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Puheenjohtajan mietteitä

Vuosi alkaa olla lopuillaan. Joulupukki odotellessa on viime vuosina ta-
poihin kuulunut yhdistyksen tiedotteen kokoaminen ja tämän palstan kir-
joittelu. Surullisena tosiasiana koen, että yhdistyksemme painopiste on
selkeästi muuttunut viimeisten vuosin myötä. Aktiivinen työelämätoiminta
on vähenemässä useammasta syystä. Syitä muutoksiin on mm. että ny-
kypäivän työelämän riento on sen kaltainen että se ei mahdollista osallis-
tumista minkäänlaiseen työn ulkopuoliseen toimintaan työajalla. Toki jat-
kuvilla organisaatiomuutoksilla on myös oma merkityksensä.

Jäsenkunta on jakautunut entistä enemmän eri lokeroihin. Corenetin toi-
minta on uuden omistajan, Governian Oy, mukaan siirtymässä pois rauta-
tieympäristöstä. Toki pääasiakas on edelleen Liikennevirasto.

Viestintäministeri Pia Viitasen mukaan jos operaattorit eivät rakenna esimerkiksi terveydenhuollon tarvitsemia
nopeita yhteyksiä, valtionyhtiö Governia ottaa tehtävän itselleen Corenetin hoitamana. Corenet vastaa myös
Suomen ja Saksan välille rakennettavasta datakaapelista. VR Track on voittanut toistamiseen merkittävän kunnos-
sapitosopimuksen valtion kanttiverkkoyhtiön Fingrid Oy:n kantaverkosta. Vastaavasti rautatiealalle on tullut useita
uusia toimijoita. Tämän myötä jäsenistöämme on siirtynyt uusien, rautatiealalla toimivien yritysten palvelukseen.
Uusimpana uutisena voin vielä todeta, että yksityinen suomalainen rautatieoperaattori, Fennia Rail Oy, on ostanut
tšekeistä kolme veturia aikomuksenaan avata Suomen rataverkolla liikennöinti vuoden 2015 aikana.

Näitä ja monia muita asioita pohdittiin syyskokouksessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kokenein ottein Reijo
Selin. Reijo antoi yhdistyksemme hallitukselle varsin hyvän ”evästyksen”. Yhdistyksen kannattaa toiminnassaan
panostaa niihin toimintoihin mihin se aidosti pystyy vaikuttamaan. Yksi tällainen asia on opintomatkat. Niihin on
osallistujia riittänyt ja vuonna 2015 sellainen on syytä järjestää. Muiltakin osin toiminta jatkuu pienimuotoisena.
Oleellisena muutoksena on se, että tiedotteiden lukumäärä vuositasolla putoaa kuudesta neljään. Syyskokouksesta
ja sen päätöksistä löytyy enemmän asiaa sivuilta kaksi ja kolme.

On taasen se aika vuodesta jolloin minulla, arvoisat jäsenet, on mieluisa tehtävä toivottaa Teille Hyvää ja Rauhai-
saa Joulua ja Onnea vuodelle 2015.

Arto Isomäki
Puheenjohtaja

Tapahtumia 2014
helmikuu tiedote nro 1
maaliskuu vuosikokous, paikka todennäköisesti Riihimäki tai Hyvinkää
toukokuu tiedote nro 2
elokuu tiedote nro 3
lokakuu syyskokous, paikka ilmoitetaan myöhemmin
joulukuu tiedote nro 4
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STY ry syyskokous 25.10.2014 Pasilassa Helsinki SLK-Kilta ry:n tiloissa

Alla on tarkastamaton pöytäkirja.

1 Syyskokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:00

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Reijo Selin.
Kokouksen sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Johanna Wäreen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Salonen ja Martti Ronko
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Salonen ja Martti Ronko

4 Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5 Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2015
Puheenjohtajaksi valittiin Arto Isomäki.

6Valitaan yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja vuodeksi 2015
Varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Wäre

7 Valitaan yhdistyksen hallituksen viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen
Valittiin varsinaisiksi jäseniksi Muje Tero, Kallio Erkki, Toukola Markku, Seppo Ketonen, Mika Saari ja vara
jäseneksi valittiin Tero Sorsimo.

8 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin seuraavin muutoksin.
Opintomatkat kohdasta poistetaan lause, ”Järjestetään tutustuminen Oulun uudelle varikolle alkuvuodesta.”
Lisätään samaan kohtaan lause, ” Kehitetään yhteistyötä ja ollaan aktiivisia muiden järjestöjen ja yhdistysten
suuntaan matkojen järjestelyasioissa.”.

9 Päätetään jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2015
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti varsinaisen jäsenmaksun suuruudeksi 30 €/vuosi ja eläkeläisten
vapaaehtoinen kannatusmaksu on 10 €/vuosi.

10 Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015
Taloudenhoitaja esitteli talousarvion joka hyväksyttiin sellaisenaan.

11 Valitaan toiminnan tarkastajat vuodelle 2015
Toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Helkiö ja Aarre Loppi.

12 Valitaan edustajat muihin kokouksiin
Valintoja ei tehty.

13 Kokouskutsujen toimittamistapa jäsenille
Hallituksen esitys sähköpostilla toimitettavasta kutsumisesta kokouksiin hyväksyttiin.

14 Päätetään tukistipendeistä
Ei ollut esityksiä tukistipendeistä.

15 Huomionosoitukset
Ei ollut huomionosoituksia.

16 Muut asiat
Ei ollut muita asioita.

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:47
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STY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2015

YLEISTÄ
Yhdistys jatkaa toimintaansa nykyisellä tulorahoituksella. Rahoitus kattaa nykyisellään vuosikokouksen- ja syysko-
kouksen kustannukset sekä muutaman hallituksen kokouksen. Tarvittaessa kokouksia järjestetään myös sähkö-
postikokouksina.

Hallitus huomioi toiminnassaan negatiivisen jäsenmaksukehityksen. Toiminnan painopistealueet määritellään vuo-
den 2015 aikana. Toiminta sopeutetaan nähtävissä olevan tilanteen mukaan eli jäsenistö eläköityy ja uusia jäseniä
liittyy yhdistykseen harvakseltaan. Jäsenmaksujen maksutavan muutos antaa haasteita toiminnan kehittämiseen,
jotta saadaan jäsenkunta pysymään.

Yhdistys seuraa ja pyrkii vaikuttamaan muutoksiin siten että sähköhenkilöstö sijoittuisi mahdollisimman hyvin uu-
dessa toimintaympäristössä. Haetaan yhteistyökumppaneita yrityksistä, joiden liiketoimintaan rautatieala sisältyy.
Parannetaan jäsenistön erikoisosaamista rautatietekniikan syvällisemmän tuntemisen varmistamiseksi sekä osaa-
mista esim. Euroopan rautatiekehityksessä ja EU:n tuomien määräyksien hahmottamisessa.

Kehitetään yhdistyksen toimintaa alueille jotka vaikuttavat ammattikuntamme kehittämiseen. Huomioidaan myös
alueet, jotka eivät ole työmarkkinayhdistysten toimialaa. On tärkeää luoda mahdollisuuksia eri työmarkkinaorgani-
saatioihin kuuluvien sähköteknisten yhteistoiminnalle. Jatketaan yhteistoimintaa muiden rautatiealan järjestöjen
kanssa mm. yhteisillä opintomatkoilla. Kehitetään toimintaa ja yhteistyöverkosto joka toimii rautatiealalla toimivissa
yrityksissä.

TOIMINTA
Toiminta koostuu sääntömääräisistä kokouksista, jäsentilaisuuksista, opintomatkoista ja yrityskäynneistä.

Jatketaan Suomen Rautatiemuseon toiminnan tukemista täydentämällä ja kunnostamalla rautatiealan tele- ja säh-
köteknisten esineiden kokoelmia sekä valmistelemalla museoon näyttelyitä ammattialaltamme, sekä osallistumalla
aktiivisesti museon toimintaan.

OPINTOMATKAT
Mikäli halukuutta jäsenistön keskuudessa on, niin järjestetään opintomatka myös vuoden 2015 aikana. Mahdollisia
matkakohteita ovat Utzpekistan, Moldovia tai Kalingradin alue. Myös Länsi-Euroopasta pyritään löytämään sovelias
opintomatkakohde,. Paikka ja ajankohta päätetään myöhemmin.

Osallistutaan myös muiden rautatiealan toimijoiden järjestämiin opintomatkoihin.

VARSINAISET KOKOUKSET
 Vuosikokous Maaliskuussa, aika ja paikka päätetään myöhemmin.
 Syyskokous Lokakuussa, aika ja paikka päätetään myöhemmin.

TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedottamisessa hyödynnetään STY:n nettisivuja. Eläkeläisiä kannustetaan nettisivujen käyttöön mutta myös säh-
köposti- ja paperitiedotejakelumahdollisuus säilytetään. Tiedotteita ilmestyy vuoden 2015 aikana 4.

VIRKISTÄYTYMINEN
Virkistystoimintaa järjestetään mahdollisuuksien ja tilanteiden mukaan erilaisten tutustumiskäyntien muodossa.

TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu syyskokouksen päätöksen mukaiseen jäsenmaksuun. Varsinainen jäsenmaksu on 30
€ / vuosi. Eläkeläisille lähetetään 10 € vuotuinen vapaaehtoinen kannatusmaksupyyntö.

Helsingissä 22.10.2014
VR Sähkötekniset - STY ry:n hallitus
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JUSSIN PALSTA
Turku  07.12.2014
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

MITÄ ODOTAMME TULEVAISUUDESSA, MITÄ PITÄISI TEHDÄ ?

VR näyttää olevan jatkuvasti muutosten raiteilla. Viime viikolla lehdissä kerrottiin pääkonttorin tilojen tulevan myyn-
tiin tai vuokralle ja uusien tilojen Ilmalaan. HeSassa oli Itsenäisyyspäivänä jo ”luonnos” tulevasta pilvenpiirtäjästä ja
muuttaa nykyisiä aseman ja pääkonttorin tiloja kauppahalliksi.  Muuten syksyn mittaan on kerrottu useista liikenne-
häiriöistä, joista aiheuttajana yleensä turvalaitteet ja sähköistys.  Työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä hoide-
taan tällä hetkellä pääasiassa YT-neuvotteluissa. Asioiden kehittämisen tulisi mielestäni tapahtua kehityskeskuste-
luissa ennen kuin aletaan ”hutkia”.

Yksi pulma lienee se, ettei ammattikunnallamme ole keskusteluyhteyksiä alan kehitysasioissa eikä raportoinnissa
tapahtumista. Näin ollen toinen pulma on sähköteknisten asioiden koordinaattorin puute konsernissa. Viime tiedot-
teen tekstini aiheutti pientä palautetta ja vuorovaikutusta.

Päätelmikseni tuli parantaa yhdistyksen toimesta keskustelufoorumin luomista ja tällaisten synnyttyä saada aikaan
kehityskeskustelut. Merkittävimpiä osa-alueita keskusteluissa lienee olisivat vastuukysymykset, sähkökunnossapito
ja koulutus.

Yhdistyksen olisi kokouksissaan sovittava tavoitteista, joka taas edellyttää työssä olevilta jäseniltämme aktiivisem-
paa osallistumista kokouksiin. Mukana olevat eläkeläiset varmaan antanevat kokemusperäisiä tietoja. Asioiden
listaamisen jälkeen hallitus suunnittelee yhtymän johdon lähestymiskeskustelut. Yksi tavoite olisi keskustelujen
saaminen säännöllisiksi ja näin luoda mahdollisuudet häiriöttömämpi junaliikenne.

hyvÄÄ

joulua

ja

parempaa

alkavaa

vuotta

2015

Terveisin

Jussi
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VVVRRR SSSääähhhkkköööttteeekkknnniiissseeettt ––– SSSTTTYYY rrryyy HHHaaalllllliiitttuuusss 222000111444

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@corenet.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


