
Parkanon radiomuseo – pitkänkin vierailun arvoinen uusi radiomuseo 
Parkanon Radiomuseo on uusi, mielenkiintoinen yksityinen radiomuseo joka 
sijaitsee Haverin tilan vanhassa navetassa Parkanon Vahojärven kylässä.

Museo sai alkunsa vuonna 2014, kun navettaan remontoitiin varastotilaa 
radioiden säilytystä varten. Tilaa laajennettiin sen jälkeen vielä kahteen 
otteeseen. Pikku hiljaa matkan varrella syntyi idea tehdä varastosta museo.

Museon kokoelmiin kuuluu pääosin putkiradioita 1920-60-luvuilta. Lisäksi 
vanhoja matkaradioita, puhelimia sekä televisioita (50-luvulta alkaen) ja 
muuta antiikkielektroniikkaa. Kokoelmissa on myös mekaanisia laskukoneita 
1900-luvun alusta alkaen.

Varsinaisia aukioloaikoja ei ole mutta museossa voi vierailla sopimalla 
käynnistä etukäteen. Museoon on vapaaehtoinen pääsymaksu. Museo on  
Timo Haverin kätten jälkeä. Moni tietää ja muistaa Timon myös SRHS:n eli 
Suomen Radiohistoriallisen Seuran puheenjohtajana. Timon tavoittaa: 
040 5867 354 tai timo.haveri@gmail.com

Parkanon Radiomuseon osoite on Haverintie 276/44, 39700 PARKANO
https://www.parkanonradiomuseo.fi/

Tnx Jussi, OH3ZQ
<takaisin pääotsikoihin>

Yle-osake: Kimmo, OH6WH; Keski-Suomen Radioamatöörien kunniajäseneksi 
OH3AC Kerhokirjeessä 2018-6 kerrottiin, kuinka Keski_Suomen
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2018-6_OH6AD_omistaa_4_Ylen_osaketta.pdf
Radioamatöörit ry. OH6AD; nyt omistaa neljä Yleisradion osaketta. 

Tämä tehnee Keski-Suomen Radioamatööreistä selkeästi Suomen 
varakkaimman kerhon – ehkä jopa niin, että kerhon varakkuus on enemmän
kuin kaikkien Suomen kerhojen ja liittojen varakkuus yhteensä. Kerhon 
päätökset osoittavat, että varakkuus ei tarkoita vain tilillä olevaa 
rahamäärää vaan myös historian ja radioamatööritoiminnan perinnön 
arvostamista, sitä henkistä varakkuutta.

Linkistä:
http://www.oh3ac.fi/OH6AD_omistaa_nyt_nelja_Ylen_osaketta.html
löytyy pitkä kertomus siitä, miten lopulta yhdeksän vuoden perinpohjaisen ja
uupumattoman työn jälkeen neljä vanhaa Keski-Suomen Radioyhdistyksen 
Yle-osaketta siirtyi Keski-Suomen Radioamatöörien, OH6AD; omistukseen.  
Suurimman työn asiassa teki Kimmo, OH6WH.

Keski-Suomen Radioamatöörit, OH6AD; on vuosikokouksessaan kutsunut  
Kimmo Helken, OH6WH; kerhon kunniajäseneksi. 

”Hän on toiminut pitkään kerhon tilin- ja toiminnantarkastajana ja
tämän osa-alueen kehittäjänä. Erityisesti hänen ansiokseen 
katsottiin vuosia kestänyt työ, jonka tuloksena yhdistyksemme sai
haltuunsa Keski-Suomen Radioyhdistykselle aikanaan kuuluneet 
Yleisradion neljä osaketta.”

”Hallitus sai myös toiveen pitää saadut osakkeet yhdistyksen hallussa osana 
kerhon ja keskisuomalaisen radiotoiminnan historiaa. Nykyinen hallitus on 
tähän sitoutunut ja toivottavaa on, että kerhon jäsenet ja tulevat hallitukset 
noudattavat toivetta ja siten arvostavat osakkeiden historia-arvoa.”

Vielä kerran – onneksi olkoon OH6AD!

<takaisin pääotsikoihin>
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