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Puheenjohtajan perinteisiä jorinoita
Vappuriehat ovat tältä erää takanapäin. Koronalta on säästytty ja
toinen rokote tyrkätään käsivarteen heinäkuun alkupäivinä. Toivotaan, ettei kolmatta, saati sitten neljättä piikkiä tarvita. Odottamaton
ja yllättävä pandemia kiusaksemme on saatu. Etätyöt pandemia toi
tullessaan. Erityyppiset vierailut loppuivat tai ainakin väheni. Esimerkiksi STYn opintomatkailu ja kevätkokouksen pitosuunnitelmat sotkeutuivat. Uusista suunnitelmista tarkempaa tietoa sivulla kolme.
Edellisisä tiedotteissa olen useinkin ihmetellyt, että miksei tarjouspyyntökyselyjä ei Väylävirastolta oikein tule. Kaikelle löytyy selitys.
Hatun nosto liikenneministeri Timo Harakalle. Valtionkin rahoitus on siitä kiinni, että ministeri ymmärtää viedä rahoituksen budjettiin. Harakka on asian huomioinut edeltäjäänsä paremmin. Alkuvuoden aikana on urakkatarjouksia laskettu suurella innolla. Toivottavasti rahoitusta riittää jatkossakin. Edellisviikon budjettineuvotelluista jäi pikkuisen kysymysmerkkimäinen olo.
Ministeri Harakan on ennakoinut ettei ”julkisella rahalla ratainfran rakentaminen julkisuuteen markkinoidussa laajuudessa onnistu edes lähivuosikymmeninä”. Hyvä että ministerikin on tosiasian
huomioinut. Kumma on, jos ei joku hallitus lähivuosina palaa Sipilän hallituksen ajatukseen Infra
Oy:tä. Siirtämällä Infra Oy:lle tiet, radat ja sillat niin valtion budjetti kevenisi miljardeja. Budjettia
rumentamasta poistettaisiin miljardien rakentamiskulut ja hoitoremontit. Viemällä yritys muutaman
vuoden kuluttua pörssiin niin sinne ne velat uppoavat. Kyllä ”Siperia poliitikkoja opettaa” kunhan
asioihin ehtii paneutua ja suurin puhku tasaantuu.
VR:n liikennepuolen tilannetta en tunne, mutta ei liene vaikea arvata, että koronan vaikutus sinne
on merkittävä. Infrapuolen työrintamalla on positiivinen väre. Tarjouskyselyjä on saatu kiitettävästi.
Tarjottavat hankkeet ovat useampi vuotisia. Se mahdollistaa uuden rautatierakentajasukupolven
sisään ajon vaativiin alan tehtäviin.
Vuosien saatossa on nämä tiedotteet pitäneet sisällään kaikenmoista hyödyllistä ja joskus varmaan vähemmän hyödyllistä tietoa. Runojakin on ollut ainakin yksi, Kari Källin lähettämä runo Alavuden lakkautetun aseman seinältä. Parannetaan tilastoa 100 %:lla. Sivulta neljä löytyy Seppo
Ketosen välittämä Eino Leinon runo, joka on julkaistu vuoden 1902 Viipurin Sanomissa.
Näillä miettein, Arvoisat jäsenet, toivotan Teille virkeyttä mukanaan tuovaa kesää.
Arto Isomäki
Puheenjohtaja, VR Sähkötekniset - STY ry.
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Yhdistyksen tilinumero on: FI52 8000 1300 6239 40.
Kun jäät eläkkeelle niin yhdistyksesi jäsenyys jatkuu automaattisesti, mikäli et halua irtisanoutua
jäsenyydestä vapaamuotoisella irtisanoutumisilmoituksella. Ilmoita uusi sähköpostisuuteesi osoitteeseen sihteeri@vrsty.fi. Tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle.
Eläkeläisjäsenyys on maksuton. Aikanaan yhdistyskokous on tehnyt päätöksen vapaehtoisesta
kannatusjäsen maksusta päätös, 20 €. Eläkeläisjäsen voi niin halutessaan maksaa jonkun muunkin sopivaksi katsomansa summan.
Toimintaa ja tapahtumia 2021
Kesäkuu
Extra tiedote noin 15.6 mennessä.
Elokuu
Tiedote nro 3.
Elokuu
Opinto ja kulttuuri matko Tallinna Tartto 5–8.8
Syyskuu
Perinnematka hotelli Ellivuoreen 9–10.9
- Vuosikokous 9.9. Mahdollisuus osallistua myös Teamsillä.
- Matkaohjelmat tarkentuu extratiedotteessa kesäkuussa.
Marraskuu
Syyskokous, kutsu kokoukseen tiedotteessa nro 3
Joulukuu
Tiedote nro 4
Vuosikokous
VR – Sähkötekniset STY ry:n vuosikokous olisi pitänyt sääntöjen mukaan pitää 31.3 mennessä.
Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa on viisaampaa varovaisuus syistä siirtää vuosikokousta myöhäisempään ajankohtaan tautitilanne, valtiovallan suositukset ja jäsenten terveys
huomioiden. Terveyden suojaaminen on vahvempi arvo kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Myös oikeusministeriön näkemys on, että yhdistyksen kokouksia voi siirtää
kokonaisarviointiin perustuen. Hallitus pohti kokouksen pitämistä myös Teams kokouksena mutta
päätyi arvioon, että järjestelmä ei välttämättä ole jäsenistön ikärakenne huomioiden niin tuttu että
kaikkia halukkaat pääsevät kokoukseen mukaan. Myös kokouksen pitäminen etäyhteyksillä saattaa olla haasteellista.
Toiminnantarkastus vuoden 2020 osalta pidetään touko kesäkuussa tautitilanteen sen salliessa.
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Molempien tapahtumien onnistuminen on sidoksissa vallitsevaan koronatilanteeseen. Mikäli tilaisuudet kiinnostaa niin olkaa yhteydessä Seppo Ketoseen. Yhteystiedot alempana.
Lopullisista toteutumisista tiedotetaan extra tiedotteessa, joka ilmestyy kesäkuun puolivälin paikkeilla.
Opintomatka Tallinna- Tartto - Lobotka Setokaisjuhlakylä
Ohjelmaa tarkentuu mutta tällä lähdetään opintomatka suunitelemaan.
To 5.8
To 6.8
Pe 7.8
Su 8.8

Laiva lähtee klo 9.00 mahdollisesti.
Tutustuminen Tallinnassa rautatiekohteeseen, mikäli saadaan kohde vahvistettua.
Minimissään rautatieasemalla käydään. Illaksi Tarttoon.
Tutustuminen Etelä Viroon, risteily Venäjän rajalla Lämmijärvellä, etc.
Setokaisjuhlakylä
Paluu

Mikäli reissu kiinnostaa niin ole hyvissä ajoin yhteydessä Seppo Ketoseen
(seppo.keton@gmail.com tai 040 863 0166). Mitä nopeammin niin sitä parempi, jotta saadaan laivaliput ja muut järjestelyt kuntoon.
Setukaisista lisäinfoa löytyy oheisesta linkistä: https://fi.wikipedia.org/wiki/Setukaiset
Vuosikokous 9-10.9 ja omakustanteinen perinnematka Ellivuoreen
Jäsenmatka hotelli Ellivuoreen 9–10.9.
Mikäli matka toteutuu niin vuosikokous pidetään Ellivuoressa siten että kokoukseen on mahdollisuus osallistua Teams:llä.
Majoituksen hinta on 105 eur / 2 hh / vrk, 90 eur / 1 hh / vrk sisältäen aamiaisbuffeen ja vuosikokousruokailun.
Alueella on myös tasokas karavaanari alue.
Kokoontuminen Karkun asemalla 9.9 noin 12.50 tai suoraan hotelli Ellivuoressa.
Paluu Karkun asemalta 10.9 klo 11.00.
Omakustanteista tutustumista ympäristöön järjestetään sen jälkeen, kun osallistujien lukumäärä on
tarkentunut.
Toivottavasti monille perinteikäs, uudistunut hotelli Ellivuori ympäristöineen ”kiehtoo” jäsenistöämme.
Molemmista matkoista lähetetään erillinen lisätiedote kesäkuun alkupuolella.
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Eino Leinon vähemmän tunnettuja runoja
Viipurin Sanomat 12.2.1902
Kirje Viipurista
”Ystäväni ”Mikko Vilkastus” on minulle lähettänyt seuraavan, nähtävästi sydämen pohjasta lähteneen huokauksen, josta näkyy, että sekin mies vähitellen alkaa pyrkiä ylemmäksi. Kun tahdon
edistää jokaisen hyviä pyrkimyksiä, painatan runon tähän, vaikka en luulekaan Mokon rautateille
pääsevän, mutta toivon hänen pääsevän johonkin muuhun ylhäiseen asemaan, vaikkapa esim.
nokikolariksi.”

Näin se runo kuuluu:

Kun oisin rautatiellä,

Pihtejä (pilettejä) oisi kyllä

oisin niin kuin herra siellä.

oikein virkatakki yllä;

Saisin kaikki konstit käyttää,

herrahan mä itse oisin

pitkää nenää muille näyttää.

niillä kaikki teettää voisi.

Kultaa kukkarohon karttuis,

Ken ei mua kuunteleisi

niska paksus kasvais, varttuis,

senpä hiisi pian veisi;

samppanjaa mä saisin juoda,

matkapassin pian saisi

vielä juomii muille tuoda.

eikä mikään armahtaisi.

Mulla oisi yhtä toista

Nyt en ole rautateillä,

tavarata kaiken moista;

virkamies en ole siellä,

rahaa sil´ ei tarvis oisi,

oonkin köyhä, kuni rotta,

virkahan se muonan toisi.

se on ihan toden totta.

Huvilakin mulla oisi,

Mikko Vilkastus/Eino Leino

virka onnen sinne toisi;
mulla oisi herran päivät
hälyttäis ei surun häivät.
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