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Tikkakosken varuskunnan kerhotiloihin olisi mahtunut enemmänkin kokousosanottajia, paikalle oli 
saapunut vain parisenkymmentä seuramme jäsentä. Lisänä oli neljä Suomen DX-liiton edustajaa. 
Pelottiko syksyn ensimmäinen lumisateen uhka vai oliko kokouspaikka kaukana valtaosasta jäse-
niä? Alkuperäisestä aikataulusta poiketen ohjelma aloitettiin maittavalla ruokailulla, jonka jälkeen 
Timo Haveri avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi. Kokouksen aluksi vietettiin hiljai-
nen hetki poismenneiden jäsenten muistoksi. 

Ennen varsinaista työjärjestyksen mukaista kokousohjelmaa Matti Henriksson palkittiin sähkö-
tysavaimella ja kunniakirjalla. Huomionosoituksen perustelussa sanotaan: "Suomen Radiohistorial-
linen Seura ry palkitsee Matti Henrikssonin hänen elämäntyöstään radiohistorian hyväksi. Matti on 
antanut laajan asiantuntemuksensa käyttöömme ja aina ollut valmis auttamaan muita jäseniä." 

Kokous sujui hyvin Timo Haverin johtaessa ja Jalo Ojanperän pitäessä pöytäkirjaa. Kokoukselle esi-
tetty toimintasuunnitelma oli edellisen vuoden kaltainen. Talousarviota käsiteltäessä keskustelua he-
rätti jäsenmaksun korottaminen maltillisella 5 eurolla. Käydyssä keskustelussa esitettiin, että voisiko 
jäsenmaksun korotus olla jopa suurempikin, onhan jäsenmaksu ollut kuusi vuotta sama 25 euroa. 
Päätettiin kuitenkin, hallituksen esityksen mukaisesti, periä ensi vuonna 30 euroa. Jäsenmaksu on 
suoritettava maaliskuun loppuun mennessä postin tuoman maksulapun perusteella. 

Seurallamme on runsas 500 henkilöjäsentä, joten jäsenmaksujen arvioidaan tuottavan 15 600 eu-
roa. Muita tuloeriä tulee tarvikevälityksestä, Heinämäestä ja rompepäivistä, joten tuloja arvellaan 
kertyvän yhteensä 20 435 euroa. Tästä tuloerästä menee kolmannes yhdistyksemme lehden painat-
tamiseen ja postittamiseen, eli 7 080 euroa. Vuokrat, rahallinen tuki Petäjävedellä tapahtuvaan tut-
kimustyöhön ja muu yhdistyksen toiminnan pyörittäminen arvellaan vievän loput tuloista. 

Syyskokoukseen liittyy myös henkilövalinnat. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Timo 
Haveri. Erovuoroisina hallituksen jäseninä olivat Jalo Ojanperä ja Lasse Nirhamo. Jalo valittiin jat-
kamaan. Lasse jäi pois hallituksesta ja hänen tilalle valittiin Pekka Orava. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Reijo Nuutinen ja varalle Piia Pietarinen. 

Kokouksessa otettiin esiin keskustelufoorumi. Esitettiin ajatus, että pitäisikö rajata kirjoitusoikeus 
vain seuran jäsenille. Foorumillehan voi rekisteröityä olematta SRHS:n jäsen. Foorumi on toiminut 
tähän mennessä hyvin ja asiallisissa puitteissa, mutta ehdotus otetaan harkittavaksi. 

Radiot-lehden päätoimittajakysymys oli myös esillä. Ennen kokousta päätoimittajaksi ei ollut ilmoit-
tautunut ketään eikä myöskään kokouksessa löytynyt yhteään vapaaehtoista. Hallitukselle annettiin 
evästys kartoittaa sopivia henkilöitä. Myös lehden toimituskunta kaipaa lisää henkilöitä. Vapaaehtoi-
sia kaivataan myös HELVAR-CD:n materiaalin työstöön. 



Kokouksen lopuksi terveiset toi Suomen DX-liiton Risto Vähäkainu. SDXL ja SRHS voisivat toimia 
yhteistyössä esimerkiksi lehtiemme palstoilla, puolin ja toisin. Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus 
vierailla omatoimisesti Keski-Suomen Ilmailumuseossa tai jäädä kuuntelemaan Ilmavoimien Viesti-
killan kahta esitelmää. 
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