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Kahvila Smögeniin kokoontui yli 40 radiohistorian harrastajaa seuramme kevätkokoukseen maalis-
kuun puolenvälin lauantaina. Paikka oli mitä mainioin kokouspaikka, sillä samassa yhteydessä on 
Lars Ingmanin hieno radiomuseo. 

Timo Haveri seuran puheenjohtajan ominaisuudessa avasi kokouksen, jonka jälkeen kokoukselle 
valittiin puheenjohtajaksi muu kuin hallituksessa oleva tai muu tilivelvollinen henkilö. Kokousta joh-
tamaan valittiin Jorma Raita, jonka johtamana kokous sujui vauhdikkaasti, toimintakertomus ja tilit 
käsiteltiin ja vastuuvapaudet myönnettiin. 

Mennyt vuosi lukujen mukaan 
Kulupuolen huomattavia menoeriä olivat edelleen seuran RADIOT-lehden painatus, postitus ja Pe-
täjäveden museolla tapahtuvan luettelointityön taloudellinen tukeminen. Seuran arkistojen, varasto-
jen ja toiminta-tilojen vuokrakulut olivat myös merkittävä menoerä. Näistä kaikista muodostui yli 14 
000 euron suuruinen kuluerä. Lisäksi päälle tulevat toimisto- ja muut kulut. 

Näitä menoeriä katettiin pääosin jäsenmaksutuloilla ja tarvikevälityksen tuotoilla, sekä RTS:ltä saa-
duilta lehtimaksuilla. Jäsenmaksuja kertyi 12 321 euroa, tarvikevälitys tuotti 4 186,40 sekä RTS:n 
maksut olivat 1 070,05. Tulopuoli ylitti hiukan budjetin. 

Tuloslaskelma osoitti ylijäämää 41,89. Taseen loppusumma oli 5 398,37. 

Jäsenmäärä 
Vuoden lopussa henkilöjäseniä oli 478. Seuran kunniajäseniä oli viisi ja yhteisöjäseniä kahdeksan. 
Kuluneen vuoden aikana seuraan liittyi 53 uutta henkilöjäsentä, josta seurasi jäsenmäärän nettokas-
vuksi 28. Vuoden viimeinen liittyjä sai jäsennumerokseen 710. 

Petäjäveden museo 
Museolaitteiden luettelointia on edelleen jatkettu mm. kokoelman vakuuttamista ja niiden uudelleen-
hankinta-arvon määritystä varten. Vuoden lopussa Seuran kokoelmassa oli 612 luetteloitua museo-
esinettä sekä runsaasti ns. ekua- (epäkuranttia aineistoa) nimikkeellä luetteloituja laitteita, jotka oli-
vat valmiina myytäviksi joko kokonaisina tai laitteista irrotettavina varaosina. 

Museon, Museoviraston ja SRHS:n varoin palkattu Piia Pietarinen työskenteli elokuun alusta jouluun 
saakka syöttäen tietoja tietokantaan, sekä toimitti jäsenistölle putkia ja muita radiokomponentteja. 

Museon näyttelyiden rakentamisessa ja yleisessä kunnossapidossa talkootyöntekijöillä on ollut kes-
keinen osuus. Talkoopäivinä on järjestetty putki- ja muuta varastoa. Museoita toimivan SRHS:n tar-
vikepalvelun työpanosta keskitettiin talkoopäiviin, myös tilausten toimituksia keskitettiin näihin päi-
viin. Talkoita järjestettiin kahtena päivänä kuukaudessa. 



Kokousesitelmanä Suomen radioteollisuuden tuotanto 1926-1970 
Kauko Viitanen on tutkinut teollisuustilastoja laajasti. Niiden perusteella hän oli laatinut radioteolli-
suuden tuotantoa käsittävän esitelmän. Esitelmässä jaetun tilaston mukaan varsinaisen radiolaittei-
den teollinen tuotanto alkoi vuoden 1935 jälkeen. Sitä ennen toimintaa voidaan ehkä kuvailla vers-
tastyöksi. 

Tästä Kaukon tutkimuksesta tulee lehteemme moniosainen artikkelisarja, josta ensimmäinen osa on 
RADIOT- lehden numerossa 2/2013. 

Muita kokoustapahtumia 
Esa Salldénilla oli hymy herkässä, kun hän kertoi Petäjäveden radio-ja puhelinmuseon saamista 
avustuksista. Suomen kulttuurirahaston on myöntänyt 14 000 euron apurahan museon näyttelyn 
uudelleen rakentamiseksi. Lisäksi vapaaehtoisista avustuksista seurammejäseniltä kokoushetkeen 
mennessä oli kertynyt yli 4000 euroa. 

Merja Koivaara tiedotti tulevasta Suomen Radioamatööriliiton Evon kesäleirillä Osmo A. Wiion hen-
gessä tapahtuvasta ITE-radionäyttelystä. Tietoa näyttelystä löytyy toisaalta tästä lehdestä. 

Seuramme sai kirjastoon Tutkamieskillan lahjoittamana Heikki E. Heinosen kirjan Tutkan taipaleelta. 

Esa Salldén haastattelemana Lars Ingmanin kertoi mielenkiintoisia tarinoita radiomieshistoriastaan. 
Kokousohjelman päätteeksi kokousväki tutustui Lars Ingmanin hienoon ja mielenkiintoiseen Radio-
museoon. 

Heikki Marttila 

  



Jukka Heinon muistopalkinto Kauko Viitaselle 
SRHS:n kevätkokouksessa Tammisaaressa 16.3.2013 jaettiin ensimmäisen kerran seuran perus-
tama Jukka Heinon muistopalkinto. Palkinnon numero I sai ansaitusti Kauko Viitanen. Palkintoon 
kuului kunniakirja, jossa mainitaan mm. seuraavaa: "Kauko Viitanen palkitaan hänen merkittävistä 
ansiostaan SRHS:n toiminnassa ja Radiot-lehden päätoimittajana, erityisesti radiohistoriallisten do-
kumenttien keruussa, tutkimuksessa ja tallentamisessa." Kunniakirjan lisäksi palkintoon kuului hieno 
kidekone, joka oli Jalo Ojanperän itse valmistama. 

Kauko on liittynyt Suomen Radiohistorialliseen seuraan vuonna 2004. Radiot-lehden toimituskun-
taan hän liittyi vuonna 2006 ja melkein heti sen jälkeen, numerosta 3/2006 lähtien, hänestä tehtiin 
lehden päätoimittaja. Päätoimittajana hän on toiminut esimerkillisellä tavalla pitäen yllä lehden kor-
keaa tasoa samalla kehittäen sitä aina paremmaksi. 

Kauko mainitsi, että Jukka Heino on aikanaan kannustanut häntä radiohistoriallisen tutkimukseen ja 
tietojen keruuseen. Kauko kirjoittaa: "Mikkelin vuosikokouksen kokoustauolla maaliskuussa 2005 
esittelin radioista ottamiani valokuvia. Jukka Heino kannusti minua keskittymään radioiden kuvaami-
seen ja niihin liittyvien tietojen keräämiseen. Toimitinkin siitä lähtien silloiseen seuran tietokantaan 
useita satoja radiokuvia tietoineen." 

Lisäksi Kauko on tehnyt huomattavaa radiohistoriallista tutkimusta viettäen lukuisia tunteja erilai-
sissa arkistoissa, keräten tietoa ja skannaten vanhoja kytkentäkaavioita, mainoksia, lehtiartikkeleita 
yms. Tästä tutkimuksesta olemme saaneet kuulla ja lukea mielenkiintoisia katkelmia Kaukon erin-
omaisten kokousesitelmien sekä lehtiartikkeleiden muodossa. Kaukolla on ollut myös merkittävä 
rooli SRHS:n ASA-CD:n sekä tulevaisuudessa julkaistavan Helvar-CD:n koostamisessa. 

Suomen Radiohistoriallisen Seuran hallitus kiittää lämpimästi Kaukoa hänen tekemästään mitta-
vasta työstä radiohistorian hyväksi! 

Timo Haveri 
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