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Seuramme vuosikokous pidettiin lauantaina 17.3.2018 entisen Lapin kunnan alueella sijaitsevan Ki-

vikylän kotipalvaamon kokoustiloissa. Lapin kunta liittyi Rauman kaupunkiin v. 2009. 

Kokouspäivän järjestys poikkesi hieman viime vuosina tavaksi tulleesta käytännöstä. Tällä kerralla 

ennen vuosikokousta syötiin yhdessä lounas. Sen aikana ehdittiin vaihtaa henkilökohtaiset kuulumi-

set ja pohtia vierustoverien kanssa laitekorjauksissa esiin tulleita ongelmia. 

Ennen vuosikokouksen avaamista palkittiin seuramme toiminnassa ansioituneita. Tällä kerralla tun-

nustuspalkinnot kohdistuivat Radiot-lehden hyväksi vaivaa nähneisiin. Kunniakirjoin palkitut olivat 

päätoimittaja Teppo Gustafsson ja vuoden 2018 kirjoittaja Åke Nyholm. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Raita ja sihteeriksi Kauko Viitanen. Kokous sujui 

Jorman kokeneella johdolla joustavasti. Kevätkokouksen sääntömääräisinä asioina käsiteltiin vuo-

den 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. 

Seuran toimintatuotot olivat 23 104,88 €. Niistä 73 % kertyi jäsenmaksuista. Tarvikevälitys kattoi 

tuloista 24 %. Loput ovat satunnaisia muita tuloja. 

Toimintakuluista suurimmat erät olivat Radiot-lehden julkaiseminen painettuna ja jäsenille postitet-

tuna, Petäjävedellä olevien tilojen vuokrat ja tutkimustoiminta. Viimeksi mainittu 3 000 euron summa 

herätti kokouksessa tarkentavia kysymyksiä. Vastauksessa kerrottiin, että summa on SRHS:n osuus 

Petäjäveden radio- ja puhelinmuseolle vuosittain määräajaksi palkattavan tutkijan kustannuksista. 

Tutkija tekee toistaiseksi pääasiassa esineiden ja arkistomateriaalin luettelointityötä. Sen vaikutuk-

set jäsenillemme näkyvät välillisesti Radiot-lehden artikkeleissa, www.radiohistoria.fi -sivuston kes-

kustelupalstalla ja esimerkiksi viime vuosina julkaistuissa Helvar- ja Asa-muistitikuissa. Luonnolli-

sesti työn tulokset näkyvät myös www.radiohistoria.fi -sivuston luettelotiedostoissa. SRHS:n viime 

vuoden toiminnan tulos oli 784,98 €. 

Toimintakertomuksessa kiinnittyy huomio erityisesti jäsenten eri tahoilla tekemään vapaaehtoiseen 

työhön. Suurin osa jäsenten tarviketilauksista koottiin ja postitettiin talkootyönä. Myös seuran mu-

seo-kokoelmien järjestely, näyttelyn rakentaminen ja museokokoelmaan kuulumattomien vara-

osalaitteiden luettelointi on tehty vapaaehtoistyönä. Jäsenten kannalta merkittävä radioputkien kun-

totutkimus ja testaus koitui edelleen kahden vapaaehtoisen työnä. Myös www.radiohistoria.fi -sivus-

ton ylläpito on vapaaehtoisen työn varassa. Nämä ovat vain esimerkkejä, siitä laajasta vapaaehtoi-

sesta työstä, jota ilman seuramme toiminta näivettyisi. Kokemuksen mukaan antaessaan myös saa. 

Uusia vapaaehtoisvoimia tarvitaan jatkuvasti toimintamme eri sektoreille. 

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituk-

selle ja muille tilivelvollisille. 

http://artikkeleissa.www.radio-historia.fi/
http://www.radiohistoria.fi/
http://www.radiohistoria.fi/


Kahvitauon jälkeen Kauko Viitanen piti esitelmän Oy Fenno-Radiosta ja Fenno-merkkisistä radio-

vastaanottimista. Esitelmän keskeiset kohdat julkaistaan myöhemmin Radiot-lehdessä. Keskuste-

lussa pohdittiin mahdollisuutta koota myös Fenno-Radiosta tieto-kokonaisuus muistitikulle. Tämä 

ehkä onnistuisi, jos saataisiin riittävästi valokuvia jäsenten kokoelmissa olevista Fenno-radioista ja 

niiden koneistoista vuosilta 1935-1947. Tärkeitä ovat lähikuvat kaikista tyyppikilvistä takakannessa 

ja koneistossa sekä koteloiden valmistajamerkinnöistä. Kuvia ottavat vastaan Jorma Raita ja Kauko 

Viitanen. 

Kokouspäivän päätteeksi oli järjestetty mahdollisuus tutustua Lapin kotiseutumuseoon ja Unescon 

kulttuuriperintöluetteloon kuuluvaan Sammallahden pronssikautiseen alueeseen. 

 

 


