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Puheenjohtajan mietteet

Päivät ovat pidentyneet ja kevät lähestyy hyvällä kyydillä. Yhdistyksemme aktiivilistan kär-
jessä on ollut väylävirasto uudistuksen seuraaminen. Uudistuksessa pelkona on että rauta-
teiden sähköala jää uudessa, 1.1.2010 perustettavassa organisaatiossa kumisaapasmies-
ten jalkoihin. Mutta, suurena mahdollisuutena on nähtävä myös laajentua infra-alan laa-
jemmaksi vaikuttajaksi. Tosin se vaatii aktiivista toimintaa ja ennen kaikkea halua muutok-
seen. Onko meillä sitä?

Neljännen kirjan "rakentaminen" on hyvällä alulla. Kirjoittajia on kartoitettu ja lupauksia
teksteistä on saatu. Jos jollakulla jäsenellä on mielessä aihe joka on jäänyt aiemmissa jul-
kaisuissa käsittelemättä niin pikaisesti yhteyttä Jussiin tai puheenjohtajaan. Tätä viimeis-
tellessä ensimmäinen teksti osio sähköpostiin kolahtikin. Ensimmäisenä ehti Seppo Ronni.
Muiltakin tekstejä odotellaan.

Opintomatkailua

Vuonna 2008 yritimme tehdä opintomatkaa Vologdaan. Silloin ei matkalaisia saatu kokoon
ihan riittävää määrää. Kiinnostusta matkalle oli ja on edelleen. Nyt on uudet matkajärjeste-
lyt käynnissä. Päämääränä on että matka toteutetaan elokuun lopussa. Halukuutta oli
2008 ja on edelleen. Alustavasti matkalle on ilmoittautuneita tällä hetkellä jo 35. Ilmoittau-
tuneista STY:n jäseniä on yhdeksän. Matkalaiset ovat pääosin tuttuja keskenään. Omalla
bussilla matkaa tehdessä tutustuu myös hieman vieraampiin matkakumppaneihin. Lisää
opintomatkasta tässä tiedotteessa sivulla neljä.

Vuosikokous pidetään 20.3 Riihimäellä. Kokouksen alustajaksi on lupautunut Ratahal-
lintokeskuksen ylijohtaja Ossi Niemimuukko. Kokouksessa päätetään, normaalien vuosi-
kokousasioiden lisäksi, uudesta kunniajäsenestä. Kokoukseen kutsu on tiedotteen sivulla
kaksi. Tervetuloa mukaan.

Arvoisat jäsenet, Hyvää alkavaa kevättä Teille kaikille toivottaa
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2009

maaliskuu huutokauppa Rautatiemuseolla 7.3. klo 12.00. Myytävänä on tinavarastossa
olevaa tarpeetonta materiaalia, lähinnä puhelinalalta.

20.3. kevätkokous Riihimäellä, kutsu tässä tiedotteessa
huhtikuu tiedote nro 2
toukokuu 28.5. laidunkauden avajaiset Riihimäellä, tarkemmat tiedot tiedotteessa nro 2
kesäkuu tiedote nro 3
elokuu tiedote nro 4

opintomatka Vologdaan 26–31.8, ennakkotietoa tässä tiedotteessa
lokakuu syyskokous 22.10 ja kokousmatka Helsinki Tallinna 22–23.10
lokakuu tiedote nro 5
joulukuu tiedote nro 6

KUTSU JA ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN 20.3

VR Sähkötekniset - STY ry sääntömääräinen vuosikokous Riihimäen aseman yläkerrassa
20.3 alkaen klo 15.00. Jos haluat ruokaille niin ilmoittaudu 12.3 mennessä
ilmoittautuminen@vrsty.fi tai tekstiviestillä numeroon 040-8621609.  Ilmoita samalla
mikäli Sinulla on tarvetta erityisruokavalioon.

VUOSIKOKOUSEN OHJELMA

Paikka; Riihimäen asemaravintolan II kerroksessa.
Aika; 20.3.2009 alkaen klo 15.00.

Kokouksen asialista
1 Avaus
2 Alustus; Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Ratahallintokeskus
3 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4 Kokouksen järjestäytyminen

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

5 Hyväksytään esityslista
6 Esitellään hallituksen toimintakertomus tilikaudesta 2008.
7 Esitellään hallituksen tilikertomus tilikaudesta 2008.
8 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2008.
9 Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudesta 2008.
10 Päätetään tilikauden 2008 ylijäämän käytöstä. Hallitus esittää ylijäämän lisäämistä yh-
distyspääomaan.
11 Päätetään yhdistyksen kunniajäsenestä hallituksen esityksen mukaan
12 Muut asiat
13 Kokouksen päättäminen

Arvon jäsenet, tervetuloa sankoin joukoin mukaan vaikuttamaan yhdistyksemme tulevai-
suuteen.

Hallitus.

mailto:ilmoittautuminen@vrsty.fi
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Pikku uutisia

Yhdistyksemme ikäpresidentti, Usko Oksanen ohitti maanantaina 2.3, kunniakkaan 90
vuoden merkkipaalun. Lämpimät onnittelut vielä näin tiedotteenkin välityksellä Uskolle ko-
ko jäsenkunnan puolesta.

Arto Isomäki
Puheenjohtaja

Usko Oksanen – 90 vuotta

Yhdistyksemme varapuheenjohtaja vuosilta 1969 – 1972 viettää merk-
kipäiväänsä matkoilla.

Synnyttyään ”VR:n sähköihmisten kehdossa” Hausjärvellä 2.3.1919
hän opiskeli teleteknikoksi ja harjoittelujakson jälkeen aloitti lennätin-
teknikkona Oulussa 1942. Sieltä hän siirtyi Kuopioon 1954 ja sähkö-
tarkastajaksi Pieksämäelle 1.3.1969. Työura täyttyi 1982 ja eläkeaika
alkoi.

Hän on osallistunut eläkeaikanaankin useihin yhdistyksen tilaisuuksiin
ja mukavana keskustelijana saanut ystäviä ympärilleen. Hän on saanut
toiminnasataan STY-viirin 1976 ja STY-kilven vuonna 2000.

"ARD" -keskuksen pystyttäminen Hyvinkäällä.

Talkooväkeä kaivataan.

Reima Hyvärinen on laatinut suunnitelman asennustyön toteuttamisesta. Tarpeet on mää-
ritelty ja kustannusarvio on laadittu, mutta talkooväkeä tarvittaisiin muutamia henkilöitä,
jotta keskuksen telineet saadaan koottua. Asennustyöhön tarvittavat resurssit löytyvät. Eli
JOS SINULLA OLISI AIKAA PARINA KOLMENA PÄIVÄNÄ tällaiseen ei puhelinammatti-
työhön niin ota ensitilassa yhteys Reimaaan puh. 040 778 8283 tai sähköposti:
reima.hyvarinen@elisanet.fi. "

mailto:reima.hyvarinen@elisanet.fi
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Opintomatka Vologdaan 26-31.8

Uusi yritys Vologdaan tehdään 26-31.8.2009. Suomeen on mahdollisuus palata myös 30.8
illalla.  Vuoden 2008 matka jäi toteutumatta koska kiinnostus jäi himpun verran alle mini-
miosallistuja tavoitteen. Ensi kesänä yritetään uudella innolla. Tässä vaiheessa on ennak-
koon 35 henkilöä ilmaisseet kiinnostuksensa lähteä mukaan opintomatkalle. Matkalle mah-
tuu noin 50 lähtijää. Viralliset vahvistukset ennakkomaksuineen tapahtuu huhti- toukokuun
vaihteessa.

Mukanamme on Venäjänkielinen, kokenut matkanjärjestäjä (Anne-Ruuth). Meillä on käy-
tössä Suomalainen bussi missä Venäjänkielinen kuljettaja.

Alustava aikataulu:
26.8. klo 10.00 lähtö Kouvolan rautatieasemalta kohti Vologda. Ensimmäinen yö esimer-
kiksi Tihvinässä

27.8. Tihvinä-Vologda, illalla vapaata tutustumista Vologdaan.

28.8. Tutustuminen Vologdaan, tapaamiset paikallisten rautatiealan vaikuttajatahojen
kanssa.

29.8. Tutustuminen Vologdan ympäristöön omalla bussilla. Paluumatka alkaa noin klo
16.00. Majoitus paluumatkalla Volhovassa tai muussa sopivassa kohteessa paluumatkan
varrella.

Selvitetään myös kustannukset Vologda - Pietari yöjunamatkaa varten. Jos halukkuutta
esiintyy niin osa matkalaisista voi majoittua yöjunaan ja olla vuoripuron raikkaana Pietaris-
sa jo heti aamulla.

30.8. Paluu Pietarin kautta takaisin Kouvolaan jossa ollaan myöhään illalla. Pietarissa on
opastettu kaupunkikierros ja hieman vapaata tutustumisaikaa.

Halukkaat voivat jäädä Pietariin jossa yöpyminen esimerkiksi Dostoevsky-hotelliin keskus-
tassa. Bussi palaa illan aikana Kouvolaan ja on rautatieasemalla iltamyöhään.

31.8. II ryhmän paluumatka Pietarista noin klo 16 paikkeilla Sibelius-junalla takaisin
Suomeen.

Matkan kustannusarvio on tässä vaiheessa 500 - 600€. Siihen sisältyy hotellin aamiaisen
lisäksi yksi ruokailu / päivä.

Ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla arto.isomaki@vr.fi tai puhelimella 040–8620325.
Kun tarkempi ohjelma ja kustannukset on vahvistuneet niin tieto niistä toimitetaan ilmoit-
tautuneille. Samat tiedot on myös tiedotteessa nro 2 (ilmestyy huhtikuun ½ välin paikkeilla)
ja matkalle voi ilmoittautua myös tuolloin. Ennakkovarausmaksu lähetetään huhti- touko-
kuun vaihteessa ja maksamalla sen varmistat osallistumisesi. Matka toteutuu, mikäli osal-
listujia on riittävästi ja kustannukset pysyvät arvioiduissa (500 - 600€) rajoissa.

mailto:arto.isomaki@vr.fi
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Lisäinformaatiota matkakohteista Vologdan suunalta

Lisätietoa löytyy mm. Googlesta paikkakunnan nimellä.

Tihvinä on kaupunki Leningradin alueella Tihvinän piirissä. Kaupungin väkiluku vuonna
2002 oli noin 63 400 ihmistä.

Ensimmäinen maininta kaupungista on vuodelta 1383 ja se oli merkittävä uskonnollinen
keskus Venäjällä 1400–1500-luvuilla erityisesti kaupungissa sijaitsevan Uspenskin, eli Ju-
malanäidin kuolonuneen nukkumisen luostarin vuoksi. Luostari on edelleen toiminnassa ja
siellä säilytetään kuuluisaa Tihvinän Jumalanäidin ikonia, joka palautettiin luostarille vuon-
na 2004.

Toisen maailmansodan aikana saksalaiset valtasivat kaupungin 8. marraskuuta 1941 osa-
na operaatiota sulkea Laatokan yli kulkenut Leningradin huoltoreitti, mutta joutuivat vetäy-
tymään puna-armeijan vastahyökkäyksen takia jo 9. joulukuuta samana vuonna. Kuuluisa
säveltäjä Nikolai Rimski-Korsakov syntyi Tihvinän kaupungissa.

Vologdan kaupunki sijaitsee Venäjän sydänmailla 460 km Moskovasta koilliseen ja 600
km Pietarista itään. Nimensä se on saanut kaupungin läpi virtaavasta joesta.

Vologda on Venäjän vanhimpia kaupunkeja ja sen perustamisajankohtana pidetään vuotta
1147. Se oli merkittävä kauppa- ja käsityökeskus 1400-1500-luvuilla aina Pietarin perus-
tamiseen ja Itämeren alueen merkityksen kasvuun asti.

Vologda on onnistunut säilyttämään vanhat käsityötaidot ja on tunnettu etenkin taitavasti
nyplätyistä pitseistään. Alueen vahvasta käsityöperinteestä kertovat myös Vologdan kau-
pungin pitsihuvilat, joiden koristeelliset puuleikkaukset kiinnittävät ohikulkijan huomion.
Vologda on myös vanha ortodoksisen uskon keskus, mistä muistuttavat alueen monet kir-
kot ja luostarit. Rauhaa henkivä Vologdan Kreml on valittu yhdeksi foorumin tapahtuma-
paikaksi.

Vologdan kaupunki on alueen hallinnollinen ja kulttuurinen keskus. Siellä toimii lukuisia
kulttuurilaitoksia.

Tekstiiliteollisuuden lisäksi alueella on vahva maatalous- ja elintarviketuotanto. Tärkein
toimeentulonlähde on kuitenkin teräs- ja konepajateollisuus. Yksi maailman suurimmista
terästehtaista ”Severstal” sijaitsee Tsherepovetsissa, Vologdan naapurikaupungissa. Myös
metsäteollisuus kasvattaa jatkuvasti merkitystään.
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JUSSIN PALSTA
Turku  28.02.2009

Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

STY:n huutokauppa Rautatiemuseolla 07.03.2009
Tinavarastossa olevaa tarpeetonta materiaalia, lähinnä puhelinalalta, huutokaupataan Rautatiemu-
seolla 07.03.2009 klo 12.15. Meklarina toiminee rauhallisuudesta tunnettu Larkion Timo. Lisää
tietoa saa netistä museon sivuilta www.rautatie.org

TRAFIIKKIMUSEOT
Rautatiemuseon lisäksi on ”ruuhka-Suomen” tuntumassa muitakin liikennealan museoita,
kuten oheisesta kuvasta selviää. Voi hyvin huomioida lomaretkien yhteydessä.

Juttu
Oli aikainen lauantai-aamu. Nousin sängystä hiljaa ettei vaimoni - heräisi, puin ja tein aa-
mupalaa ja eväät.
- Menin tallille, peruutin auton tallista ja vene-trailerin kohdalle - kytkeäkseni sen auton pe-
rään. Satoi vettä kaatamalla ja tuuli vinkui puissa.

En astunutkaan ulos autosta vaan laitoin radion päälle ja kuulin että tuuli vaan yltyisi ja
sade jatkuisi koko päivän.- Istuin siinä hetken ja sitten päätin että en lähdekään kalaan
tänään.
- Ajoin auton takaisin talliin, suljin ovet ja menin takaisin makuuhuoneeseen.
Riisuuduin ja menin peiton alle vaimoni viereen ja kuiskasin:- "Ulkona on aivan karmea
keli".-  Silloin vaimoni vastaa:- "Voitko kuvitella että tyhmä mieheni on kalassa tällaisessa
säässä"!

• MEDIAMUSEO RUPRIIKKI  Tampere
Väinö Linnanaukio 13, Avoinna ti-su
10-18

• MOBILIA   Kangasala Kustaa Kol-
mannent 75
Avoinna 15.5-14.8, 10-20

• RADIO- JA TV-MUSEO, Lahti, Ra-
diomäki
Avoinna ma-pe 10-17, la-su 11-17

• SUOMEN MERIMUSEO Kotka
Avoinna ti, to-su 11-18, ke 11-20

• SUOMEN ILMAILUMUSEO,  Vantaa,
Tietot. 3
Avoinna ma-su 11-18

mailto:juhani.pitkanen@pp3.inet.fi
http://www.rautatie.org
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VR Sähkötekniset – STY ry Hallitus 2007

PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Lohkopellontie 6-10 M
VR-Rata Oy E-S alue, Pasila
Ratapihantie 6, 00520 HELSINKI

00650 HELSINKI
040 86 20325 gsm

arto.isomaki@vr.fi
VARAPUHEENJOHTAJA
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
Corenet Oy
Rautatiekatu 21 B, 33100 TAMPERE

33400 TAMPERE   0307 30 508 työ
040 86 30508 gsm

johanna.ware@corenet.fi
SIHTEERI
Tero Muje
Leppätie 3
Corenet Oy pääkonttori
PL 488, 00101 HELSINKI

11310 RIIHIMÄKI 0307 21 609 työ
040 86 21609 gsm

tero.muje@corenet.fi
TALOUDENHOITAJA
Erkki Kallio
Ohjaajantie 10 A 5
Corenet Oy Suunnittelu Riihimäki
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI

00400 HELSINKI

(09) 587 5973  kot
0307 26 505  työ

040 86 26505  gsm
erkki.kallio@corenet.fi

Jäsen  (matkailu)
Erkki Airaksinen
Sähköttäjänkatu 2 B 14
VR Engineering Pasila
Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 HELSINKI

00520 HELSINKI (09) 142 030  kot
040 86 63810  gsm

erkki.airaksinen@vr.fi
Jäsen  (jäsentilaisuudet)
Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
VR Osakeyhtiö Helsingin varikko
Veturitie 20, 00240 HELSINKI

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

Jäsen
Risto Ala - Korpela
VR-Rata Oy L-S alue
Veturikatu 32
33820 TAMPERE

33820 TAMPERE
 040 86 30301 gsm

risto.ala-korpela@vr.fi
Varajäsen
Jukka Salonen
Koppelonkuja 12
Ratahallintokeskus
PL 185, 00101 HELSINKI

05860 HYVINKÄÄ (09) 5840 5154 työ
040 548 7584 gsm

jukka.salonen@rhk.fi
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