
Syyskokous 2007 
Yleisradion Iso Paja, Helsinki 

 

Seuramme sääntömääräinen syyskokous pidettiin 20.10.2007 Parolassa sotilaskodin Vaakunasalissa. 
Paikalle oli saapunut viitisenkymmentä jäsentä. Kokous sujui totutun leppoisasti siihen asti kunnes alettiin 
käsitellä hallituksen laatimaa toimintasuunnitelmaa sekä tulo- ja menoarvioesitystä ensi vuodelle. 

Hallitus oli esittänyt talousarvion rakentumista entisen suuruisen 20 euron jäsenmaksun varaan. Heti 
ensimmäisessä pyydetyssä puheenvuorossa tuli esitys jäsenmaksun korottamisesta 25 euroon. Esitys 
sai myös kannatuspuheenvuoron. Pian tuli toinenkin korotusesitys, jossa esitettiin jäsenmaksun korotta-
mista 30 euroon. Tämäkin esitys sai kannatuspuheenvuoron. Molempia jäsenmaksun korotusesityksiä 
niiden tekijät ja kannattajat puolustivat samoin perustein. 

Paikalle kokoontuneiden jäsenten joukossa oli paljon niitä, jotka katsoivat jäsenmaksun korotuksen vält-
tämättömäksi, jotta seuramme tutkimustoiminta ja erityisesti kotimaisten radioiden dokumentointi saatai-
siin parempaan vauhtiin ja palvelemaan jäseniä. Vastapainoksi tuotiin esiin pelko siitä, että jäsenmaksun 
korotus saattaisi karkottaa joitakin jäseniä. 

Tässä vaiheessa tehtiin jo hyväksyttyyn kokousjärjestykseen muutosesitys. Todettiin, että nyt olisi hyvä 
kuulla myöhemmäksi aiottu Lasse Nirhamon esitys aiheesta: Mitä meillä on? - Mitä tarvitsemme? Kokous 
päätettiin keskeyttää ja keskittyä kuuntelemaan Lassen esitystä. Esityksen keskeiset kohdat löytyvät si-
vulta 30 tästä lehdestä. 

Kokous jatkui ja oli käytävä äänestyksiin. Ensiksi äänestettiin siitä, korotetaanko jäsenmaksuja vai pide-
täänkö ne hallituksen esityksen mukaisesti entisinä. Jäsenmaksujen korotusesitys voitti 29-6. Sitten ää-
nestettiin korotuksen suuruudesta. Pienempi korotusesitys voitti äänin 23-13. Osa kokouksessa läsnä 
olleista pidättyi äänestyksistä. Ensi vuoden jäsenmaksut ovat kokouksen päätöksen mukaisesti: henkilö-
jäsenet 25 euroa, kannatusjäsenet 15 euroa ja yhteisöjäsenet 60 euroa. Jäsenmaksun viimeiseksi mak-
supäiväksi vahvistettiin 31.3.2008. 

Jäsenmaksujen korotuksista arvioitiin kertyvän 2300 euroa, joka menopuolen lisäyksenä kirjattiin halli-
tuksen tarpeellisiksi katsomiin menoihin. Väljästä nimikkeestä huolimatta kokouksen puheenvuorot eväs-
tivät hallitusta riittävästi. Jäsenet haluavat jäsenmaksujen korotuksilla saada avoimen keskustelufooru-
min ja enemmän informaatiota seuran uudistuville nettisivuille. Toiseksi selkeänä kohteena mainittiin 
useissa puheenvuoroissa kotimaisten radioiden dokumentoinnin laajentaminen esim. uusia CD-levyjä 
julkaisemalla ja mahdollisesti Radiot -lehden sivumäärän lisääminen. 

Toimintavuoden 2008 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Martti Salminen ja hallituksen muiksi 
jäseniksi Lasse Nirhamo ja Jalo Ojanperä. Tilintarkastajiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Elmer Juhantie ja 
heidän varamiehikseen Jukka Lahti ja Reijo Tuominen. 



Kokouksen jälkeen kahvilla ja vielä kotimatkalla muisteltiin porukoissa, onko vuosikokouksissamme ai-
kaisemmin äänestetty. Jos on, niin paljon siitä on aikaa kulunut. Nyt koetuista äänestyksistä ei kuitenkaan 
jäänyt mieleen pahaa makua. Enemmänkin niissä vahvistui luottamus yhteiseen vastuuseen seuras-
tamme ja halu kehittää sitä entistä paremmin harrastustamme tukevaksi. 

Yhteiseen päivään kuului vielä uudistuvan www.radiohistoria.fi sivuston sekä 1920-luvulla toimineiden 
merkittävimpien kotimaisten radioverstaiden esittely. 

Kokouspäivä päättyi Parolan panssarimuseossa, jossa asiantunteva ja yksityiskohdissaan kiinnostava 
opastus antoi monipuolisen kuvan suomalaisen panssariaselajin kehityksestä ja nykytilasta. 

Kauko Viitanen 
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