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Puheenjohtajan mietteitä

Kesäkuun tiedotteessa fiilistelin alkukesän keleillä. Toivoin
myös loppukesälle leppoisia kelejä. Tällä kertaa toiveeni toteutui. Hyvä näin.
STY tarjoaa syksylle kaukomatkailun lisäksi mahdollisuuden
tutustua naapurimaan uusiin Flirt-lähijuniin. Samalla näet palasen Viron lähihistoriaa Paldiskin sukellusvenekaupungissa.
Alueella, jossa ei yksin ehkä tule liikuttua. Liikkuminen on
tehty mahdollisimman helpoksi valmiiksi järjestetyin kuljetuksin.
Lähde mukaan tapaamaan tuttuja ja näkemään Viroa hieman erilaisesta suunasta mihin olet
tottunut. Lisätietoja löytyy syyskokousmatkasta sivulla 2. Kannattaa tutustua ja käydä vaikka
nettisivuilla vilkaisemassa ohjelman mukaisia kohteita.
Yhdistys pohtii ja sopeuttaa toimintastrategiaansa uudistuneeseen toimintaympäristöön syyskuun alkupuolella. Asiasta keskustellaan myös syyskokouksessa ja syyskokousmatkalla 26–
27.10. Ilmoittautumisohjeet syyskokoukseen ja syyskokousmatkaan löydät sivulta kaksi. Muista
ilmoittautua.
Joskus olen pohdiskellut tällä palstalla ”maailman menoa” melko synkinkin sanakääntein. Mutta
koskaan en olisi uskonut että nykypäivän johtajat, niin poliittiset kuin työelämää johtavatkin,
saavat asiat näin solmuun. Olen entistä vakuuttuneempi että 1970 syntyneellä johtajasukupolvella on vakavia puutteita kansaihmisten kanssa kommunikoinnissa. Jenkkityyliset johtamisopit,
”teimme kaikkien aikojen parhaan sopimuksen”, eivät pure. Eivät varsinkaan silloin jos sopimukset eivät olleetkaan kovin hyviä. Kenties kuunnellen ja keskustellen päästään parempaan
lopputulokseen.
Arvoisat jäsenet, näillä miettein tapaamisiin syyskokouksessa.
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2013
syyskuu
Opintomatka Georgia ja Armenia 26.9 – 4.10. Matka toteutetaan 34 henkilön voimin.
lokakuu
tiedote nro 5
lokakuu
Syyskokous ja – matka, 26–27.10, kokous pääkaupunkiseudulla, matka mahdollisesti Tallinaan.
joulukuu
tiedote nro 6
Kutsu VR Sähkötekniset - STY ry:n syyskokoukseen Helsinkiin lauantaina 26.10.2013
Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä lauantaina 26.10.2012 alkaen klo
10.00. Tarkempi kokouspaikka ilmoitetaan tiedotteessa numero 5 joka ilmestyy 15.10 mennessä.
Mikäli osallistut VAIN syyskokoukseen, ilmoittaudu sähköpostilla sihteeri@vrsty.fi tai puhelimitse tekstiviestillä
numeroon 040 8621609 viimeistään 16.10.2012. Ennakkoilmoittautuminen on tärkeää jotta voimme varata kokoukseen osallistuville kokous tarjoilut. Mainitse mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautuessasi.
Ilmoittautuminen sekä syyskokoukseen että syyskokous matkalle tapahtuu maksamalla osallistumismaksu:
jäseneltä sataviisikymmentäyhdeksän (159€) Euroa ja avecilta satayhdeksänkymmentäyhdeksän (199€) Euroa.
Matka maksetaan yhdistyksen tilille SAMPO 800013-623940 viimeistään 25.9.2013. Mikäli käytät matkaohjelman
lisäpalveluita, ne maksetaan samalle tilille.
Niukahkon hotellitarjonnan vuoksi matkalla mahtuu tämän hetken varauksen mukaan 20 henkilöä. Tarvittaessa
pyrimme järjestämään lisäpaikkoja. Varaukset astuvat voimaan siinä järjestyksessä kun varausmaksu on maksettu.
Tutustuminen Viron uusiin Flirt-lähijuniin ja Paldiskin kaupunkiin!
Lauantai 26.10.
klo 9.00 alk. Aamiainen tai aamukahvi. Paikka ja tarjoilu tarkennetaan seuraavassa tiedotteessa.
klo 10.00
Syyskokous alkaa
klo 12.00
Mennessä kokous päätyy
klo 12.30
Check in Helsingin Länsiterminaalissa TallinkSiljan M/S Superstar
klo 13.30
Star-alus lähtee kohti Tallinnaa (lisämaksulla buffet-illallinen á 22 eur)
klo 15.30
Laiva on Tallinnassa, kuljetus satamasta Barons-hotelliin, joka sijaitsee aivan vanhakaupungissa.
Loppumatka n. 200 m on käveltävä laukkuineen.
Majoitus Barons**** hotelliin kahden hengen huoneeseen.
klo 18.00–20.00 buffet-ruokailu hotellin ravintolassa (sisältyy matkan hintaan)
Sunnuntai 27.10.
Aamiainen hotellissa
klo 10.00
Tavarat linja-autoon ja bussi vie Rautatieasemalle, josta jatketaan junalla. Tavarat on mahdollista
jättää bussiin.
klo 10.25
Lähijuna lähtee kohti Paldiskin kaupunkia
klo 11.25
Juna on Paldiskissa, jossa odottaa paikallisopas ja bussi matkatavaroineen odottavat. Opastettu
kierros Paldiskin kaupungissa, joka Neuvostoliiton aikana oli suljettu kaupunki ja kuuluisa
sukellusveneiden kokeilukeskus. Kierroksen aikana mahdollisuus tutustua Paldiskin Amandus
Adamsonin nykyaikaiseen museoon http://www.amandusadamson.eu/ . Liput sisältyy matkan
hintaan.
Klo 13.30
Lounas Padise kartanoravintolassa www.padisemois.ee . Sisältyy matkan hintaan.
Klo 14.30
Lounaan jälkeen bussi vie takaisin Tallinnaan...
klo 15.30
Check in D-terminaalissa TallinkSiljan M/S Star tai Superstar
klo 16.30
Laiva lähtee kohti Helsinkiä (lisämaksulla ruokailu buffet-pöydässä)
klo 18.30
Saapuminen Länsiterminaaliin...
HINTA: 199 eur/hlö, hinnassa edestakainen matka nopeilla TallinkSiljan M/S Superstarilla kansipaikoin, majoitus
2-hengen huoneessa aamiaisineen Barons-hotellissa, hinnassa myös buffet-ruokailu hotellissa tulopäivänä klo
18-20.00, kuljetus paikallisella bussilla ohjelman mukaan, opas sunnuntaina, lounas matkan aikana 27.10., yksi
museo ja junalippu yhteen suuntaan.
Lisämaksulla: 1-hengen huone 36 eur, 5 eur/hlö lounas Padise kartanoravintolassa, buffet-pöytä laivalla á 22
eur/suunta.
Hinta on laskettu 20 maksavan matkustajan mukaan.
Barons hotell http://www.barons.ee/

3
Syyskokouksen esitys lista.
Kokous aika on lauantai 26.10.2012.
Aloitetaan klo 9.00 kahvi tai aamupala tarjoilulla (riipuu miten saadaan järjästettyä).
Kokous alkaa klo 10.00 ja päätyy klo 12.00 mennessä.
Kokouspaikka ilmoitetaan tiedotteessa nro 5. Lähellä länsisatamaa tai Helsingin keskustassa.
Kokouksen esityslista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Syyskokouksen avaus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2014
Valitaan yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja vuodeksi 2014
Valitaan yhdistyksen hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2014
Hyväksytään talousarvio vuodelle 2014
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet vuodeksi 2014
Valitaan edustajat muihin kokouksiin
Kokouskutsujen toimittamistapa jäsenille
Päätetään tukistipendistä
Huomionosoitukset
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Tervetuloa
Hallitus
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Toimintaa vuodesta 1901

Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
00420 HELSINKI
markku1.toukola@gmail.com
markku.toukola@vr.fi

STY museovaliokunnan toimintaa
Sunnuntaina 11.08.2013 viettiin jälleen Rautatiemuseopäivää. Sää suosi vieraita ja paljon toimintaa sinne oli järjestettykin. Oli kiva nähdä tuttuja pitkastä aikaa.
Höyryveturi Leena kuljetti museoalueella vieraita III-luokan matkustajavaunussa.
Veturitallin työpajassa askarreltiin. Askartelussa oli mukana kaiken ikäisiä ja
hauskaa tuntui olevan.
Lasten puistojunat liikennöivät koko päivän. Ajossa olivat höyry- ja dieselveturi vetoiset junat.
Oli resiina-ajelua ja kääntöpöytänäytöksiä. Puistokonsertista vastasi yhtye nimeltä Keskiyön
Pleksit. Ja kyllä, tänäkin vuonna vieraina oli myös mehiläisiä, ehkä liiaksikin asti.
Museojuna Valtteri toi aamupäivällä vieraat pääkaupunkiseudulta museon laiturille asti ja vei myös iltapäivällä takaisinkin.
Museopäiviä vietettiin nyt ensimmäistä kertaa uuden museojohtaja
Tiina Lehtisen johdolla (kuvassa oikealla).

STY:n museovaliokunta kokoontui elokuussa, mukaan oli kutsuttu myös uusi museojohtaja
Tiina Lehtinen. Hän lupasi yhteistyön jatkuvan entiseen malliin. Samoin entinen museojohtaja
Matti Bergström kertoi mielellään jatkavansa museovaliokunnassa.
Nurmeksen relekeskus on vieläkin ilman vitriiniä, onneksi Anders Järvenpää oli Museopäivillä
päivystämässä keskuksella. Suuret kiitos siitä hänelle!
Oli siinä lapsilla ihmettelemistä jo pelkästään numerovalinta puhelimessa ja sitten riemu repesi,
kun äiti tai isä soitti luuripuhelimeen ja se alkoi piristä. Alkuun epäröiden he ottivat luurin käteensä, mutta hymy levisi kuin Hangon keksillä, kun sieltä kuuluikin äidin ääni.
Vitriinistä on nyt pyydetty kolmas tarjous, josko se nyt vihdoin syksyn aikana saataisi näyttelykuntoon.

Syksyllä on tarkoitus pitää tinavarastolla talkoot. Siellä varastoituina olevat
esineet kuvataan ja luetteloidaan. Itse olen kovin kiireinen syyskuun aikana,
mutta lokakuussa voitaisi minun puolesta aloittaa kuvaukset. Kutsun porukkaa kokoon sitten eri kutsulla.
Hyvää loppu kesää ja syksyä kaikille, terveisin Make.
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JUSSIN PALSTA
Turku 25.08.2013
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

Kaukasian matkaohjelmassa on olosuhteiden
pakosta jouduttu tekemään muutos ja yöjunamatka Armeniasta Georgiaan on muutettu
bussimatkaksi aikataulusyistä. Georgiassa
yritetään kuitenkin halukkaille järjestää pieni
junamatka. Korjatut aikataulusivut lähetetään
matkalaisille sähköpostissa syyskuussa.
OPINTOMATKA
ARMENIA JA GEORGIA
Alla hiukan rautatiesanastoa
matkailijoille.
26.9 – 5.10.2013
Yhdistyksemme matka suuntautuu 26.9 –
5.10.2013 Kaukasiaan. On ollut mielenkiintoista
koota matkalaisille muistikirjaa ja todeta useita
kiinnostavia kohteita ohjelmassa. Osanottajista on
14 styläisiä, koko ryhmän ollessa 33 eli osa muista rautatieläisyhdistyksistä. Muistikirja jaettu
osanottajille kesäkuun
alussa.
Rautatiesanastoa
matkailijoita
varten alla

Lomamatkat on nopeuden vuoksi tehdä lentäen kohteeseen ja takaisin. Yhdistyksen olisi
hyvä kytkeä matkoillensa rautatieosuuksia ja
tutustumisia eri maiden rautatielaitoksiin sekä
maiden rautatieteollisuuteen. Tällaisilta matkoilta jää mieleen kehittämiskelpoisia ideoita
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NÄINKÖ MINÄ JOHDAN (tarinaa Iltalehdestä)
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Edellä oli mallia siitä millaista työympäristössä voisi olla. Miten itse olet kehittänyt itseäsi johtamis- tai asiantuntijatehtävissä sekä työtovereiden kanssa toimimisessa.
Millaisen panoksen annat töilläsi ja niiden kehittämisellä työnantajallesi. Esimerkilläsi annat helposti kuvan
koko ammattikunnasta ja menestyshaluista nykyisessä kilpailuyhteiskunnassa.
Kuuntelemisen ja keskustelemisen taidoilla on vaikuttava merkitys vuorovaikutuksessa. Älä ole heti tarjoamassa omaa näkemystäsi, joka voi hioutua keskustelun jälkeen.
Muista myös se, että jos on valtaa, niin on vastuutakin töistä ja henkilöistä.
Hyvät henkilösuhteet ja avoimuus luovat toimivan työympäristön ja näin pääsyn parempiin tuloksiin.
Yhteiset tapahtumat vapaa-ajalla antavat mahdollisuuksia tutustua paremmin työkavereihin

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

00650 HELSINKI

VARAPUHEENJOHTAJA
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
VR Track Oy, Tampere
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE

33400 TAMPERE

SIHTEERI
Tero Muje
Leppätie 3
Corenet Oy Riihimäki
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI

11310 RIIHIMÄKI

040 86 21609
tero.muje@corenet.fi

00400 HELSINKI

koti 050 521 8355
erkki.kallio@pp.inet.fi

TALOUDENHOITAJA
Erkki Kallio
Ohjaajantie 10 A 5

040 86 20325
arto.isomaki@vr.fi

Jäsen (jäsentilaisuudet ja museotoiminta)
Markku Toukola
Vanhaistentie 14 T 185
VR-Yhtymä Oy, Helsingin varikko
Veturitie 20, 00240 HELSINKI

00420 HELSINKI

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

38120 SASTAMALA

Jäsen
Mika Saari
Seljankuja 1
Licon-At Oy,
Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ
Varajäsen
Tero Sorsimo
Paatsamatie 8 B 26
VR Track Oy, Sähkö,
Kerkkolankatu 32, 05800 HYVINKÄÄ

05810 HYVINKÄÄ

00320 HELSINKI

0307 30 085 työ
040 86 30085
johanna.ware@vr.fi

040 86 63433
markku.toukola@vr.fi
markku1.toukola@gmail.com

040 86 30166
seppo.ketonen@vr.fi

0400 531 871
mika.saari@licon-at.fi

040 86 61791
tero.sorsimo@vr.fi

