Suomen Radiohistoriallinen Seura ry.
toimintasuunnitelma vuodelle 2021
seuran tavoitteet vuonna 2021
1. Jäsenmääräksi 600
SRHS:n jäsenmäärä kasvoi tasaisesti vajaaseen
kuuteensataan jäseneen. Parin viime vuoden aikana
kasvu on pysähtynyt. Nykyistä toimintaa kyetään
pitämään yllä, mutta 600 jäsentä tekisi mahdolliseksi
myös toiminnan monipuolistamisen. Jäsenmäärän
tavoitteeseen pääsy onnistuu, kun kaikki jäsenet:
– suosittelevat SRHS:n jäsenyyttä seuraan vielä
kuulumattomille radioharrastajille

Radiot-lehden vanhoja varastossa olevia numeroita
myydään jäsenille jäsenhintaan.
– Seuran www.radiohistoria.fi sivuilla on keskustelufoorumi, jossa on mahdollista tiedottaa tapahtumista ja käydä keskustelua radiohistorian sekä
radiotekniikan eri aihepiireihin liittyvistä kysymyksistä.

4. Ulkoinen tiedotustoiminta

Jäsenyyden tulee olla selvä etu palvelujen saannin
nopeudessa ja tarvikkeiden hinnoissa, vaikka SRHS
periaatteidensa mukaan palvelee kaikkia
radioharrastajia.

Kaikilla jäsenillä on oikeus kertoa seuran toiminnasta. Hallituksen tehtävä on avustaa tiedotusta
tekeviä jäseniä materiaalilla.
Kaikkien yhteinen tehtävä on pyrkiä hankkimaan
toiminnallemme myönteistä julkisuutta ja tuomaan
esille harrastustamme sopivissa tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.
Seuran www-kotisivuja pidetään ajan tasalla.

2. Kansainvälinen toiminta

5. Seuran arkistotiedot

SRHS jatkaa vakiintuneiden, vastavuoroisuuteen
perustuvien suhteiden ylläpitoa alan ulkomaisiin
harrastajiin, seuroihin ja museoihin. Seura suhtautuu
myönteisesti virtuaalimuseo, www.radiomuseum.org
sivuston täydentämiseen Suomessa valmistettujen
radiolaitteiden tiedoilla. Käytännössä tämän tekevät
jäsenet omatoimisesti.

SRHS:n arkistossa ja jäsenten hallussa on suuri
määrä radioiden ja televisioiden valmistukseen,
kauppaan ja huoltoon liittyviä dokumentteja ja
muuta aineistoa. Seuran aineisto on pääasiassa
paperimuodossa. Kokemus on osoittanut, että
seuralla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia niiden
perinteiseen arkistointiin, joka perustuu luettelointiin
ja säilyttämiseen tilaa vaativissa hyllyissä ja
kansioissa.

– esittävät rohkeasti ajatuksiansa seuran jäsenpalvelujen kehittämisestä seuran toimihenkilöille

3. Sisäinen tiedotustoiminta
Tiedotustoiminta on yksi hallituksen päävastuualueista.
– SRHS julkaisee jäsenlehteä Radiot vähintään neljä
numeroa vuodessa. Lehti ilmestyy B5-kokoisena, 32
sivuisena, osittain nelivärisenä. Lehden sisällön
pysyminen korkeatasoisena ja monipuolisena on
mahdollista vain siten, että jäsenet kirjoittavat
lehteen. Aktiiviselle kirjoittajalle voidaan antaa
Radiot-lehden stipendi.

Tehostetaan vuoden 2021 aikana projektia, jossa:
– selvitetään mitä valmiiksi digitoitua aineistoa
jäsenet ovat halukkaat korvauksetta luovuttamaan
seuran arkistoon
– digitoidaan seuran arkistossa olevaa aineistoa, jota
ei ole saatu jäseniltä tai jota ei ole internetistä
helposti saatavissa
– paperimuotoisista huoltodokumenteista ja vastaavista luovutaan niiden digitoinnin jälkeen

– paperimuodossa säilytetään vain ainutkertaiset ja
historiallisesti merkittävät dokumentit

Toukokuulla Heinämäellä järjestetään perinteinen
radiorompetori.

– digitoitu aineisto kootaan aiheittain julkaistavaksi
muistitikuilla. Muistitikkuja myydään jäsenille
erikseen päätettävällä jäsenhinnalla.

8. Talouden hoito

SRHS tukee jäsentensä tekemää radiohistorian
tutkimustoimintaa korvaamalla tutkimustyöstä
syntyviä kohtuullisia kuluja hallituksen päätöksen
mukaisesti.

Seuralla on palkkiotoiminen taloudenhoitaja, joka
hoitaa rahaliikenteen, kirjanpidon ja talousarvion
toteutumisen seurannan. Hallitus vastaa seuran
talouden päälinjojen suunnittelusta ja hyväksytyn
talousarvion toteutumisesta.
– seura ottaa vastaan lahjoituksia

6. Suhteiden hoito museoihin, radioalan yhdistyksiin, harrastajiin ja tutkijoihin
Seura toimii yhteistyössä Petäjäveden Radio- ja
puhelinmuseon, Kouvolan Koti- ja Radiomuseon,
sekä Asaradiomuseon kanssa.
SRHS on valmis eri yhdistysten ja toimijoiden
kanssa kaikkeen sellaiseen yhteistyöhön, joka parantaa seuran jäsenten saamia palveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä vähentää seuran nettotoimintakuluja.
Seuran jäsenistä on koottu nelihenkinen
asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ovat valmiita
selvittämään radiohistoriaan liittyviä tutkijoiden,
tietokirjailijoiden ym. kysymyksiä näiden
pyynnöstä.

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
– radioputkien ja komponenttien myynti
– ekua -laitteiden varasto ja myynti
– työhuone laitteiden tarkistuksia ja kunnostusta
varten
– toimiva radioasema OG6M amatööri- ja perinneradiokäyttöön. Radioasemalle on tallennettu
radioviestintään liittyviä laitteita
– radioputkivaraston ylläpito
Heinämäellä järjestetään säännöllisesti talkoopäiviä
kaikkien mainittujen toimintojen puitteissa.
Talkoopäivistä tiedotetaan seuran www.radiohistoria.fi sivuilla.

– seura voi myydä ulkopuolisille palveluja, todistuksia ja otteita tietokannasta
– seura voi myydä saatuja, seuralle arvoltaan vähäisiä esinelahjoituksia.
– seura välittää radioharrastukseen liittyviä komponentteja jäsenille ja muille laitteiden entisöijille.
Osa myynnistä voi tapahtua internetin välityksellä.

9. Tallennettavien laitteiden entistäminen, huolto
ja korjaustoiminta
Ansioituneelle entistäjälle voidaan jakaa vuosittain
palkinto. Palkittavan valitsee asiantuntijoiden raati.
Seuran ylläpitämässä Jyväskylän radiopajassa
pyritään järjestämään radiotekniikan opintokerhotoimintaa. Kerhotoiminnan päätarkoituksena on
vanhan radiotekniikan korjaus- ja huoltotoiminnan
taitojen säilyttäminen sekä radiolaitteiden museokuntoon saattaminen.
Myös muilla paikkakunnilla toimivia radiokerhoja
kannustetaan sekä tuetaan taloudellisesti hallituksen
harkinnan mukaan.
Seura voi myöntää stipendejä ansioituneille alan
opiskelijoille ja harrastajille.
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