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Puheenjohtajan mietteet

Puheenjohtaja mietiskeli edellisen kerran yli ajan lokakuussa ja nyt lyhyen ajan sisällä jo toisen kerran. Tie-
dotteen piti ilmestyä jo huhtikuussa. Mutta rautatiemaailmassa oli odotettavissa sen verran mielenkiintoisia
uutisia että pieni odottaminen tuntui oikealta ratkaisulta.
Tuolloin tiedotteessa 5/2007 oli esillä myös tulevaisuuden näkymät otsikolla "Muuta horisontissa näkyvää".
Juuri nyt siellä horisontissa näkyy ja kuuluu seuraavaa.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettama työryhmä ehdottaa että VR-Radan omistus siirtyisi suoraan valtion
omistajaohjaukseen. Samalla myös VR Rata irrotettaisiin VR konsernista.
Samainen työryhmä ehdottaa myös että VR Osakeyhtiöstä liikenteenohjaus yhtiöitettäisiin omaksi erilliseksi
yhtiökseen. Tämän yrityksen omistus voisi ainakin alkuvaiheessa säilyä VR konsernilla.
Virkamiespuolella on jo aiemmin tuotu esiin ajatus virastojen yhdistämiseksi. Eli Ratahallintokeskus, Tiehal-
linto ja Merenkulkulaitos yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi, Liikennevirastoiksi. Lisäksi perustettaisiin toinen
virasto johon yhdistyisi Ajoneuvohallintokeskus, Ilmailuhallinto ja Rautatievirasto. Lisäksi kaavaillaan kolmat-
ta virastoa, Liikenteen innovaatiokeskusta. Aikataulukin on tiedossa että uudet virastot aloittaisivat joko 2010
tai 2011 alusta.
Tähän ei voi muuta todeta kuin että "tie on auki taivasta myöden" ainakin niille joiden filosofiaan kuuluu usko
siitä että muutos on mahdollisuus. Toivottavasti yhdistyksemme strategiaa pohdittaessa osasimme huomioi-
da tämänkin kaltaiset muutokset. Pääosin taisimme keskittyä siihen että rautatieympäristöön tulee uusia
toimijoita. Ei niinkään ajateltu sitä että pelikenttä vanhoillakin toimijoilla saattaa muuttua.

Opintomatkailua

Tänä vuonna yhdistys tekee opintomatkan Länsi-Venäjän suurimpaan rautatiekaupunkiin, Vologdaan. Lähde
mukaan hieman persoonallisemmalle opintomatkalle. Matkaa tehdään omalla bussilla tutussa joukossa. Näin
varmennetaan se että hyvässä seurassa matka taittuu rattoisasti ja turvallisesti. Matkasta saatte enemmän
informaatiota enemmän tiedotteen sivulla kolme.

Vuosikokous pidettiin 14.3 Tampereella. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä.

Surullisin mielin totean että yhdistyksemme jäsenistöstä on kevään aikana pois nukkunut Mauri Mattila, Kari
Kuusisto, Jouko Railo ja Jaakko Manninen.

Arvoisat jäsenet, Hyvää alkavaa kesää Teille kaikille toivottaa
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2008
toukokuu 29.5. laidunkauden avajaiset Pihlajasaaressa
kesäkuu tiedote nro 3
elokuu opintomatka 16-20.8 Vologdaan
elokuu tiedote nro 4
syyskuu messumatka 24 - 27.9 Berliini Innotrans 2008 (jos on jäsenistössä halukkuutta)
lokakuu tiedote nro 5
lokakuu syyskokous Helsinki Tallinna 16-17.10.
joulukuu tiedote nro 6

Vuosikokous

Aika 14.03.2006 klo 16.00
Paikka Tampere, Rautatieasema oppisali
Läsnä 27 jäsentä

1 Avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki avasi kokouksen klo 16:10.
Aluksi pidettiin hiljainen hetki edesmenneiden jäsenten kunniaksi.
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti yhdistyksen toiminnasta, strategiasta ja tulevasta opintomatkasta Venäjälle.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen järjestäytyminen
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jorma Sillanpää
Sihteeriksi valittiin Tero Muje
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Risto Ala-Korpela ja Seppo Ketonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ään-
tenlaskijoina.

4 Esityslista
Esityslistalla kohta 4 siirrettiin kohdaksi 2 ja kohta 9 lisättiin päätettäväksi asiaksi alijäämän liittäminen yhdis-
tyksen pääomaan. Muutosten jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007
Puheenjohtaja Arto Isomäki kävi lävitse toimintakertomuksen. Toimintakertomuksesta ei keskustelua.

6 Hallituksen tilikertomus vuodelta 2007
Rahastonhoitaja Erkki Kallio esitteli yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2007.

7 Tilintarkastuskertomus
Tilintarkastuskertomusta ei ollut näytillä kokouksessa, mutta Erkki Kallio kertoi sen olevan Riihimäellä tehty-
nä ja allekirjoitettuna.

8 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
Esitettyjen selvitysten perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2007 osalta..

9 Tilikauden ylijäämän käytöstä päättäminen
Kannatettiin ja päätettiin siirtää tilikauden ylijäämä yhdistyksen pääomaan.

10 Muut asiat
Ei muita asioita.

11 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. Kokousväki siirtyi nauttimaan kokousruokailusta.
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Laidunkauden avajaiset Helsingin Pihlajasaaressa 29.05.2008

Kokoonnumme  Merisatamassa klo 14.00, vene Pihlajasaareen lähtee klo 14.30.
Edestakainen matka saareen maksaa 5 euroa, eläkeläisiltä 3 euroa (satamassa kelpaa vain käteinen raha).
10 hengen sarjalippu maksaa 45 euroa, eläkeläisiltä 25 euroa, yritämme hyödyntää mahdollisuuksien mu-
kaan näitä ryhmäalennuksia.

Paluu klo 19.15 veneellä, Helsingin rautatieasemalla olemme n. klo 20.00

Merisatamaan pääsee esim. 17 bussilla rautatientorin pysäkiltä, joka lähtee n. klo 13.48 ja on Merikadulla n.
13.46, josta n. 10 min kävelymatka Merisatamaan. Bussimatka maksaa 2.20 euroa suunta.

Ohjelmassa: mm. 5 ottelu Bombardier – maljasta, ruokailua ja rupattelua. Nautitaan upeasta luonnosta me-
rellisissä hengessä ja mukavasta yhdessäolosta. Saaressa on myös mahdollisuus uida.
Mukaan tarvitset mahdolliset uintivälineet, muutaman euron rahaa, lisäksi paljon huumoria ja avoimen mie-
len.

Ilmoittautumiset ma 19.05.2008 mennessä markku.toukola@vr.fi tai puh. 040 - 866 3433

Opintomatka Vologdaan 16-20.8

Lauantaina 16.8
Lähtö klo 10.00 Kouvolan rautatieasemalla josta lähdemme bussilla kohden Vologdaa.  Majoituminen iltapäi-
vällä Tihvinässä, Laatokan rannalla hotelissa nimeltään Tihvinä. 2hh aamiaisella 91€ ja 1hh aamiaisella 91€.

Sunnuntaina 17.8 jatkamme kohden Vologdaa. Majoittuminen hotelli Spasskajasa. 2 hh aamiaisella 94€ ja 1
hh 72€.

Maanantaina 18.8 on tutustuminen paikalliseen rautatietoimintaan. Isäntänä Petrokov Gennadiy Petrovich,
Vologda Branich of the North Rail Systemin päällikkö.  Mahdollista on että saamme kutsun myös Vologdan
kaupungin vieraaksi. Näiltäkin osin ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Tiistaina 19.8 vapaata tutustumista Vologdaan. Käytössä tutustumiseen on myös meidän matkabussi.

Keskiviikkona 20.8 lähdemme heti aamusta paluumatkalle. Saavumme Kouvolan rautatieasemalle illan aika-
na. Tavoitteena että olisimme Kouvolassa klo 18.00 mennessä.

Matkalla meillä on koko ajan käytössä suomalainen bussi kahdella kuljettajalla varustettuna. Matkan vastuul-
linen järjestäjä on Matka-Majuri ky Kouvolasta. Tarkemman aikataulun saan huhtikuun tiedotteeseen mutta
ilmoittautumisia voi tehdä välittömästi.

Ilmoittautuminen sähkönpostissa arto.isomaki@vr.fi tai puhelimella numeroon 040-8620325. Ilmoit-
tautumiset 15.6 mennessä!

Matkan kustannukset ovat arviolta luokkaa 400 - 470 € (laskettu 20 ja 30 osallistujan mukaan).
 Hinta sisältää:
- bussikuljetuksen alkaen ja päättyen Kouvolan rautatieasemalla
- majoittuminen 2 h huoneessa
- aamiaisen ja yhden aterian päivittäin
- viisumin (45€)
- hotellit eivät ole vielä vahvistaneet kesän 2008 hintoja mutta muilta osin hinnat ovat kiinteät
- varsinainen sitova ilmoittautuminen ennakkomaksuineen sen jälkeen kun hinta on tarkentunut mutta kus-
tannusarvion ei pitäisi yllä esitetystä muuttua

mailto:markku.toukola@vr.fi
mailto:arto.isomaki@vr.fi
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Berliinin InnoTrans rautatiemessut 24.9. - 27.9.08

Yhdistys järjestää matkan Berliinin rautatiemessuille, jos halukkaita on vähintään 10 lähtijää.
Matkaohjelmana on vain messut. Alustava aikataulu:

Lähtö ke 24.9 joko aamulla (Hki 9.40) tai illalla (Hki 17.30) lähtijöiden toivomuksen mukaan
Paluu la 27.9.aamukoneella, Helsingissä klo 14.45.
Perillä kolme (3) yötä.
Matkan hinta-arvio € 350,-.  Hintaan sisältyy lento Hki - Berliini - Hki, majoitus 2 hengen huoneessa aamupa-
lalla. Yhdenhengen huone lisämaksusta.
Hintaan ei sisälly: maakuljetuksia; lentokenttä, hotelli, messut eikä messulippuja.
Tavoitteena on kuitenkin hankkia vapaalippuja messuille.

Lisätietoja: Erkki Airaksinen, puh: (040 8)663810.

Ilmoita halukkuutesi viimeistään 12.6.2008 mennessä mieluiten sähköpostilla:
erkki.airaksinen@vr.fi.
Sähköpostiin on hyvä laittaa puh. no, mistä tavoitetaan myös työajan ulkopuolella.

mailto:erkki.airaksinen@vr.fi
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JUSSIN PALSTA
Turku  29.04.2008

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

Museotapaamiset eläkeläisille
Eläkeläisille järjestetään kuukausittainen kahvittelu- / keskustelutapaaminen joka kuukauden viimeisenä
keskiviikkona kello 13.00 Suomen Rautatiemuseolla ja näin tuetaan museon toimintaa.

Koordinaattorina toimii Matti Karvonen Hyvinkäältä puh. 0400 659 897 Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita
eikä etukäteen tarvitse ilmoittautua.

Museovaliokunta kokoontui 06.03.2008

Suomen rautatiet 150 v  - 2012 – ideoita juhlanäyttelyyn
Yleinen mielipide oli, että kyllä materiaalia sekä aiheita löytyy kunhan peruskysymykset ( mm. tilat, kustan-
nukset, rahoitus jne  ) selviävät. Eräs aihe voisi olla sähkötekniikka ja sen kehittyminen. Mielenkiintoinen
aihe olisi myös tasoristeysten kehittyminen veräjäasteelta automatiikan maailmaan. Aiheeseen voidaan liit-
tää myös yhteiset rautatie- ja maantiesillat sekä kääntösillat

Huutokauppa
Todettiin, että materiaalia seuraavaan/seuraaviin huutokauppoihin on riittävästi Tinavarastossa. Saadun
tiedon mukaan Rautatiemuseolle sopiva ajankohta on aikaisintaan v. 2009 keväällä. Koska materiaalia on
paljon ja luettelointi vie runsaasti aikaa sekä seulonta siitä mitä jätetään itselle on sekin vielä kesken, olisi
ehkä vuoden 2009 syksy tavoitteellisin ajankohta.

Kankiasetinlaite  Rautatiemuseolle
Merkittiin tiedoksi Aarre Lopin ko asetinlaitteesta laatima muistio (4.1.2008). Matti K kertoi selvittäneensä
Kimmo Airiston kanssa mahdollisuutta saada laite sellaiseen toimintakuntoon missä se oli Rovaniemellä.
Tämä ei tule onnistumaan. Museolla olevaan kampiasetinlaitteeseen tulisi saada kytkettyä siipi ja sijoittaa
siihen lähistölle kankiasetinlaitteen osa piirroksineen. Kouvolan asetinlaite kuvaisi seuraavaa sukupolvea.

Muuta
Seulonnan suorittavat Matti K ja Jorma U. Museon arvio siitä että museo katsoo tarvitsevansa esim. rekvisiit-
takäyttöön ja mikä osa Seinäjoelta toimitetusta kirjallisesta aineistosta ( henkilökunta-, tilinpito-, palkka- ym
kirjoista ) kiinnostaa museota. Todettiin, että JP on tehnyt edelleen esineistöstä kuvastoa ja että tavaraluette-
lon saaminen kuvineen NET:iin tarvinnee museolle vielä asiantuntevan henkilön apua..

Seuraava STY:n ja Raiderele ry:n yhteispalaveri
Merkittiin tiedoksi, että palaveri on torstaina 05.06.2008 klo15.oo Helsingissä Alppilassa

110v – STY – 2011
Vuodet vierivät ja vasta juhlittuamme yhdistyksen 100-vuotista toimintaa tulee näköpiirin jo seuraavaa etappi.
Hallitus on päättänyt tehdä vielä neljännen osan kirjasarjaamme ”rautateiden eurooppalaista tele- ja sähkö-
tekniikkaa”. Se tulee omalta osaltaan vielä kertomaan siitä ajasta, jolloin radan kiinteiden laitteiden rakenta-
minen ja kunnossapito eivät olleet kilpailutetut, vaan osa rautatieorganisaatiota. Muutokset ovat tapahtuneet
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kirjasuunnitelmasta lisää seuraavassa tiedotuksessa.

Turinoeta

Savolainen paparazzi haastattelee Jeltsinin pariskuntaa heidän ollessaan vierailulla Suomessa:
”Oottako työ se Boris”
”Da, da. Kyllä, kyllä, Boris olen!”
Toimittaja kääntyy Nainaan päin ja kysyy:
”Oottako työ Naena?”
Siihen Boris:
”Da, da! Kyllä, kyllä, useasti!”

Savolainen punahilkka:
- Voe isoäet, onpa teillä mahotol leokavärkki!

mailto:juhani.pitkanen@pp3.inet.fi
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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

mailto:arto.isomaki@vr.f
mailto:johanna.ware@corenet.fi
mailto:tero.muje@corenet.fi
mailto:erkki.kallio@corenet.fi
mailto:erkki.airaksinen@vr.fi
mailto:markku.toukola@vr.fi
mailto:risto.ala-korpela@vr.fi
mailto:jukka.salonen@rhk.fi

