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Puheenjohtajan mietteet

Kevät on jo kääntynyt kesään tiedotetta koostaessani. Nyt ollaan tidoteen
suhteen vähän etuajassa johtuen loma- ymv järjestelyistä. Mutta asiat
eivät kovin paljon muutu vaikka kuukausi vaihtuukin tiedotteen ilmestymi-
sen aikoihin.

Hallitus on kokouksissaan mietiskellyt uusia kuvioita. Jos vaikka saataisiin
osallistuja määriä kasvatettua ja eri alueiden jäseniä vähän mukaan. Al-
kuvuoden tilaisuuksiin on osallistujia saatu ihan mukavasti. Niin 110 vuo-
tis Juhlaan kuin Italian opintomatkallekin.  Nyt päädyttiin siihen että Lai-
dunkauden avajaisista pidetään ainakin välivuosi. Jonkinlaisena korvaa-
jana päädyttiin Ilmajoen puhelinmuseo vierailuun.

Muutoksia menneisiin on syyskokous ja kokousmatka. Kokous pidetään Lahdessa ja matka suuntautuu Pie-
tariin Tallinan sijasta. Pietarissa on useampikin vierailukohde. Meillä on varattu bussikuljetukset. Tällöin ei
esimerkiksi asemalta siirtyminen hoteliin ole kovin ongelmallinen matkatavaroineen ja muine kantamuksui-
neen. Matkasta on ohjelma ja hintatiedot sekä ilmoittautumis ohje sivulla kaksi. Lähdetään joukolla piipahta-
maan Pietarissa ja tutustutaan mennen tullen millainen on matkustaa uudella Alegro junalla!!

Eduskuntavaalit on pidetty ja odotellaan kuinka uusi hallitus suhtautuu rautatiealaan. Kuten kaikki jäsenet
hyvin tiedostavat on suhtautuminen valtion hallinon taholta ollut vähän nurjanlaista. Toivottavasti juhlapuhei-
den (ja lupausten) sijasta asiaan kiinnitetäisiin enemmän ja asiallisempaa huomiota. Odotellaan.

Pietarissa tavataan. Katso matkaohjelma hintatietoineen ja ilmoitusohjeet sivulta kaksi.

Hyvää kesää Teille kaikille, arvoisat jäsenet, toivottaa

Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2011

elokuu tiedote nro 4
elokuu 24.9 vierailu puhelinmuseoon Ilmajoelle. Järjestelee Seppo Ketonen.
lokakuu tiedote nro 5
lokakuu 14 - 16.10 syyskokous Lahdessa ja syyskokousmatka Pietariin (kts alustava ohjelma)
joulukuu tiedote nro 6

Syyskokous Lahdessa 14.10 ja kokousmatka Pietariin 14-16.10

Syyskokous Lahdessa Scandic Lahti (ex Salpaus) Vesijärvenkatu1. Kokous on perjantaina 14.10 alkaen klo
14.00 (kahvitarjoilu alkaa klo 13.30).

Kokousmatka PIETARIIN 14.–16.10.2011

Perjantai 14.10. Allegro juna  lähtee Lahdesta klo 15.50 (Helsingistä klo 15.00). Juna saapuu Pietariin klo
19.36*, asemalta kuljetus Dostoevsky-hotelliin www.dostoevsky-hotel.ru. Majoitus 2-hengen huoneisiin. Yh-
distyksen tarjoama kokousillallinen oman hotellin ravintolassa klo 21.00 (Suomen aikaa klo 20.00).

Lauantai 15.10. Aamiaisen jälkeen klo 9.00 lähdetään paikallisella linja-autolla opastetulle kiertoajelulle.
Tutustumis kohteita ovat mm; Pietarin – Paavalin linnoitus, Palatsiaukio, Talvipalatsi, Iisakin kirkko, Amirali-
teetti (Pietarin tunnetuin maamerkki), Rautatiemuseo sekä vierailu Ermitage taidemuseoon. Ohjelmaa tar-
kennetaan ja on mahdollista että ihan kaikissa kohteissa ei ehditä vierailemaan.

Illalla on mahdollisuus lisämaksusta ja omatoimisesti etukäteisvarauksilla valita esimerkiksi seuraavaa lisä-
ohjelmaa; Lisämaksullinen illallinen alk. 25 eur/hlö, folk-show esitykseen Nikolaevsky-palatsissa ja syödä
illallista vasta konsertin jälkeen joko juhlallisesti samassa Nikolaevskyn palatsissa (alk. 43 eur) tai venäläi-
seen tavan mukaan paikallisessa ravintolassa … tai Neva- tai kanavaristeily. Lisämaksullisiin tapahtumiin
tulee kysely syyskuun alkupuolella jolloin ne voi varata.

Sunnuntai 16.10. Aamiaisen jälkeen on vapaata aikaa tutustua kaupungin nähtävyyksiin sekä museoihin
omatoimisesti. Pietarissa on helppo käyttää julkista paikallisliikennettä, kuten metroa… Kauppatori hotellia
vastapäätä on auki klo 8.00 alkaen. Tavaratalot sekä museot klo 10.00 alkaen. Klo 14.00 kuljetus hotellista
juna-asemalle, iltapäivällä klo 15.25* lähtee Allegro-juna takaisin Suomeen. Juna on Lahdessa klo 17.13 ja
Helsingissä klo 18.01.

Matkan kokonaishinta 297 €/hlö (edellyttää 35 lähtijää). Hinta muotoutuu seuraavasti eristä.
 150 € matka sisältäen illallisen, asemakuljetukset, lauantain opastetun kiertoajelun ja majoituksen

2hh huoneessa.
 97 € junalipun Lahti - Pietari - Lahti (tämän hetken hinta).
 50 € ryhmäviisumi henkilöltä (tämän hetken hinta).

Hinta edellyttää 35 lähtijää ja maksimissaan mahtuu mukaan 45-50 henkilöä (eli bussillinen).

Ilmoittautuminen sekä junamatkaan että syyskokoukseen tapahtuu maksamalla osallistumismaksu kaksi-
sataayhdeksänkymmentäseitsemän (297 €) Euroa yhdistyksen tilille SAMPO 800013-623940 viimeistään
perjantaihin 2.9.2010. Avecin hinta on sama. Matkapaikat varataan maksamisjärjestyksessä joten kannattaa
maksaa vähän etukäteen jossa haluaa varmistaa matkalle pääsynsä koska mukaan mahtuu vain 50 lähtijää.
Mikäli matka ei toteudu niin rahat palautetaan takaisin viimeistään 20.9.
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       Toimintaa vuodesta 1901

Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185

00420 HELSINKI
markku.toukola@fonet.fi

markku.toukola@vr.fi

Helsinki  18.05.2011

STY MUSEOVALIOKUNTA

Kevät on jo pitkällä ja kesä ovella.
En katsonut tarpeelliseksi pitää kokousta, kun ei ole akuutteja asioita käsiteltävänäkään.

Mutta tilannekatsaus on kuitenkin hyvä kertoa ennen kesälaitumille lähtöä.

ARD vitriiniasia on vielä toistaiseksi hakusessa, mutta MB etsii kuumeisesti edullista vitrii-
nin tekijää ja toivon mukaan saataisi keskus näytille tulevan syksyn aikana.
Vitriinin hintakin on vielä avoin, mutta uskomme hyvän löytävän sponsorin, että hanke to-
teutuu.

Palosuon / Lamminmäki DrS-releasetinlaite.
Sille ei nyt näyttäisi löytyvän tilaa Rautatiemuseolta ainakaan tällä hetkellä.
Suunnitelmissa on rakentaa lisärakennus ja siinä yhteydessä voisimme pohtia asiaa uu-
delleen.

Syksyllä toivon mukaan alkaa rakennustyöt museolla ja valmistautuminen VR:n 150 juhliin.

Sm1 junia menee tänä vuonnakin romutukseen muutama runko.
Junan museoinnista kaikki on vielä auki, mutta museoitava juna, tai osa siitä tulisi olemaan
mitä ilmeisimmin ensimmäinen Sm juna eli 6001/6201.
Tähän palataan syksyllä.

Kireitä siimoja ja rentouttavaa kesää, terveisin Make

MMuusseeoovvaalliiookkuunnttaa
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JUSSIN PALSTA
Turku  23.05.2011

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

xSap-palaveri
Eläkkeellä olevat sähköalueen päälliköt kokoontuivat Pasilassa 27.04.2011 muistelemaan menneitä ja kuu-
lemaan nykyisen ratayhtiön, VR Track Oy, sähkötöistä. Paikalla olivat Hannu T Lehto, Seppo Väärämäki,
Eero Peltonen, Jukka Salonen, Aarne Erkkilä ja Juhani Pitkänen. Arto Isomäki kävi kertomassa nykyisestä
sähköorganisaatiosta ja tulevaisuuden näkymistä.

SSSTTTYYY:::nnn
SSSYYYYYYSSSKKKOOOKKKOOOUUUSSSMMMAAATTTKKKAAA

PPPIIIEEETTTAAARRRIIIIIINNN 111444 ––– 111666...111000...222000111111
Viereisessä kuvassa Allegro-junan reittiä ennen
Pietaria. Juna tulee Suomen asemalle (Fin-
landski Voksal). Oranssi tähti hotellin sijainti.
Alempi kuva Pietarin Suomen aseman julkisivu.

Nevan sillat ovat avoinna laivaliikenteelle joka
yö noin kello 01.00 – 05.00, älä jää väärälle
rannalle.

Hotellin lähellä

Nevski ylittää Fontankan Anitshkovin siltaa, jota
koristavat Pjotr Clodt von Jürgenburgin hevos-
patsaat. Kuvan veistäjä oli Elisabeth Järnefeltin
eno ja Helsingissä pietarilaiseen tyyliin kirjallista
salonkia pitäneen Elisabeth Aino Sibeliuksen
äiti.

Nevski 41 Ruhtinas Beloselski-Belozerski
Moskovan kenraalikuvernöörin, vuonna 1902
Kaljajevin murhaaman suuriruhtinas Sergei
Aleksandrovitshin ja tämän puolison, viimeisen
keisarinnan sisaren Elisabethin Pietarin koti,
joka sai kunnian toimia entisen hevosvarkaan
Grigori Novyhin (Grigori Jefimovitsh Rasputin)
murhaan osallistuneen suuriruhtinas Dmitri Pav-
lovitshin kotiarestin täyttöönpanopaikkana.
Vuonna 1916 palatsissa toimi englantilais-
venäläinen sairaala leikkaussaleineen.

Ennen Znamenskajan-aukiota voi pysähtyä
ihmettelemään sitä, että talossa 110 oli vuonna
1915 puhelinluettelon mukaan suomalainen
hotelli, Finljandskaj gostinitsa.

Nikolain rautatieasema valmistui vuonna 1851 ja
siitä lähtivät junat Moskovan suuntaan.

Lähde kirja: ”Suomalainen Pietari” Jarmo Niro-
nen
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TTTUUURRRKKKUUU – Kulttuuripääkaupunki 2011

. VVVRRR TTTUUURRRUUUNNN KKKOOONNNEEEPPPAAAJJJAAA
HHHÖÖÖYYYRRRYYYVVVEEETTTUUURRRIIIEEENNN JJJAAA VVVAAAUUUNNNUUUJJJEEENNN
KKKOOORRRJJJAAAUUUSSSVVVEEERRRSSSTTTAAAAAASSSTTTAAA
LLLOOOGGGOOOMMMOOO---NNNÄÄÄYYYTTTTTTEEELLLYYYTTTIIILLLOOOIIIKKKSSSIII
Turun konepajan ensimmäinen osa valmis-
tui vuonna 1876 ja viimeinen laajennusosa
1979. Konepajan toiminta päättyi vuonna
2002. Konepaja siirtyi Hartelan omistuk-
seen vuonna 2009. Turku 2011–säätiö on
vuokrannut osan kulttuurivuoden päätiloik-
si.

Vähän tietoa rautateistä Turussa.

Ensimmäinen rata rakennettiin Toijalasta
Turkuun vuonna 1876 ja yhteys Helsinkiin
Karjaan kautta valmistui vuonna 1899.
Muita ratoja Turusta on Uuteenkaupunkiin
(1924) ja Naantaliin (1923). Usealle on
myös merkittävää yhteys Turun satamaan
matkustajalaivoille.

Turussa oli VR:n piirihallinto vuoteen 1969
saakka. Tällöin ne siirtyivät Tampereelta
hoidettaviksi. Turun sähköalue lopetettiin
samoin vuonna 1969, jolloin olin viimeinen
sen päälliköistä. Toiminnat siirtyivät Tam-
pereen sähköalueelle ja minä pääkontto-
riin.
Suomen Turku

Kaupunki on perustettu vuonna 1229 ja oli
Suomen Suuriruhtinaskunnan pääkaupunkina
vuodet 1908 – 1912.

Tapahtuu kesällä 2011 Logomossa

Näyttelyt 16.01 – 18.12.2011 klo 11 – 19

 Tuli on irti – liekkien maailma

 Only a Game? – jalkapallonäyttely

 Liisa ihmemaassa – valokuvanäyttely

 katso viereinen kuva - näyttelyitä

Kesällä Turussa

 tietoja löytyy netistä – www.turku.fi

 Pata, sandaali ja virkattu teltta Turun pää-
kirjaston pihalla 13 – 19.06.2011

 Turku AirShow 18 – 19.06.2011

 Fantasia-Armada Aurajoella lumpeenkukal-
la lipuva satumainen seurue, Tanssiteatteri
ERI. 15.07 – 27.08.2011, to-la klo 12-14.

Tall Ships Race – suuret purjelaivat Aura-
joella 26 – 28.08.2011
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RAUTATIEMUSEOPÄIVÄ
Päivää vietetään Hyvinkäällä sunnuntaina 14.08.2011 klo 10-16.
Asema- ja varikkomiljöö avautuu ja ohjelmassa on rautatiemennei-
syyttä, museojuna-ajelua, kilpailuja sekä teatteri Lokin esittämänä
”Saapasjalkakissa –näytelmää. Kahvilassa tarjoilua. Tarkista oh-
jelmatietoja www.rautatieorg.fi

Päällikön toive toteutettiin
Erkki Aallon ollessa pääjohtajana, hän ei ollut tyytyväinen puhelinyhteyteensä kun sieltä ei kuulunut valinta-
ääntä. Kierimo, sähköteknillisen toimiston päällikkö, selvitti Aallolle että keskus on niin vanha, ettei saa ään-
tä. Pääjohtaja sanoi että laittakaa sitten vanha ääni. Paineet jatkuivat ja lopulta Kosken Pekka sai tehtäväk-
seen selvittää pulman. Sitten keksittiin tehdä oma viritys, otettiin Aallon käyttöön kaksi vierekkäistä valitsijaa
näin saatiin hänen puhelimeensa valintaääni ja pääjohtaja oli tyytyväinen vanhaan keskukseen.  –Pekka
Koski-

toivotan kaikille lukijoille onnellista
laidunkautta

ja
lomatunnelmia

jussi
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VVVRRR SSSääähhhkkköööttteeekkknnniiissseeettt ––– SSSTTTYYY rrryyy HHHaaalllllliiitttuuusss 222000111111

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

00650 HELSINKI
040 86 20325

arto.isomaki@vr.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
Corenet Oy, Tampere
Rautatiekatu 21 B, 33100 TAMPERE

33400 TAMPERE   0307 30 508 työ
040 86 30508

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
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

erkki.kallio@corenet.fi
erkkikallio@kolumbus.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

markku.toukola@fonet.fi

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

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

Varajäsen
Mika Saari
Takaniityntie 18 B 9
Licon-At Oy
Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ

05810 HYVINKÄÄ 0400 531 871
040 548 7584

mika.saari@licon-at.fi


