
Kevätkokous 2020 

Jyllinkosken Sähkölaitosmuseo, Kurikka 

 

Koronan vuoksi siirtynyt Seuran kevätkokous pidettiin elokuun puolivälissä Kurikassa Jyllinkosken 

Sähkölaitosmuseolla. Isäntänä oli Informaatiotekniikan Museoyhdistys ja kokouksen aluksi museo-

yhdistyksen sihteeri Leif Saarela toivotti vierailijat tervetulleeksi. Paikalla oli runsas 20 henkeä. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Strang ja sihteeriksi Jorma Raita. Tilinpäätös ja toimin-

takertomus käsiteltiin. Vuosi 2019 osoitti alijäämää 3734,18 euroa, josta pari tuhatta johtuu vuoden 

2018 kuluista, jotka ovat kirjattu vuodelle 2019. Vuosi 2018 olisi ollut ylijäämäinen, vaikka 

tämä kirjaus olisi kohdistunut kyseiseen vuoteen. Käsitellyn toimintavuoden aikana on Petäjäveden 

varaston tavaroiden myynti pienentynyt, joka selittäneen loppua vuoden 2019 alijäämästä. Kokous 

myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

Varsinaiset kokousasiat eivät herättäneet keskustelua, mutta pitkä keskustelu käytiin romuksi me-

nevistä arvokkaista elektroniikkalaiteista. Romujen keräyspaikoilta harrastaja ei saa ottaa mitään 

tavaraa, vaikka se olisi kuinka mieluisaa tai arvokasta. Keskustelussa tuli esiin vaikuttaminen jopa 

lainsäädännön kautta arvokkaiden tavaroiden säästämiseksi. Kokouksen evästyksenä oli Seuran 

hallitukselle annettu viesti käsitellä asiaa. 

Ajomatkalla kotiin ajatukset pyörivät noissa "romuissa" eli arvokkaissa tavaroissa, sillä jonkun nur-

kissa oleva romu on ainutlaatuinen aarre jollekin harrastajalle tai museolle. Olisiko tässä mahdolli-

suus eri harrastajien ja museoiden toimia yhteistyössä ja laatia lehtiartikkeleita näiden tavaroiden 

säilyttämisen puolesta? Artikkeliin yhteystiedot, mihin tavarasta luopuja voi ottaa yhteyttä. 

Museoissa ja näyttelyissä voisi olla jaettavissa myös esitettä, jossa olisi kerrottu tietoja arvokkaan 

esineistön säilyttämisen puolesta, sekä yhteystiedot mihin voi ottaa yhteyttä. 

Hieno museo, hieno ympäristö 

Maittavan kalakeiton jälkeen Lasse Kilpi kertoi kokousväelle Jyllinkosken sähkölaitoksen historiasta. 

Tämän jälkeen jalkauduttiin Pentti Kujala ja Jukka Mäkisen opastamana kiertämään Informaatiotek-

niikan Museon ja Sähkömuseon tiloja. 

Museot ovat kahdessa erillisessä rakennuksessa. Vanhassa generaattorirakennuksessa on Sähkö-

museo ja siellä ovat esillä Jyllinkoskella sähköä tuottaneet generaattorit sekä vähän veden aikana 

generaattoria pyörittänyt polttomoottori. Samassa rakennuksessa on myös näyttely asennustarvik-

keista. 

Viereiseen entiseen kytkinasemaan on kunnostettu Informaatiotekniikan Museon asianmukaiset 

näyttely- ja kokoontumistilat. Entisissä korkeissa tiloissa on välitasoja ja nyt näyttely ja varastotilat 

ovat kolmessa kerroksessa. Näyttely ei keskity ainoastaan radioihin ja televisioihin, vaan näyttelyssä 

on mm. kameroita ja laskukoneita. Varmasti jokainen kävijä löytää näyttelystä itseään kiinnostavaa. 



Rakennusten ympärillä on puistoalue luontopolkuineen ja lehtoineen, joihin kannattaa tutustua mu-

seoiden ohella. Ison ja hyvän työn ovat Museoyhdistyksen aktiivit tehneet. 

 


