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Suomen Radiohistoriallisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kouvola- talon Honkasa-
lissa Kouvolassa 22. lokakuuta 2016. Kokouksessa käsiteltiin seuran sääntöjen kohdan 9. mukaiset 
asiat. 

Kokouksen aluksi palkittiin kunniakirjoilla ja seuran standaareilla Ilpo J Leppänen ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta toiminnasta radiohistorian ja tekniikan parissa sekä Ilmo Harlin ansioistaan merkittä-
vänä radiohistorian tallentajana ja lahjoittajana. 

Seuran puheenjohtaja Timo Haveri avasi kokouksen ja toivotti paikalle saapuneet tervetulleiksi seu-
ran syyskokoukseen Kouvolaan. Seuran syyskokoukseen osallistui 36 radiohistorian harrastajaa. 
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Haveri ja sihteeriksi Jalo Ojanperä. Pöytäkirjan tar-
kastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Asa Laine ja Kari Syrjänen. Todettiin, että kokouskutsu oli jul-
kaistu seuran Radiot 3/2016 jäsenlehdessä, joka oli sääntöjen mukaan lähetetty riittävän aikaisin 
kaikille seuran jäsenille. Näin ollen kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Seuraavaksi kokoukselle laadittu työjärjestysehdotus hyväksyttiin. 

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että koska hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017 
oli jaettu kaikille kokoukseen osallistujille, niin se esiteltäisiin kokouksessa vain pääkohdittain. Toi-
mintasuunnitelmaan esitettiin ja myös hyväksyttiin lisättäväksi seuraavaa: Päätetään SRHS:n ja Put-
kiradiomuseon yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi käytiin keskustelua radiolaitteiden 
ja kokoelmien lahjoituskirjan laatimisesta. Todettiin, että hallituksella onkin jo työn alla kyseisen lah-
joituskirjan laadinta. Keskusteltiin myös radiokokoelmien valtakunnallisesta kartoituksesta ja työhön 
tarvittavan rahoituksen saantimahdollisuudesta. Kokouksen sihteeri esitteli 21 250,00 euron suurui-
sen tulo- ja menoarvioehdotuksen vuodelle 2017, jossa huomioitiin entiset jäsenmaksujen suuruu-
det. Jäsenmaksut vuodelle 2017 siis olisivat edelleen seuraavat; jäsenet 30 euroa ja yhteisöjäsenet 
60 euroa. Jäsenmaksujen viimeinen maksupäivä 30.3.2017. Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituk-
sen tekemät esitykset. 

Suoritettiin seuraavan toimintavuoden hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta: Kokous valitsi 
seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Timo Haverin. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Pekka 
Orava ja Jalo Ojanperä. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Kari Syrjänen. Hallituksen jäseninä 
jatkavat edelleen Hilve Salldén. Raimo Jokinen, Risto Kallberg, Janne Maunu ja Jalo Ojanperä. Toi-
minnantarkastajaksi valittiin Martti Salminen ja varalle Reijo Nuutinen. 

Kokouskutsussa ei ollut mainittu sellaisia asioita joista olisi voitu päättää. joten puheenjohtaja kiitti 
kokoukseen osallistujia ja päätti virallisen kokouksen. 

 



Kokouksen lisäohjelmaa: 
Kari Taskinen esitteli Kouvolassa Exelillä tehtyä radioiden luettelointityötä. 
Putkiradiomuseon ystävällisesti tarjoaman kahvituksen jälkeen oli esitelmän vuoro. 
Kari Syrjäsen mielenkiintoisena esitelmän aiheena oli: "Ragnvald Lautkari — radiopioneeri" 

Lopuksi tutustuimme Putkiradiomuseon laajaan, mielenkiintoiseen ja hyvin järjestettyyn kokoelmaan 
sekä Miljöömuseoon. Edelliseen käyntiin verraten esillä oli nyt paljon oli uusia laitteita nähtävänä. Ja 
niin kuin aina; tällaisten kokoelmien parissa aikaa olisi saanut olla paljon enemmän. No, ainahan 
paikalle voi palata uudelleen. 

Jalo Ojanperä 
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