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Puheenjohtajan mietteet

Tätä kirjoitellessa voi todeta että syksyn
ensimmäiset pikku pakkaset ovat ehtineet
jo Helsinkiin asti.  Hyvä niin, kirpeä pak-
kaskeli on huomattavasti mieluisampi kuin
sateisen sumuinen ja nuhjuisen harmaa.

Edellisessä tiedotteessani kirjoittelin uudis-
tuksista niin virasto- kuin VR ympäristössä-
kin. Uudistusta tapahtui myös STY:n syys-
kokouksessa. Ensimmäistä kertaa hallituk-
seen valittiin perinteisen rautatiemaailman
"ulkopuolinen" edustaja.

Valituksi tuli Mika Saari Licon-AT Oy:tä. Tosin vankka VR tausta Mikaltakin löytyy. Toisena vaihdoksena oli
Seppo Ketosen valinta. Seppo tuo mukanaan vankkaa rautatie- ja yhteiskuntanäkemystä Hämeestä. Mo-
lemmat noviisit esitelkööt itseään tulevissa tiedotteissa. Onnea ja työn iloa valituille.

Lämpimät ja sydämelliset kiitokset hallitustehtävistä väistyville, Risto Ala-Korpelalle ja Jukka Saloselle.

Muilta osin syyskokouksen valinnat ja päätökset on luettavissa tämän tiedotteen sivuilla olevasta, vielä tar-
kastamottomasta, kokouspöytäkirjasta. Puheenjohtajana kokouksessa hääri Timo Larkio ja muistiinmerkitsi-
jänä Johanna Wäre.

Muilta osin voi todeta että jäsentilaisuus Kouvolassa järjästettiin. Siitä raporttia myös tiedotteessa.

Lopuksi "sokerina pohjalla" totean että yhdistyksen kirjahanke etenee. Julkaisun nimeksi on päätetty ”Säh-
köllä tulevaisuuteen – VR STY 110 vuotta”. Arvioitu valmistumisaika on huhtikuu 2010. Julkaisun ilmoitus-
hankinta on alkamassa ja siinä jokaisen jäsenen apu on tärkeää. Mikäli jollain jäsenistä on sopivia kontakteja
toivon että otatte yhteyttä Johanna Wäreeseen tai puheenjohtajaan. Yhdistyksemme kiitää avustanne jo
etukäteen!

Arvoisat jäsenet, kirpeää syksynjatkoa Teille kaikille toivottaa
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumakalenteri 2009
joulukuu tiedote nro 6

Tapahtumia 2010
helmikuu tiedote nro 1
19.3. 19.3 vuosikokous, paikka myöhemmin
huhtikuu Kirja "Sähköllä tulevaisuuteen – VR STY 110 vuotta" julkaistaan
huhtikuu tiedote nro 2
huhti- toukok. mahdollisesti opintomatka Italiaan, Saviglioon, junatehdas Sm6
toukokuu 20.5. laidunkauden avajaiset, paikka myöhemmin
kesäkuu tiedote nro 3
elokuu tiedote nro 4
syyskuu opintomatka InnoTrans 2010 Berliinissä, 21-24.9 (messupäivät)
lokakuu 21.10 syyskokous Helsingissä
lokakuu tiedote nro 5
joulukuu tiedote nro 6

Jäsentilaisuus ja oppilaitosvierailu Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:llä Kouvolassa 8.10.2009

Isäntinä vierailulla toimivat tutut miehet, Vesa Korpi ja Jarmo Hovilainen. Molemmat omaavat varsin vankat
"rautatiejuuret" VR:n ajoilta. Myös monet STY:n jäsenet ovat tehneet menestyksekästä yhteistyötä isäntien
kanssa menneinä vuosina. Ja yhteiset askareet jatkuvat tulevinakin vuosina muodossa tai toisessa.

Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:n (MVH) päätoimialana on rautatieverkoston rakentaminen, korjaus ja kun-
nossapito. Yritys harjoittaa myös teiden talvikunnossapitoa. Uutena toiminta-alueena on rautatiealan koulu-
tus uudessa oppilaitoksessa Kouvolassa.

Maansiirto Veli Hyyryläinen Oy:n toiminta-alueena on koko Suomi. Yrityksellä on käytössä useita rautateiden
korjaus- ja kunnossapitoon käytettäviä laitteita. MVH:n monipuolinen ja laaja kalusto mahdollistaa monipuoli-
sen urakoinnin mm. rautatiealueilla.

MVH on perustettu vuonna 1976. Veli Hyyryläinen aloitti toimintansa tuolloin yhdellä pyöräkuormaajalla. En-
simmäinen yrityksen toimeksianto oli Kouvolan ratapihan perusparannustyömaalla. Kolmenkymmenen toi-
mintavuotensa aikana yritys on kasvanut merkittäväksi maansiirto- ja radanrakennusyritykseksi.

MVH:n toimialueena on koko Suomi sekä Baltianmaat. Merkittävä asiakasa MVH:lle on Ratahallintokeskus.
Kilpailuttamisen kautta myös MVH:n työt suoraan ratahallinnolle on kasvaneet. Satamat ja Teollisuuslaitok-
set ovat niin ikään merkittäviä ratatöiden tilaajia.

Tällä hetkellä MVH Oy on ainoa yksityinen yhtiö Suomessa, joka kykenee rakentamaan rautatietä valmiiksi
asiakkaalle avaimet käteen periaatteella omalla kalustollaan.

Lopuksi tutustuimme MVH:n uusiin oppilaitostiloihin. Niissä annetaan rautatiealan koulutusta. Tällä hetkellä
koulutusta annetaan myös VR Koulutuskeskuksen ja Proxionin toimesta. Toki eri yritykset (esimerkiksi VR
Rata) antavat myös koulutusta omalla henkilökunnalleen mutta MVH, VRKK ja Proxion myyvät koulutuspal-
veluja kaikille halukkaille.

Kaiken kaikkiaan vierailusta jäi varsin positiivinen kuva. Kaikesta näkee että MVH on tullut radanrakennus-
markkinoille jäädäkseen. Tästä on oivana esimerkkinä heidän voittonsa Ratahallintokeskuksen kunnossapi-
toalueurakan seitsemän urakkakilpailussa. Siitä onnittelut (tosin en takaa miten vilpittömät) MVH:lle!

Kiitokset mielenkiintoisesta tutustumiskäynnistä Vesalle ja Jarmolle.
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VR Sähkötekniset - STY ry:n syyskokous 22.10.2009 (pöytäkirja on tarkastamaton).

1. Avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi klo 15.00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Larkio
Valittiin kokouksen sihteeriksi Wäre Johanna
Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa Juha Pernu ja Toni Jukuri
Valittiin kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa Juha Pernu ja Toni Jukuri

4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
Päätettiin edetä esityslistan mukaisesti.

5. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2010
Arto Isomäki valittiin puheenjohtajaksi vuodeksi 2010

6. Valitaan yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja vuodeksi 2010
Johanna Wäre valittiin varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2010

7. Valitaan yhdistyksen hallitukseen viisi(5) varsinaista jäsentä ja yksi(1) varajäsen
Tero Muje, Erkki Kallio, Erkki Airaksinen, Markku Toukola, Seppo Ketonen ja Mika Saari (va-
rajäsen)

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010
Vuoden 2010 toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavalla muutoksella kohdassa yleistä. Ra-
tahallintokeskuksen ja Rautatieviraston toiminnat itsenäisinä virastoina päätyvät ja VR Yhtymä
organisoituu uudelleen.

9. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2010
Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 3,5€/kk vuodelle 2010

10. Päätetään talousarvio vuodelle 2010
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2010

11. Valitaan kaksi(2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet
Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2010 Loppi Aarre ja Markku Puskala
Valittiin varatilintarkastajiksi vuodelle 2010 Helkiö Erkki ja Martti Ronko

12. Valitaan edustajat muihin kokouksiin
Ei ollut esityksiä

13. Päätetään tukistipendeistä
                      Ei ollut esityksiä

14. Huomionosoitukset
                      Ei ollut esityksiä

15. Muut asiat

Kokouskutsut toimitetaan jäsenille sääntöjen § 7 mukaisesti vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.

Yhdistyksen sähköpostiosoite on www.vrsty.fi

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.02
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STY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2010

YLEISTÄ
Toimintavuoden aikana julkaistaan STY:n neljäs kirja, Sähköllä tulevaisuuteen - VR STY ry 110 vuotta. Kirja
julkaistaan keväällä 2010.

Ratahallinto- ja Rautatievirastojen toiminnat itsenäisinä virastoina päätyy ja VR Yhtymä organisoituu uudel-
leen. Seurataan organisaatio uudistusten vaikutuksia yhdistyksen toimintaan ja toimintamahdollisuuksiin.

Yhdistyksen toiminnan mukauttamista jatketaan tapahtuneiden ja tapahtuvien työympäristömuutosten suun-
taisesti. Haetaan yhteistyökumppaneita yrityksistä, joiden liiketoimintaan rautatieala sisältyy. Parannetaan
jäsenistön erikoisosaamista rautatietekniikan syvällisemmän tuntemisen varmistamiseksi sekä osaamista
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 työ-
markkinaorganisaatioihin kuuluvien sähköteknisten yhteistoiminnalle. Pyritään löytämään toimintatapa ja
yhteistyöverkosto joka toimii rautatiealalla toimivissa yrityksissä.

JÄSENISTÖ
Yhdistyksemme jäsenistö työskentelee seuraavissa yrityksissä ja virastoissa; Corenet, E-West, Licon-at,
Liikenne- ja viestintäministeriö, Metro, Mipro, Proxion, Pöyry CM, Ratahallintokeskus, Rautatievirasto, Safe-
tyadvisor, Siemens, Sweco, VR Osakeyhtiö, VR Rata ja VR Yhtymä. Jäsenmäärä on 300 jäsentä
(15.10.2009 tilanne).

Jäsenkampanjaa terävöitetään vuoden 2010 aikana.

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

Tuetaan edelleen Suomen Rautatiemuseon toimintaa täydentämällä ja kunnostamalla rautatiealan tele- ja
sähköteknisten esineiden kokoelmia sekä valmistelemalla museoon näyttelyitä ammattialaltamme.

OPINTOMATKAT
Opintomatkoja järjestetään yhteistyössä muiden rautatiealan yhdistysten kanssa. Opintomatka järjestetään
Berliiniin Inno Trans messuille (21-24.9) sekä mahdollinen tutustumismatka SM6 nopean junan tehtaaseen
Saviglianoon Pohjois- Italiassa.

VARSINAISET KOKOUKSET
 Vuosikokous perjantai 19.3.2010 Kokouspaikka vuosikokous kutsussa
 Syyskokous torstai 21.10.2010 Helsinki

TIEDOTUSTOIMINTA
Tiedottamisessa hyödynnetään STY:n nettisivuja. Nettisivuja tullaan kehittämään tulevana vuonna entistä
paremmiksi ja jäsenistöä paremmin palvelevammiksi. Eläkeläisiä kannustetaan nettisivujen käyttöön mutta
myös sähköposti- ja paperitiedotejakelumahdollisuus säilytetään. Tehdään yhdistyksen toimintaa esitelevä
myyntiesite jota voidaan jakaa yhteistyökumppaneille. Esitettä voidaan hyödyntää myös jäsenhankinnoissa.

VIRKISTÄYTYMINEN
Merkittävin yhteinen tapahtuma on Laidunkauden avajaiset ja niiden yhteydessä viisiottelu kiertopalkintona
"Bombardierin Malja" torstaina 20.5.2010.

Lisäksi hallituksen harkinnan mukaan voidaan tukea henkilöitä tai joukkueita, joissa on jäseniämme erilaisis-
sa kilpailuissa.

TALOUS
Yhdistyksen talous perustuu pääasiassa jäsenmaksuina 3,5 €/kk saataville tuloille, huolellisella taloudenpi-
dolla pystytään tavanomaiset vuoden kokoukset ja tapahtumat järjestämään.
Jäsentilaisuuksiin pyritään saamaan tukijoita yrityksistä ja perimällä jäsentilaisuuksista ja jäsenopintomat-
koista osallistumismaksuja.

Taloudellisesti suuri haaste, vuodelle 2010, on julkaistavan kirjan mainoshankinnan onnistuminen.
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JUSSIN PALSTA
Turku  24.10.2009

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

Kirjan teko edistyy
Yhdistyksemme hallitus on päättänyt 05.10.2009 kirjan nimeksi ”Sähköllä tulevaisuuteen – VR STY 110
vuotta”
Kiitos Sinulle, joka kirjoitit pyydetystä aiheesta kirjaamme. Kirjahan jaetaan jäsenille ja näin voidaan jakaa
tietoa menneestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Kirjan lopullinen taittovaihe alkaa marraskuun alussa.

Vielä yksi suuri ponnistus on edessä eli kirjan kustantamiseksi tarvitaan kattava ilmoitushankinta, josta Jo-
hanna antaa lisätietoja.

Kirjan viimeistely tapahtuu vuoden loppuun mennessä ja painamistehtävät vuoden alkupuolella. Jäsenet
saanevat kirjan toukokuussa 2010.

ARD326-projekti etenee aktiivisten talkoolaisten voimin
Projekti etenee Reiman tiukassa otteessa ja Andersin ansiokkaassa materiaalihankinnassa Suomessa ja
pohjoismaissakin. Tämä on yhdistyksemme laajin ja ehkä työläin projekti, joka on tarkoitus saada valmiiksi
keväällä 2010.  Syksyn aikana on ollut muutama työrupeama. Niihin kuitenkin tarvitaan edelleen talkoo-
resursseja. Jos Sinulla on mahdollisuus osallistua, ota yhteys Reimaan. Yhteystiedot email
reima.hyvärinen@elisanet.fi tai puh. 040 778 8283.

Vaihteesta puuttuvat FMT- ja FMTS-releistöt (välittäjävaruste) on etsintäkuulutettu Ruotsissa (Banverketillä)
ja Norjassa. Ruotsista on saatu kielteinen vastaus, mutta asiaa selvitellään edelleen Norjan Telemuseossa.
Olisiko kenties eläkeläisillä vihjeitä mistä tulisi penkoa nurkat niissä paikoissa, joissa VR:n verkossa oli vaih-
teessa välittäjälaitteet?

.Syyskokousristeily  22 – 23.10.2009 Tallinnaan
Yhdistyksemme toiminnan tavoitteita miettiessäni olen ihmetellyt mikseivät uudet ja nuoremmat jäsenemme
osallistu yhteisiin tilaisuuksiimme, joissa voisi tutustua toisiin, laajentaa näkemystä yhteisestä työkentästä ja
kokea alallamme tarpeellista yhteishenkeä. Yksityisajattelijat harvoin selviävät yksin, mutta tuomalla omia
ajatuksiaan yhteiseen keskusteluun voi saada merkittäviä aikaan.

Syyskokousristeily, joka on hyviä vuorovaikutus foorumeita, tänäkin vuonna osallistui yhdistyksemme monet
tuiskut kokeneita jäseniä. Heiltä voisi saada hyviä vihjeitä asioiden hoitamiseen ja menettelytapoihin. Ilman
omia ajankäyttö sijoituksia muihin, ei koskaan pääsee riittävästi sisälle työyhteisöönsä ja vielä saattaa viih-
tyäkin siellä. Kavereiden tunteminen auttaa monissa tarpeissa. Valitettavasti en päässyt osallistumaan kes-
kusteluihin.

Suomen Rautatiemuseo
Hyvinkäänkatu 9, HYVINKÄÄ
avoinna (talvikaudella) ti – la 12-15 ja su 12-17

SSSUUUOOOMMMEEENNN RRRAAAUUUTTTAAATTTIIIEEEMMMUUUSSSEEEOOO

20 – 25.10.2009
Syyslomapuuhaa perheille ja koululaisille

28.10.2009
Halloween-kierros



6

STY:n museovaliokunta kokoontui 15.10.2009, käsiteltiin mm.
1.  Nurmes ARD keskusprojekti etenee Hyvinkäällä

Reima kertoi projektin etenemisestä. Tekniikan osalta on edetty hyvin ja talkooväkeäkin on löytynyt.

Museolta etsitään sopivaa sijoituspaikkaa, jonka lämpötila on vähintään +15 astetta. Lisäksi tulisi määri-
tellä mitä liikennemuotoja keskukseen tulee. Samoin kuljetus Sakesta museolle tulee suunnitella.

Talkoosaunan järjestäminen. Keskusteltiin tilaisuuden järjestämisestä projektiin vaikuttaneille ja talkoo-
väelle marraskuussa viikolla 47.

2. Suomen rautatiet 150 v – 2012 – näyttely
Matti Bergström kertoi nykytilanteen olevan synkkä rautateiden juhlavuoden juhlistamisen osalta museol-
la, koska tarvittavasta lisärakennuksesta ei ole tehty päätöstä. Jokin erikoisnäyttely jossain voisi tulla ky-
seeseen.

3. Museoitavat esineet tulevaisuudessa
Keskusteltiin siitä, mitä tulevaisuudessa on museoitavaa. On siirrytty tietotekniikkaan eli on tietokoneet,
näyttölaitteet ja ohjelmat. Kaikki ovat ulospäin samanlaisia. Turvalaitteiden osalta löytyy vielä tekniikkaa,
jota ei museossa ole. Pyritään jatkamaan yhteistyötä Raiderele ry:n kanssa.

Tinavarastossa olevan kirjallisuuden luetteloimiseksi tarvitaan henkilö ja läppäri sekä halua luetteloida
materiaali. Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan marraskuun aikana yhteyttä Matti Karvoseen puh.
0400 659897

4. Seuraava kokous
Seuraava valiokunnan kokous helmi-maaliskuussa 2010

Sotavuosien Turku
Turun Historiallinen Yhdistys järjestää Turussa Forum Mariniumin auditoriossa, Linnankatu 65, tiistaisin
27.10 – 8.12.2009 luentosarjan Turun sotavuosien historiasta. Luennot ovat maksuttomia ja alkavat klo
18.00

Pari ehkä kiinnostavaa aihetta:
17.11.2009 Everstiluutnantti Pertti Huttunen: Saksalaisten Pikku-Berliini ja liittoutuneiden valvontakomission
toiminta Turussa
01.12.2009 Tutkija Mikko Meronen: Turku ja sota-ajan liikenne.
30.11.2009 avautuu näyttely ”Turku ja turkulaiset talvisodan myllerryksessä”. Ennen edellä olevaa luentoa
mahdollisuus tutustua näyttelyyn erikoishintaan.

Lisätietoja: Suvianna Seppälä, puh. 02 333 5226, suvsep@utu.fi

Työmaalla kuultua
Erästä opastinmestaria sanoivat omat miehensä keskuudessaan pääopastimeksi. Kerran mainittu opm oli
tarkastamassa juuri pystytettyä tulosiipeä ja sattui silellä jotenkin kompastuun ja kaatui. Vaunulle tultuaan
ehätti jokin miehistä kertoa: ”Siellä käy nyt kova tuuli. Pääopastinkin ihan kaatui.” Työkuntaan oli hiljattain
tullut nuorukainen ja edellä mainitun kuul-tuaan riensi katsomaan oliko pääopastin todella kaatunut. Opas-
tinmestari siellä vielä jotakin katseli ja nuorukainen huo-hotti: ”Sanoivat jotta pääopastin kaatua rojahti, mutta
pystyssäpä näkyy olevan.” Opastinmestaria harmitti kun nuorta miestä noin juoksutetaan ja kovennetulla
äänellä lausahti: ”Valehtelee ne, mutta sanoo siellä, että itsellään nousi pys-tyyn.”   - Pentti Ketola –

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Vanha linjamies oli saanut siirron turvalaitetyökuntaan ”varastomieheksi”. Uudessa työkunnassa oli hänen mielestään kaikki toisin ja
melkein poikkeuksetta huonommin kuin vanhassa porukasssa. Niinpä sitten alinomaa saatiinkin kuulla miten siellä oli ja miten siellä
toimittiin viimeiset 30 vuotta. Kerrankin eräs miehistä valitt, että hänen vatsansa ei siedä kahvia. Linjamies alkoi selitellä: ”Sinä keität
sitä kaffeetas liian vähän aikaa. Siellä porukassa keitettiin kaffeeta niin kauan että kaikki parkkihappo haihtui, eikä kenelläkään ollut
vatsa kipee.”   - Pentti Ketola –
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VR Sähkötekniset – STY ry Hallitus 2009

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


