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Puheenjohtajan mietteet
Kevät on ainakin Helsingin korkeudella
edennyt jo melko pitkälle. Ja Sotkamossa
on vielä lumiset maisemat. Näin voisi kuvailla hieman rautatiemaailmankin tuntemuksia. Töitä on mutta lama näkyy vääjäämättä kuljetuksissa. Radan rakentamista ja kunnossapitoa riittää mutta lienee vain
ajan kysymys koska rahoitus sielläkin puolella joutuu leikkausten kohteeksi. Mutta
tehdään nyt nämä hommat alta pois mitkä
on jo näköpiirissä.
Edellisessä tiedotteessa odoteltiin väylävirasto ratkaisuja. Nyt ne on tulleet ja käsitykseni mukaan ratkaisu
tyydytty kohtuullisen hyvin esimerkiksi yhdistyksemme virkamiesjäseniä. Ratahallintokeskuksen ylijohtaja
Ossi Niemimuukko kävi pitämässä asiasta hyvän esityksen vuosikokouksessa 20.3.
Samassa kokouksessa kutsuttiin ylijohtaja Niemimuukko yhdistyksen kunniajäseneksi. Hän on esimerkillisellä tavalla toiminut niin sähköalan kuin koko rautatiealan uudistajana ja tien näyttäjänä. Rautatiemaailma on
tullut ylijohtajalle melko tutuksi koska hän on aloittanut työtehtävissään "vanhalla VR:llä" 1974. Erilaisia tehtäviä on vuosien saatossa riittänyt.
Yhdistyksellämme on nyt neljä kunniajäsentä. Aiemmin valittuja kunniajäseniä on Matti Karvonen, Timo
Kemppi ja Heikki Luoto. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi on valittu Juhani Pitkänen.
Laidunkautta avataan torstaina 28.5 Riihimäellä. Samalla on mahdollista tehdä yritysvierailu Riihimäen
Metallikaluste Oy:lle. Toivotaan mahdollisimman runsasta osallistuja joukkoa.
Opintomatka Vologdaan toteutetaan elokuun lopulla. Ilmoittautuneita on jo ylu 30 joten matkalle tullaan lähtemään. Matkasta lisää tässä tiedotteessa.

Arvoisat jäsenet, Hyvää alkavaa kesää Teille kaikille toivottaa
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2009
toukokuu
28.5. laidunkauden avajaiset Riihimäellä Kiskon majalla alkaen jlo 15.00. Mahdollisuus myös
yritysvierailuun Rica Oy:lle
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
Tapahtumia 2010
syyskuu
Rautatiealan messut Berliinissä

VUOSIKOKOUS 2009
Aika
Paikka
Läsnä

20.03.2009 klo 15.00
Riihimäen aseman yläkerran kabinetti
33 jäsentä

1 Avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki avasi kokouksen klo 15:00.

2 Alustus

Ossi Niemimuukko piti esitelmän aiheesta Väylävirasto.

3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.
4 Kokouksen järjestäytyminen
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Kari Penttilä
Sihteeriksi valittiin Tero Muje
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Markku Häkli ja Markku Puskala, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5 Esityslista

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008
Puheenjohtaja Arto Isomäki kävi lävitse toimintakertomuksen. Toimintakertomukseen ei tullut kommentteja ja se hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
7 Hallituksen tilikertomus tilikaudelta 2008
Rahastonhoitaja Erkki Kallio esitteli yhdistyksen tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2008. Mukana oli vertailu vuoden 2007 tietoihin.
8 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008
Arto Isomäki luki tilintarkastajien lausunnon, joka hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
Vuoden 2008 tilinpäätös osoittaa 2519,00 € ylijäämää.
9 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelle 2008
Esitettyjen selvitysten perusteella hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
vuoden 2008 osalta.
10 Päätetään tilikauden 2008 ylijäämän käytöstä
Hyväksyttiin hallituksen esitys liittää ylijäämä yhdistyspääomaan.
11 Päätetään yhdistyksen kunniajäsenestä hallituksen esityksen mukaan
Ei muita asioita.
12 Muuta asiat

Arto Isomäki tiedotti tulevasta opintomatkasta Vologdaan elokuussa 2009.
Pertti Koskinen esitteli löytämäänsä kirjaa rautatieläisiin liittyvistä kaskuista.

13 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14. Kokousväki siirtyi nauttimaan kokousruokailusta.
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Yhdistyksen toimintakertomus 2008
Puheenjohtajan katsaus
VR Sähkötekniset - STY ry sadannenseitsemännen toimintavuoden toiminta toteutui seuraavan tyyppisenä.
Toiminnan pääasiallisina runkoina oli vuosi- ja syyskokoukset. Vuosikokous pidettiin Tampereella ja
syyskokous Helsingissä.
Jäsenten määrä oli 31.12.2008 yhteensä 301 jäsentä. Vastaava jäsenmäärä 1.1.2007 oli 300 jäsentä.
Jäsenistä muodostuu yhteensä 16 yrityksen ja viraston henkilöstöstä; Corenet, E-West, Licon-At, Metro,
Mipro, Proxion, Pöyry, Ratahallintokeskus, Rautatievirasto, Safetyadvisor, Siemens, Sweco, Taskfield, VR
Osakeyhtiö, VR Rata ja VR Yhtymä
Hallinto
Vuosikokous pidettiin Riihimäellä 16.3. ja syyskokous Helsingissä 25.10. Vuosikokouksen puheenjohtajana
toimi Jorma Sillanpää ja syyskokouksessa puhetta johti Leo Tuppurainen.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Arto Isomäki. Muu hallituksen kokoonpano; Johanna Wäre (varapuheenjohtaja), Tero Muje (sihteeri), Erkki Kallio (talous), Erkki Airaksinen (opinto- ja muu matkailu), Markku Toukola (jäsentilaisuudet), Risto Ala-Korpela sekä Jukka Salonen (varajäsen). Tilintarkastajina toimivat Teuvo Halonen ja Markku Puskala, sekä varatilintarkastaja Aarre Loppi ja Martti Ronko.
Hallitus kokoontui kauden aikana 6 kertaa.
Talous
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotot muodostuivat pääasiallisesti jäsenmaksutuloista. Lisäksi oli myyntituloja julkaistuista kirjoista sekä sijoituksen korkotuotto. Varsinaisen toiminnan kulut muodostuivat pääosin
vuosikokouksista, hallituksen kokouskuluista, uuden kirjan valmistelukuluista ja museotoiminnasta. Yhdistyksen toimintakauden 2008 tulos on ylijäämäinen, 2519,00 €. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja
mahdollistaa hyvin toiminnan jatkuvuuden.
Yhdistyksen toiminta
Päätettiin julkaista yhdistyksen toiminnasta ja rautatie-alaan liittyvästä sähköisestä toiminasta kertova kirja.
Kirja painottuu vuosituhannen vaihteen tapahtumiin ja pyrkii hahmottamaan rautatie alan kehitystä tuleville
vuosille ja vuosikymmenille. Kirja on jo neljäs yhdistyksen julkaisu.
Kehitettiin opintomatkojen järjestämisessä yhteisjärjestelyinä muiden rautatiealan yhdistysten kanssa.
Seurattiin aktiivisesti Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä esityksiä jotka liittyivät VR Radan
omistamaan raskaan kaluston käyttöön, liikenteenpohjauksen omistussuhteisiin, RHK:n roolin kehittämiseen
ja ratapihojen ja maa-alueiden omistus järjestelyihin sekä väylävirastojen yhdistämiseen.
Opintomatkoille ei löytynyt riittävää määrää lähtijöitä joten suunniteltuja matkoja ei toteutettu.
Muuta muistiin merkittävää
Yhdistyksen kolme vuotta sitten avatuilla netti sivulla on maaliskuun alkuun mennessä vierailtu 2561 (1826)
kertaa. Sivujen osoite on www.vrsty.fi.
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Yritysvierailu
RICA - Riihimäen Metallikaluste Oy
Riihimäen Metallikaluste Oy on metallituotteita
valmistava yritys.
Toimimme Riihimäellä, Mattilan teollisuusalueella.
Rica on yrityksen tuotteiden markkinointinimi.
Toimintamme jakaantuu neljään osa-alueeseen:
-

Lämmitysjärjestelmät
Auditoriot
Istuimet
Alihankinta

Ohjelma:
12.30
13.00
15.00
16.00
18.00
19.30

Kokoontuminen Riihimäen asemalla
Yritysvierailu - tutustuminen Rica Oy:n
Siirtyminen Kiskon majalle
Viisiottelu
Jälkipeli saunassa ja vapaata yhdessäoloa
Ensimmäinen paluukuljetus asemalla

Pyyhkeet mukaan, asu sään mukaan.
Laidunkauden avajaiset
28.05.2009
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Ilmoittautumiset sähköpostilla: Risto.Ala-Korpela@vr.fi
tai tekstiviestillä (SMS) puhelimeen 040 8630301,
20.5.2009 mennessä!

Viisiottelun ohjelma:
1.
2.
3.
4.
5.

Golf puttaus-kilpailu
Tikanheitto kilpailu
Minisuunnistus lähistöllä
Jarrukengän heitto
Tietokilpailu
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Opintomatka Vologdaan 26-31.8
Alustava aikataulu:
26.8. klo 10.00 lähtö Kouvolan rautatieasemalta kohti Vologda. Ensimmäinen yö esimerkiksi Tihvinässä, hot.
Tihvinä
27.8. Aamiaisen jälkeen ajetaan Tihvinästä Vologdan suuntaan, ruokailu matkan aikana tai heti Vologdassa
hotellin ravintolassa, majoitus hot. Spasski . Majoituksen jälkeen iltapäivällä lyhyt kierros Vologdassa, jossa
tutustumme Kremlin alueen kohteisiin, Pyhän Sofian katedraaliin, kellotapuliin ja entiseen hengelliseen keskukseen. Kremlistä jatkamme kaupunkikierrosta ja tutustumme mm. kaupungin puuarkkitehtuuriin. Kierroksen jälkeen vapaata tutustumista Vologdaan.
28.8. Aamiaisen jälkeen tapaamiset paikallisten rautatiealan vaikuttajatahojen kanssa, aveceille järjestetään
omaa ohjelmaa…
Klo 20.00 Illallinen Vologdassa.
29.8. Aamiaisen jälkeen jatkaamme tutustusta Vologdan ympäristöön omalla bussilla, käymme Taidemuseossa, jossa erinomainen ikoninäyttely 1200 - 1800 luvuilta, pitsikokoelma ja puukaiverrustöiden näyttely,
tutustuminen Pyhä Dimitri Prilutskin luostariin. Lounas kierroksen aikana. Paluumatka alkaa noin klo 16.00.
Majoitus paluumatkalla Volhovassa hot. Staraya Ladoga ( tai uudelleen samassa Tihvinässä) paluumatkan
varrella.
30.8. Aamiaisen jälkeen paluu Pietarin kautta takaisin Kouvolaan jossa ollaan myöhään illalla. Pietarissa on
opastettu kaupunkikierros ja hieman vapaata tutustumisaikaa. Bussi palaa illan aikana Kouvolaan ja on rautatieasemalla iltamyöhään.
Matkan hinta 590 €/hlö. Siihen sisältyy kuljetus Kouvolasta alkaen suomalaisella linja-autolla, venäjän ryhmäviisumi, neljän yön majoitukset ohjelman mukaan 2-hh, hotellin aamiaisen lisäksi yksi ruokailu päivässä.
Lisämaksulla: 120 eur/hlö majoitus yhden hengen huoneessa
Vaihtoehto 1- yöjunalla Vologdasta Pietariin.
Lisäkustannukset Vologda - Pietari yöjunamatkaa varten. Jos halukkuutta esiintyy niin osa matkalaisista voi
majoittua yöjunaan ja olla pirteänä Pietarissä heti aamulla, mutta nämä junapaikat pitää varata etukäteen,
eli halukkuus jo matkavarauksen yhteydessä. Lisämaksu 2. luokassa 4-hengen makuuhytissä n. 30
eur/hlö ja 1. luokan 2-paikkaisessa makuuvaunussa n. 110 eur/hlö.
Vaihtoehto 2- lisäyö Pietarissa ja Sibelius-junalla takaisin Suomeen.
Halukkaat voivat jäädä Pietariin jossa yöpyminen esimerkiksi Dostoevsky-hotelliin keskustassa, hinta 95
eur/hlö/yö. Lisäyön varaus on tehtävä matkavarauksen yhteydessä, koska viisumia tarvitaan pidemmäksi
aikaa. Vähintään 6 henkilöä saa ryhmäviisumin, mikäli Pietariin jää vain muutama, niin heille tehdään oma
viisumin suoraan passiin. Junalipun hinta Pietarista Helsinkiin 2. luokassa 65 eur ( Kouvolaan 45 eur)
31.8. II ryhmän paluumatka Pietarista noin klo 16 paikkeilla Sibelius-junalla takaisin Suomeen.
Ohjelmaan on vielä mahdollisuus tehdä muutoksia Vologdan osalta, kun saamme tarkat aikataulut isänniltä.
Ohjelman aikataulut voivat hieman muuttua, varsinkin 27.8. koska Venäjän liikenne ja tieolot vaikuttavat sen
päivän ohjelmaan.
Mahdollista on että bussi tulee Helsingin seudulta jolloin Kouvolan lisäksi mukaan pääsee esimerkiksi Tikkurilasta.
Ennakkoilmoittautumiset 31.5 mennessä sähköpostilla arto.isomaki@vr.fi tai puhelimella 040–8620325.
Lisäinfoa tiedotteessa nro 1. Tiedote löytyy osoitteesta http://www.vrsty.fi/.
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JUSSIN PALSTA
Turku 19.04.2009
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

STY:n huutokauppa Rautatiemuseolla 07.03.2009
Rautatiemuseolla pidettiin onnistunut tele-esineistön huutokauppatilaisuus, jonka tuotto käytetään
pääasiassa teleteknisen esineistön kunnostamiseen. Näistä eräs merkittävimmistä on ARDkeskuksen toimintakuntoon saattaminen talkoovoimin.

Lisää yhdessä tekemistä – ja vuorovaikutusta.
Runsas sata vuotta sitten yhdistyksemme perustettiin vuorovaikutuksen lisäämiseksi, luotiin säännöt, jotta tiedämme toiminnan tarkoituksen, tavoitteet ja sen miten avoimesti yhdessä päätämme
yhdistyksen asioista ja tekemisistämme.
Yhdistyksellämme on jatkuvasti tarjontaa erilaisista tapahtumista, joissa voidaan yhdessä kilpailla
tai tehdä jotain muuta harrastusluonteisesti sekä suorittaa opintomatkoja. Vuosikymmenien aikana
nämä yhteiset tilaisuudet ovat muodostuneet merkittäviksi tutustumistilaisuuksiksi keskenämme.
Tuntemisesta on taas monia etuja työyhteisössä, jossa on helpompi hoidella asioita tuttujen kesken. Viime vuosisadalla jolloin olimme vielä samassa firmassa töissä oli vain osastojen välisiä kynnyksiä, mutta nykyisin on eri yritykset ja niiden väliset tehtäväalueet. Kavereiden kesken on joustavampaa käsitellä alan kysymyksiä ja samalla myös tiedon kulku on avoimempaa ja helpompaa eri
tilanteissa. Mukana olo ja yhdessä tekeminen lisää arvostustasi.
Talkootehtävissä taas voi tutustua tekniikkaan ja saada tulosta aikaan sellaisissa puuhissa, joita ei
kirjoituspöydän ääressä hoideta. Suurin talkooprojektimme on ARD-keskuksen kokoaminen Hyvärisen Reiman johdolla Hyvinkäällä ja toinen työmaa, jossa Matti Karvosen johdolla kunnostetaan
eriaikakausien tele- ja turvalaite-esineistöä Tinavarastossa. Osallistu, hanki kontakteja kavereihin
eli alkuun pääsemiseksi ota yhteys Reima Hyvärinen 040 778 8283, email:
reima.hyvarinen@elisanet.fi tai Matti Karvonen 0400 659 897.
Yhdistyksen sisäisessä toiminnassa hallituskin on jakanut jäsenilleen tehtävät, joista he kantavat
osa- eli vetovastuun ja huolehtivat tapahtumien valmisteluista. Näiltä henkilöiltä saa tarkempia tietoja tulevista tilaisuuksista.

Yksi elämän peruskysymyksistä kuuluu: MIKSI??
Tässä hektisessä maailmassa olemme joskus liian kiireisiä, jotta pysähtyisimme ajattelemaan ihan
peruskysymyksiä...
MIKSI naiset laittavat ripsiväriä aina suu auki?
MIKSI kissanruokaa ei ole hiiren makuisena?
MIKSI on koiranruokaa tölkissä, jossa lukee: "entistä parempi maku" – kuka on testannut sen?
Kaikkihan tuntevat lentokoneiden mustat laatikot, jotka pysyvät aina ehjänä.
- MIKSI lentokoneita ei valmisteta tästä materiaalista? Kun kerran lentäminen on niin varma tapa
matkustaa..
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- MIKSI tulohallin nimi on "terminaali"?
MIKSI painat kaukosäätimen nappuloita lujempaa, kun patterit ovat melkein tyhjät?
MIKSI pesemme käsipyyhkeitämme:
eikö kuitenkin asia ole niin, että kätemme ovat puhtaat, kun kuivaamme ne pyyhkeeseen?
MIKSI Kamikaze-lentäjät käyttävät kypärää?
MITEN kyltti "kiellettyä astua nurmikolle" on saatu keskelle nurmikkoa?
Saavatko Liptonin työntekijät myös kahvitauon?
MIKSI lampaat eivät juokse sateella sisään?
MIKSI laitoksilla ja paikoilla, jotka ovat 24 tuntia vuorokaudessa auki, on ylipäänsä lukot?
Jos hymyilit lukiessasi edes kerran, sinun täytyy lähettää tämä viesti
kaikille, joidenka haluat myös hymyilevän.

VR Sähkötekniset – STY ry
PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Lohkopellontie 6-10 M
VR-Rata Oy 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 Engineering Pasila
Aleksis Kiven katu 17 A, 00510 HELSINKI
Jäsen (jäsentilaisuudet)
Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
VR Osakeyhtiö Helsingin varikko
Veturitie 20, 00240 HELSINKI
Jäsen
Risto Ala - Korpela
VR-Rata Oy L-S alue
Veturikatu 32
33820 TAMPERE
Varajäsen
Jukka Salonen
Koppelonkuja 12
Ratahallintokeskus
PL 185, 00101 HELSINKI

Hallitus 2007

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 30301 gsm
risto.ala-korpela@vr.fi

05860 HYVINKÄÄ

(09) 5840 5154 työ
040 548 7584 gsm
jukka.salonen@rhk.fi
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