuksena esitettiin myös, että Mastolassa järjestettäisiin joku paremmin seuran
jäseniä kiinnostavan teemanäyttelyn. Edellisten lisäksi ehdotettiin, että Landen radiomuseoon olisi
hyvä laittaa näytteille yksi toimiva putkiradio ja seura voisi tarvittaessa toimittaa sellaisen.
Seuran tarjoaman kahvituksen jälkeen kuulimme mielenkiintoisen esitelmän; Kauko Viitanen: Radiokeskus ja Harmon radio. Saanemme aiheesta joskus lukea lisää Radiot lehdestämme?
Lopuksi oli uudistetun ASA-muistitikun jako sekä mahdollisuus jatkaa tutustumista Mastolassa olevaan pysyvään näyttelyyn sekä OH3AC:n toimintaan ja kerhotilaan joka sijaitsee viereisessä Lahden
vanhemman radioaseman rakennuksessa.

