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SRHS ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.1998 Telecom Finlandin kokoustilassa Valli-
lassa, Helsingissä. Kokoustilan ja -kahvit tarjosi Telen Matkaviestimet-ryhmä ja NMT-GSM Radiokerho, 
joille tässä vielä kertaalleen lämpimät kiitokset. Paikalle oli tullut lähes neljäkymmentä radiohistorian ys-
tävää. 

Ennen varsinaisten kevätkokousasioiden käsittelyä NMT-GSM Radiokerhon varapuheenjohtaja Jouko 
Rautio toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Telecom Finland Oy:n ja henkilökunnan radiokerhon puolesta sekä 
kertoi kuvin ja sanoin Telen nykypäivästä ja tulevaisuuden näkymistä. 

Seuran pj. Jukka Heinon avattua kokouksen ja esitettyä tervetulosanat käytiin käsiksi seuran sääntöjen 
kohdan 10 asioihin. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Heino ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöy-
täkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Salldén ja Kalervo Kovero. 

Sihteeri esitti vuoden 1997 toimintakertomuksen (oli painettuna 1/98-tiedotteessa), toimintavuoden 1997 
tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastajien tilivelvollisten vastuuvapautta puoltavan lausunnon. 

Tilikauden tulos oli voitollinen 2914,76 markkaa, mikä summa rahastoidaan aiemman päätöksen mukai-
sesti. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Muita 
päätettäviä asioita ei kokouskutsussa ollut. 

Siirryttiin ilmoitusasioihin. Pj. Jukka Heino kertoi Järvenpään Radioamatöörikerhon lahjoittaneen suuren 
määrän kirjallista materiaalia seuran arkistoon. Lisäksi hän ilmoitti, että osia seuran tietokannoista tullaan 
julkaisemaan CD-ROM:na. Seuran tiedottaja Reino Janhunen kiitti kaikkia, jotka ovat tehneet lahjoituksia 
seuralle viime vuoden aikana. Heistä on erityisesti mainittava Raija Ulin (SM0HNV), Brommasta. Hän on 
lahjoittanut seuralle runsaasti radioalan kirjallisuutta ja lehtiä sekä museoitavia radiolaitteita. Kokouksen 
virallinen osuus päättyi n. klo 12. 

Jatkossa SRHS:n jäsen ja teleläinen Tapio Lukkonen teki selkoa keräilyn filosofiasta tieteellisen tutki-
muksen ja oman kokemuksensa pohjalta. Lukkonen on julkaissut Art Housen kustantamana kirjan "Säh-
köistä antiikkia", joka perustuu hänen sähköllä toimivien ja käteen käypien kodin pienkoneiden kokoel-
maan. Kirja on esitelty "Kirjat kertovat" -palstalla tässä tiedotteessa. 

Seuran jäsen Antero Tanninen on jo useita vuosia koonnut ja tutkinut materiaalia sodanaikaisesta kyy-
nelradiosta. Kuultiin väliraportin muodossa mielenkiintoisia tietoja kyynelradion historiasta, kehitystyöstä 
ja kyyneleen eri versioista. Tanninen kertoi samalla työmenetelmistään ja erilaisista tietokoneohjelmista, 
joilla helpotetaan tämänkaltaista tutkimustyötä. 

Kevätpäiväntasauksen jälkeisen kokouspäivän päätti antoisa kierros Telegalleriassa, jossa Aila Lehtonen 
tutustutti kokousvieraat televiestinnän historiaan ja nykypäivään - monet kiitokset' 

Reino Janhunen 
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