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Puheenjohtajan mietteitä

Eduskuntavaalivuosi 2015 on jo hyvällä alulla. Rautatieympäristössä
työskenteleville työllisyyden kannalta vaaleilla on suuri merkitys. Miten
tuleva hallitus arvostaa rautatieliikennettä ja mihin maankolkkaan ratainfra
rahoja suuntaan. Esimerkiksi Pisararadan kohtalo on Helsinkiläisäänestä-
jien käsissä. Äänestämällä 3-4 kansanedustajaa vaalien ennakkosuosikin
riveistä (olettaen että ennakkosuosikki voittaa vaalit kuten juuri nyt näyt-
tää) eduskuntaan niin Pisaran rakentaminen on mahdollista. Jos Helsinki
pysyy 1 kansanedustajassa, veikkaan että liikennehankerahat suuntautuu
muihin kohteisiin ja muualle päin Suomea. Suunnataan rahoja mihin päin
tahansa niin yhdistyksen jäsenten kannalta on tärkeää, että ratainfraa
kehitetään määrätietoisemmin kuin mitä viime vuosina on kehitetty. Lupa-
uksia ja juhlapuheita riittää mutta toimenpiteisiin asti lupaavat juhlapuheet
eivät etene.

Rautatiealan muutoksissa on mielenkiintoista seurata miten Eltel Networksin listautuminen Tukholman pörssiin
onnistuu. Muuttako listautuminen toimintaa ja jos muuttaa, niin miten. Myös Destian omistus on siirtynyt valtiolta
pääomasijoitusyhtiö Ahlström Capitalille. Uusi omistaja suunnittelee ottavansa ahdingossa olevilla inframarkkinoilla
aktiivisen roolin. Infra hankkeisiin osallistuvat ja niistä hyötyvät yritykset ovat epävarmoina taloudellisina aikoina
kiinnostavia sijoituskohteita, koska niistä on mahdollista saada vakaita tuottoja, myös epävarmoina taloudellisina
aikoina. Yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot on turvattava kaikissa oloissa. Juuri nyt Helsingin pörssi on huippulu-
kemissa. Yrityksen toimintaan rahoitusta haettaessa on oikea aika olla liikkeellä nyt, koska rahaa markkinoilla on
mutta sijoituskohteista on pulaa. Muutenkin näyttää siltä että pörssiyhtiöt ovat ammattitaitoisesti, tavoitealisesti ja
avoimesti johdettuja yrityksiä, toisin kuin valtion omistusvallassa olevat yritykset.

Muutamat jäsenet ovat tiedustelleet tehdäänkö tänä vuonna opintomatkaa. Yhdistyksellä oli muutama eksootti-
sempikin matkakohde harkinnassa, mutta maailman tilanne on sen verran sekava, että niistä kohteista tällä erää
luovuttiin. Suunnitteilla on syyskuun loppupuolella tehdä matka Balkanille / Turkkiin. Meno paluu kohteeseen teh-
dään lentäen omatoimisesti. Matkakohteissa siirtymät tehdään juna – bussi siirtyminä. Matkasta tiedotetaan
enemmän huhtikuun tiedotteessa.

Yhdistyksemme vuosikokous on 16.3 Riihimäellä. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet löydätte sivulta kaksi. Joukolla mu-
kaan. Vuosikokouksessa käydään tarkemmin läpi STY:n tämän hetkistä tilannetta ja mietitään tulevaisuuden tavoit-
teita. Palaan asiaan seuraavassa tiedotteessa huhtikuussa.

Arvoisat jäsenet, Hyvää ja valoisaa kevät aikaa Teille kaikille.

Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2015
maaliskuu vuosikokous maanantaina 16.3 Riihimäki, asemaravintola X:ssä
huhtikuu tiedote nro 2
elokuu tiedote nro 3
syyskuu opintomatka suunnitella Balkan – Turkki suunnalla
lokakuu syyskokous ja syyskokousmatka 17–18.10 (tarkentuvat myöhemmin)
joulukuu tiedote nro 4

Kutsu VR Sähkötekniset – STY ry:n vuosikokouseen 16.3.2015

Aika; Maanantaina 16.3.2014 klo 17.30.

Paikka; Riihimäki, Ravintola Asema X raide kabinetissa.

Kokouksen asialista
1 Avaus
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3 Kokouksen järjestäytyminen

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- valitaan kokoukselle sihteeri
- valitaan pöytäkirjan tarkastajat
- valitaan ääntenlaskijat

4 Hyväksytään esityslista
5 Esitellään hallituksen toimintakertomus tilikaudesta 2014.
6 Esitellään hallituksen tilikertomus tilikaudesta 2014.
7 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2014.
8 Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudesta 2014.
9 Päätetään tilikauden 2014 yli- tai alijäämän käytöstä.
10 Muut asiat
11 Kokouksen päättäminen

Kokouksen päätteeksi on ruokailu.

Ruokailu edellyttää ennakkoilmoittautumista viimeistään 6.3 mennessä. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu sähköpostilla sihteeri@vrsty.fi  tai puhelimitse tekstiviestillä numeroon 040 8621609.
Ilmoita samalla tarvittaessa tiedot erityisruokavalioista.

Tervetuloa mukaan, vuosikokouksessa Sinulla on mahdollisuus vaikutta.

VR Sähkötekniset – STY ry:n hallitus.

Ajasta iäisyyteen

Meidän kaikkien arvostama yhdistyksemme jäsen ja rautatiealan sähkövaikuttaja, Aarre Loppi
on poissa. Hän nukkui pois sairauden väsyttämänä tammikuun puolivälin jälkeen. Aarren toivo-
muksesta hänet siunataan hiljaisesti.

Hyytiäisen Leksan sanoja lainaten, ”parhaat lähtevät ensin”.

Lämmöllä muistaen, Arto
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JUSSIN PALSTA
Turku  31.01.2015
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

STY
Turku

26.1.2015

Oikealta puheen-
johtaja Arto Isomä-
ki, Jukka Salonen
ja kunniapuheen-
johtaja Juhani Pit-

känen

Muutamia huomioita keskusteluista:

Palaverissa keskusteltiin VR:n kehitysnäkymistä, koska lehdistä on viime aikoina voitu
lukea toimintojen lopettamisista ja ulkoistuksia. Sähköteknisten osalta merkittävimpiä
ovat teletekniikan myyminen kokonaan ulos ja VR Trak Oy:n sähkötöiden väheneminen.
Asioista ei ole käyty keskusteluja henkilökunnan kanssa, jolloin olisi voitu ihmetellä mitkä
tehtävät tulisi säilyttää yhtymällä junaturvallisuuden ja liikenteen joustavuuden vuoksi.

Henkilökunnalla ei ole tietoa kuka näistä muutoksia suunnitelmia tekee. Lienee, joku
konsultti. Vaikka yhdistyksellämme ei olekaan neuvotteluoikeuksia niin avoin työnantaja
voisi järjestää keskusteluja tulevaisuuden suuntaviivoista ennen irtisanomisia.

Firmamme yhtiöittämistä ennen Juhani Kopperi ja co saivat yhtiön hyvään luovutuskun-
toon, mutta sitten uusi toimitusjohtaja on saanut myytyä useita keskeisiä toimintoja tai
niiden osia ja saanut niistä bonuksia. Liikennettä merkittävästi tukevia ovat mm. turvalait-
teet, informaatiotekniikka, sähköistys ja ammattitaitoisen henkilökunnan kouluttaminen.
Ulkopuolisen urakoitsijan käytössä pidemmällä aikavälillä on ongelmana ammattitaidon
kehittäminen.

Toisaalta myös jäsenistömme olettaisi olevan kiinnostuneempi osallistumaan kokouksiin
ja keskustelemaan tulevaisuudestaan. Osallistuminen edellyttää aktiivisuutta ja pientä
panostamistakin.

Lopuksi vielä kiitos yhdistykselle 75-vuotispäiväni huomioimisesta.

Tuloksellisempaa alkanutta vuotta 2015.

Jussi
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PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Lohkopellontie 6-10 M
VR Track Oy, Pasila
Ratapihantie 6, 00520 HELSINKI

00650 HELSINKI
040 86 20325

arto.isomaki@vr.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
VR Track Oy, Tampere
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE

33400 TAMPERE   0307 30 085 työ
040 86 30085

johanna.ware@vr.fi

SIHTEERI
Tero Muje
Leppätie 3
Corenet Oy Riihimäki
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI

11310 RIIHIMÄKI
040 86 21609

Tero.Muje@cinia.fi

TALOUDENHOITAJA
Erkki Kallio
Ohjaajantie 10 A 5 00400 HELSINKI

koti 050 521 8355
erkki.kallio@pp.inet.fi

Jäsen (jäsentilaisuudet ja museotoiminta)
Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
VR-Yhtymä Oy, Helsingin varikko
Veturitie 20, 00240 HELSINKI

00420 HELSINKI 040 86 63433
markku.toukola@vr.fi

markku1.toukola@gmail.com

Jäsen (opintomatkat)
Seppo Ketonen
Vahakivenkuja 6
VR Track Oy, Sähkö, Tampere
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE

38120 SASTAMALA 040 86 30166
seppo.ketonen@vr.fi

Jäsen
Mika Saari
Seljankuja 1
Licon-At Oy,
Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ

05810 HYVINKÄÄ 0400 531 871
mika.saari@licon-at.fi

Varajäsen
Tero Sorsimo
Paatsamatie 8 B 26
VR Track Oy, Sähkö,
Kerkkolankatu 32, 05800 HYVINKÄÄ

00320 HELSINKI 040 86 61791
tero.sorsimo@vr.fi


