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Puheenjohtajan mietteet
Vuosi on taasen vierähtänyt siihen pisteeseen että vähän joka ilta (ja aamukin) yllättyy että onko nyt vielä / jo näin valoisaa.
Päivät on pidentyneet huomattavasti sitten
edellisen tiedotteen.
On asioita jotka eivät yllätä. Yksi niistä
näkyy olevan se että ministeriö (LVM) perustaa työryhmän tutkimaan sitä ja tätä.
Tutkimuksia on tehty ja tehdään vuodesta
toiseen liittyen aiheeseen rautatiet.
Varmasti tutkittavaa riittääkin mutta toki soisi jonkun tutkimuksen johtavan johonkin käytännön toimenpiteeseen. Eräänä esimerkkinä voisin mainita ratojen kunnossapitoon tarkoitettujen rahojen kasvattamiseen edes
tyydyttävälle tasolle.
Toinen asia on joka ei yllätä on yhdistyksemme uusi julkaisu, ”Sähköllä tulevaisuuteen – VR STY 110 vuotta”. Kirja alkaa olla painokoneeseen menossa ja rahoituskin on kasassa. Valmiina on myös kirjan sisältö ja
aineisto. Turhaa on puheenjohtaja huolta kantanut että saadaanko riittävästi aineistoa tai riittävätkö rahat
kirjan painamiseen. Kyllä saatiin ja kyllä riittää. Kiitokset kaikille jotka apunsa antoi. Sivuilla kolme on luettelo
kirjaan kirjoittaneista. Taloudelliset tukijat julkaistaan seuraavassa tiedotteessa. Kirjan julkaisupäivä on 4.5 ja
tilaisuuteen saavat kutsun niin kirjoittajat kuin tukijatkin.
Yhdistyksen opintomatka suuntautuu tänä vuonna Berliinin messuille syyskuussa. Pari vuotta sitten aloitimme muiden yhdistysten kanssa "yhteismatkailun". Viime vuonna Vologdan matka oli ensimmäinen "yhteismatka" ja nyt Berliini on toinen. Ratkaisu on osoittautunut oikeaksi koska vuoden 2009 matkalle saatiin mukavasti osallistujia ja nyt Berliinin matka on jo täynnä. Paikkoja oli 45 lähtijälle. Seuraava matka on suunnitteilla keväälle 2011. Opintomatka suuntautuu Italiaan, Saviglioon, ja kohteena on junatehdas jossa valmistuu
muun muassa Sm6.
Puheenjohtaja muistuttaa että vuosikokous pidetään torstaina 18.3 Hyvinkäällä. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet tämän tiedotteen sivulla 2.
Vähälumista maaliskuuta Teille kaikille toivottaa
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2010
helmikuu
tiedote nro 1
maaliskuu
18.3 vuosikokous 18.3 Hyvinkään Harlekiinissä
huhtikuu
Kirja "Sähköllä tulevaisuuteen – VR STY 110 vuotta" julkaistaan
huhtikuu
tiedote nro 2
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
huhti- toukok 2011. mahdollisesti opintomatka Italiaan, Saviglioon, junatehdas Sm6

KUTSU JA ILMOITTAUTUMINEN VUOSIKOKOUKSEEN 18.3
VR Sähkötekniset - STY ry sääntömääräinen vuosikokous torstaina 18.3 Hyvinkäällä ravintola Harlekiinin tiloissa torstaina 18.3. klo 15.00. Jotta osaisimme varautua oikealla
määrällä ruokatilaukseen niin ilmoittaudu 11.3 mennessä ilmoittautuminen@vrsty.fi tai
tekstiviestillä numeroon 040-8621609. Ilmoita samalla mikäli Sinulla on tarvetta erityisruokavalioon.

VUOSIKOKOUSEN OHJELMA
Paikka;
Aika;

Hyvinkää, ravintola Harlekiini, osoitteessa Kauppatori 1.
Torstaina 18.3.2010 alkaen klo 15.00.

Kokouksen asialista
1 Avaus
2 Alustus; Lassi Matikainen (mikäli alustajan kalenteri antaa tuolloin myötä)
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 2009.
7 Esitellään hallituksen tilikertomus tilikaudesta 2009.
8 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2009.
9 Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudesta 2009.
10 Päätetään tilikauden 2009 yli- tai alijäämän käytöstä. Hallitus esittää ylijäämän lisäämistä yhdistyspääomaan.
11 Tarvittaessa päätetään yhdistyksen kunniajäsenestä hallituksen esityksen mukaan
12 Muut asiat
13 Kokouksen päättäminen
Arvon jäsenet, tervetuloa sankoin joukoin mukaan vaikuttamaan yhdistyksemme tulevaisuuteen.
Hallitus.
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”Sähköllä tulevaisuuteen – VR STY 110 vuotta” kirjan tilanne

Ensimmäinen vedos on saatu 22.01.10 Kaarinan Tasopainosta. Kirjan lopullinen aineisto valmistuu 28.2.2010 mennessä. Pientä hienosäätöä tehdään tarvittaessa maaliskuun ensimmäisellä viikolla (viikko 9).
Ilmoitushankinta on tuottanut sen verran että kirjan julkaisukulut saadaan peitettyä. Lopullinen ilmoitusmateriaali on oltava käytettävissä 5.3. mennessä. Kirjan painotyön
valmistelu tapahtuu viikoilla 12 - 13 ja kirja on painettu viikolla 17.
Kirjan julkaisemistilaisuus on tiistaina 4.5 Liikenneviraston (entinen Ratahallintokeskus)
tiloissa Kaivokadulla. Tilaisuuteen kutsutaan kutsuvieraat, kirjaa tukeneiden yritysten ja
yhdistysten edustajat ja kirjaan tekstiä tuottaneet.
Alkumaistiaisina jäsenille luettelo kirjaan kirjoittaneista. Kuten luettelosta näkyy, niin jälleen kerran yhdistys on onnistunut saamaan kirjoittajiksi varsin korkeatasoisen kirjoittajajoukon. Nooh, rehellisyyden nimissä on todettava että ehkä yksi poikkeus korkeatasoisista kirjoittajista listasta löytyy.
Aarre Loppi
Aki Härkönen
Alpo Rekinen
Andrers Järvenpää
Anu Asikainen
Arto Isomäki
Erkki Kallio
Esko Huovinen
Hannu Ryyppö
Jarmo Tuomi
Johanna Wäre
Juha Sjöblom
Juha-Matti Vilppo
Juhani Pitkänen

Jukka Salonen
Kai Brandstack
Kari Rekonen
Kari Ruokonen
Kimmo Turunen
Krister Kilponen
Lasse Laatta
Lassi Matikainen
Liisa Nummela
Markku Luoto
Markku Nummelin
Markku Toukola
Matti Karvonen
Mikael Aro

Mikko Törmi
Olli-Pekka Salonen
Osmo Arponen
Ossi Niemimuukko
Paavo Nikula
Pentti Kuokkanen
Reijo Selin
Reima Hyvärinen
Samuli Suuriniemi
Seppo Ronni
Timo Larkio
Veikko Rahkonen
Veli-Matti Kantamaa
Yrjö Judström
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Kirjakokous Turussa
Kirjan painoasuun ja muihinkin loppujärjestelyihin liittyen pidimme kokouksen 27.1 Turussa. Samalla saimme aasinsillan tavata kunniapuheenjohtajamme Juhani Pitkänen
hänen Juhlapäivänään. Jussille luovutettiin yhdistyksemme "lasipyörykkä nro 2.
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JUSSIN PALSTA
Turku 17.02.2010
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

Kirjan teko edistyy
Kirjamme ”Sähköllä tulevaisuuteen – VR STY 110 vuotta” alkaa olla kirjapainovaiheessa.
Oikoluku on suoritettu ja taiton viimeistely on meneillään. Lähes kaikki pyydetyt kirjoitukset
saatiin, kiitos kirjoittajille. Ilmoitushankinnan viimeisellä rutistuksella on aikaa helmikuun
loppuun mennessä.
Kirjan sisältö koostuu rautateihin liittyvän alamme kehityksen kuvaamisesta, tallennettua
tietoa menneisyydestä ja yhdistyksemme toiminnasta sekä tavoitteista luoda vuorovaikutusta ja täydentää ammattitietoutta.
Kirjan painaminen tapahtuu huhtikuussa Kaarina Tasopaino Oy:ssä. Jäsenet saanevat
kirjan toukokuussa 2010.

ARD326-projekti etenee aktiivisten talkoolaisten voimin
Reiman johtamana on projekti edennyt rauhallisesti, viimeistelyt meneillään ja lumien jälkeen ollaan siirtämässä keskus Sakesta Rautatiemuseoon. Pieni ja aktiivinen ryhmä on
osallistunut keskuksen kokoamiseen ja saattamiseen toimintakuntoiseksi. Miten keskus
asetetaan esitteille on vielä yksityiskohtien osalta sopimatta. Reiman lisäksi Anders Järvenpää ja Heikki Järvinen ovat alan ammattilaisina saaneet henkeä vanhaan keskukseen.
Vielä tarvitaan kuitenkin talkooväkeä keskuksen siirron yhteydessä ja vitriinin kokoamisessa. Kunnostusprojektista on kertomus tulevassa kirjassamme.
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Museo on auki talvikaudellakin

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

Tiistai – lauantai klo 12 – 15
Sunnuntai klo 12 - 17
Puhelin 0307 25241
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TRAFIIKKI-museot

Talvipakkasten ravistellessa maatamme on kuitenkin aurinkokin alkanut pilkahtelemaan ja
valoisaa aikaa on tullut lisää. Yllättävän pian tulee kesä ja lomakausikin. Silloin voisi mm.
retkeillä Etelä-Suomessa ja tutustua Rautatiemuseon lisäksi muihinkin Trafiikki-museoihin,
joiden ohjelmassa on mm.:
Postimuseo, Helsinki - erilaisia näyttelyitä
Forum Marinum, Turku – Purjehduskauden avajaistapahtuma 1.6.
Suomen Ilmailumuseo, Vantaa – ”Ilmari ja taikamatto” nukketeatterinäytökset 5,6
Mobilia, Kangasala – valtakunnallinen museoajoneuvopäivä 12.6
Tekniikan museo, Helsinki – veden suodatushalli koko kesän
Suomen Rautatiemuseo, Hyvinkää – Rautatiemuseopäivä 15.8
lisää tietoja www.trafiikki.fi

Analyyttisestä ajattelustaan tunnettu neiti Marple totesi taannoin: ”Tuo uusi komisario on
kuin dieselit rautateillä – niin epämiellyttävä mutta tehokas.”

Aurinkoenergiaa vetureihin ?
Nuoruudessa tuli purjehdittua ja käytettyä
tuulivoimaa hyväksi. Silloin ei tullut mieleenkään, että diesel-vetureihin sopisi purjeet
lisävoimaksi.
Vuoden
ensimmäisessä
Venemestarilehdessä kerrottiin, että moottoriveneeseen
on dieselien (2x250 hv ja nopeus 22 solmua
– n. 40 km/h)) lisäksi sijoitettu aurinkohybridejä ja näin saadaan sähkömoottorien 2x 25
kW avulla veneelle 6 solmun (n. 10 km / h)
nopeus.
Niinpä tuli mieleen, että milloinhan ratapihoilla nähdään rauhallisessa työskentelyssä
aurinko / dieselhybridejä vetureissa.

TRAVEL -kanava
Swiss Railway Journeys

Sunnuntaiaamuisin klo 08.00 voi ihailla kauniita ja jylhiä Sveitsin Alppimaisemia TV:n matkailukanavalta.
Valitettavasti ohjelmaa ei toistaiseksi ole tekstitetty
suomeksi, mutta kuvat kertovat paljon rautateistä eripuolilla maata.
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M
Miieetttteeiittää

Olin talvisena päivänä liikkeellä kaupungilla ja poikkesin Börsin
baarissa parin kuukauden paussin jälkeen. Luettuani Hesarin
jäin miettimään, että mihinkähän tällä nykyisellä kiireellä vielä
päästään. Työtätekevät tulostavat itsensä masentuneiksi ja jolleivät ole töissä muuten poistuvat kuvioista.
Katselin oluthanaa, joka toi mieleen Karvosen Matin junaileman
ministeriön stidendimatkan vuonna 1974 Tzekoslovakiaan ja
Prahaan tutustumaan rautateihin ja useat muut yhdistyksemme
matkat, joita ei toteutettu kiireellä. Silloin matkustimme rauhallisesti junalla, pysähtyen välillä tutustumaan paikkakuntiin. Matkojen aikana ehdittiin keskustella monista asioista maisemien katselun ohella. Myös henkilösuhteet kohenivat kun tutustuimme
toisiimme.
Tänä päivänä yhdistyksen matkat pitää suunnitella niin että keski-Euroopassa käynti onnistuu pidennetyn viikonlopun aikana eli
matka Euroopan keskustaan tehdään lentäen ja sitten piipahdetaan pikaisesti parissa rautatiekohteessa. Vaikka nykyisin aika
onkin rahaa, kannattaisi miettiä viikon ehkä kahdenkin junamatkoja, jolloin ihmisten välinen vuorovaikutus, yhdessä olo ja saatavat kokemukset
luovat perustaa sille yhteistyölle mitä myös työympäristössä tarvitaan. On mitä muistella,
mutta on opittu myös kumppaneilta sitä sun tätä. Esimerkiksi päivän parin pysähdys junamatkalla Itävallan Alpeille jossain pienessä kylässä on ihan muuta kuin lentää 12 km korkeudessa sieltä ylitse.

Museovaliokunta kokoontuu Hyvinkäällä 03.03.2010 pohdiskelemaan tulevien tapahtumien järjestelyjä ja materiaalin kunnostustöitä museolla ja tinavarastossa.
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VR Sähkötekniset – STY ry
PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Lohkopellontie 6-10 M
Oy VR-Rata Ab E-S alue, Pasila
Ratapihantie 6, 00520 HELSINKI
VARAPUHEENJOHTAJA
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
Corenet Oy
Rautatiekatu 21 B, 33100 TAMPERE
SIHTEERI
Tero Muje
Leppätie 3
Corenet Oy pääkonttori
PL 488, 00101 HELSINKI
TALOUDENHOITAJA
Erkki Kallio
Ohjaajantie 10 A 5
Corenet Oy Suunnittelu Riihimäki
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI
Jäsen (matkailu)
Erkki Airaksinen
Sähköttäjänkatu 2 B 14
VR-Yhtymä Oy Pasila
Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 HELSINKI
Jäsen (jäsentilaisuudet)
Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
VR-Yhtymä Oy Helsingin varikko
Veturitie 20, 00240 HELSINKI
Jäsen
Seppo Ketonen
Oy VR-Rata Ab L-S alue
Veturikatu 32
33820 TAMPERE
Varajäsen
Mika Saari
LiCon-AT
Hämeenkatu 21-23,

Hallitus 2010

00650 HELSINKI
040 86 20325 gsm
arto.isomaki@vr.fi

33400 TAMPERE

0307 30 508 työ
040 86 30508 gsm
johanna.ware@corenet.fi

11310 RIIHIMÄKI

0307 21 609 työ
040 86 21609 gsm
tero.muje@corenet.fi

00400 HELSINKI

(09) 587 5973 kot
0307 26 505 työ
040 86 26505 gsm
erkki.kallio@corenet.fi

00520 HELSINKI

(09) 142 030 kot
040 86 63810 gsm
erkki.airaksinen@vr.fi

00420 HELSINKI

040 86 63433 gsm
markku.toukola@vr.fi

33820 TAMPERE
040 86 30166 gsm
seppo.ketonen@vr.fi

05800 HYVINKÄÄ

040 548 7584 gsm
mika.saari@licon-at.fi
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