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Sääntömääräinen syyskokouksemme 16.10.2021 oli tavallista juhlavampi. Seuramme perustami-

sesta on kulunut 30 vuotta. Kokous pidettiin Tuusulan HyryIässä Ravintola Kerhossa. Kohta kahden 

vuoden ajan harrastuksiimme, Iiikkumisiimme ja kokoontumisiimme ovat vaikuttaneet koronaviruk-

sen leviämisen estämiseksi annetut suositukset ja säädökset. Tämä näkyi myös kokouksessamme, 

johon oli saapunut 35 henkilöä. Tunnelma oli kuitenkin hyvä ja harrastustoverien tapaaminen virkisti 

mieliä niinkuin aina ennenkin. 

Ennen virallisen kokouksen avaamista seuramme puheenjohtaja luovutti Hilve ja Esa Salldénille 

Jukka Heinon palkinnot numerot 5 ja 6. Jan-Mikael Nurmela palkittiin kunniakirjalla. 

Tämän jälkeen Esa Salldén muisteli seuramme syntyvaiheita. Hän palautti mieliin myös henkilöitä, 

jotka alkuvaiheessa linjasivat toimintaa. Jorma Janhunen aloitti esimerkillään yhä jatkuvan seu-

ramme tutkimustyön. 

Reino Janhunen synnytti seuramme jäsenlehden. Sen ensimmäiset numerot ilmestyivät monis-

teena. Painettuna SRHS-jäsenlehti on ilmestynyt vuodesta 1994 alkaen. Tämän teki mahdolliseksi 

se, että Ilmailuhallitus lahjoitti seurallemme käytöstä poistettuja laitteita ja komponentteja. Niitä myy-

tiin radioalanharrastajille. Myyntituloilla voitiin aloittaa jäsenlehden painattaminen kirjapainossa. 

Vuodesta 2006 lähtien lehtemme on ilmestynyt Radiot -nimisenä. 

Pitkäaikainen puheenjohtaja Jukka Heino kehitti seuramme tietokannat. Niiden hedelmiä ovat mui-

den muassa seuramme Asa- ja Helvar-muistitikut. 

Esa Salldénin esityksen jälkeen yhteistyökumppaneidemme edustajat esittivät tervehdyksensä juh-

livalle seurallemme. Ne aloitti puheenjohtaja Jouni Mykkänen Radio- ja televisiohistorian seurasta. 

Seuraavina tervehdyksen toivat Dimi Doukas Suomen Radioamatööriliitosta ja Risto Vähäkainu 

Suomen DX-liitosta. 

Kokousasiat 

Syyskokouksemme keskeiset asiat ovat tulevan vuoden toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksun suu-

ruudesta sekä tulo- ja menoarviosta päättäminen. 

Kokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan voi tutustua seuramme www.radiohistoria.fi si-

vuilla. Jäsenmaksu päätettiin pitää entisenä. Se on 30€ ja sen eräpäivä on 31.3.2022. 

Talousarviosta keskusteltaessa kuultiin ilahduttava tieto, että viime vuonna pohjalukemiin painu-

neessa tarvikevälityksessä on tapahtunut selvää piristymistä. Pitkään valmisteltu www.radiomarket.fi 

on saatu toimivaksi ja tämä on laajentanut ostajakuntaa. Muista ostaessasi pyytää jäsenetua ja il-

moittaa jäsentietosi. 

Hyväksytyn vuoden 2022 tulo-ja menoarvion loppusumma on 25 000 €. 



Näiden asioiden jälkeen päästiin sääntöjen edellyttämiin henkilövalintoihin. Vuodeksi 2022 seu-

ramme puheenjohtajaksi valittiin Timo Haveri. Hallitukseen valittiin uudeksi kolmivuotiskaudeksi Asa 

Laine ja Jorma Raita. Toiminnantarkastajaksi valittiin Esa Lindgren. 

Kokouksen päätyttyä nautittiin yhteinen lounas, jonka lomassa käytiin vilkasta keskustelua. Harras-

tustietoja vaihdettiin ja kuulumisia kerrottiin. 

Esitelmät 

Lounaan jälkeen siirryttiin vajaan kilometrin päässä olevalle llmatorjuntamuseolle. Siellä YLE:n eläk-

keellä oleva teknologiajohtaja Jorma Laiho kertoi AM-asemien alasajosta ja YLE:n radioarkiston 

eläkkeellä oleva päällikkö Lasse Vihonen Radioasemiemme käytöstä lentosuunnistuksessa vuosina 

1941 – 194. Kumpikin on käsitellyt aihettansa aikaisemmin julkaisemissaan teoksissa. Tutkimuksen 

tulokset kuitenkin tarkentuvat ja uusia näkökulmia nousee esiin. Kiintoisia esitelmiä kuunnelles-

samme saimme kokemuksen siitä, että Suomen satavuotiaan radiotoiminnan historiassa on vielä 

tutkittavaa ja erilaisia sävyjä esiin tuotavaksi. 

Esitelmätilaisuus oli kaikille avoin. Kuulijoita oli lähes 80. Kummankin esitelmän jälkeen tehtiin tar-

kentavia kysymyksiä. Se kertoi esitysten kiinnostavuudesta ja keskittymisestä niiden seuraamiseen. 

Halukkailla oli esitelmien jälkeen mahdollisuus osallistua opastettuun kierrokseen museossa. 

Kotimatkalla pohdiskelin, että seuramme keskustelupalsta www.radiohistoria.fi sivuilla on monissa 

harrastusasioissa ylittämättömän hyvä. Se ei kuitenkaan korvaa yhteisten tapaamisten antia pitkä-

jänteiselle harrastukselle. Toivottavasti taas pian voimme tavata ilman rajoituksia kokouksissa ja 

rompepäivillä. 

Kauko Viitanen 

 


