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Puheenjohtajan mietteet
Hyvää alkanutta syksyä Teille kaikille arvoisat jäsenet. Ensimmäisessä tiedotteessa (pvm 25.2) puheenjohtajan palstalla mietiskelin että jonkinlaista linjausta yhdistyksen tulevaisuuden suunasta on syytä rakennella.
Hallitus on kesän ja syksyn aikana aloittanut pohdiskelun yhdistyksemme strategiasta toimia tulevien vuosien aikana. Mallia voisi kutsua työnimellä 1+5 malli. On olemassa peruspylväs joka tukeutuu viiteen tukipylvääseen ja tukipylväitä tukeviin apupylväisiin.
Peruspylväs olisi tai on rautatiealan sähköosaaja. Tämän ympärille yhdistyksen toiminnan on kietouduttava. Se on liima jonka varassa yhdistys tulee tulevaisuudessa elämään. Yksi tukipylväistä on luonnollisesti
jäsen hankinta ja pito. Ilman jäseniä yhdistys ei ole toimiva. Pitää pystyä "rekrytoimaan" mahdollisimman
paljon tällä alalla työskenteleviä osaajia yhdistyksemme jäseniksi. Tästä pylväästä on helppo siirtyä seuraavaan tukipylvääseen eli yhteistyö verkostot. Tällä osa-alueella on sähköympyröissä kehitettävää. Olen
nykyisten tehtävieni puolesta pääsyt seurailemaan maa- ja vesirakennuspuolen yhteistyöverkoston toimintaa. Kumisaapasmiehet osaavat tämän osion hoitaa huomattavan paremmin kuin sähkömiehet. Kilpaillaan
kun on kilpailun aika mutta osataan myös tarvittaessa verkottua. Yksi yhdistyksen tukijalka on luonnollisesti
pelisäännöt. Yhdistyksellä on tilaisuus kehittyä rautatie infran sähköyhdistäjäksi. On likimain selvää että
infrarakentamisen myllerrykset tuovat lähivuosina esim. väylävirastojen yhdistämiskaavailujen myötä markkinarakoa tämän tyyppiselle toiminnalle. Viimeisenä tukipylväänä näitä toimintoja on tukemassa seminaarit.
Toivon mukaan kun vuosi 2007 on kulunut lokakuulle niin seminaarimallin Pilot kokeilu on saatu toteutettua
muodossa tai toisessa.
Yllä esitettyä kutsutaan nykyisin muodikkaalla sanalla strategia. Strategia asioita mietitään nykyisin vähänkin
merkittävimpien asioiden yhteydessä. Mikäli yhdistyksemme hakee laajempaa jäsenkuntaa rautatieympäristössä täytyy strategia olla mietittynä. Yksi tapa toimia on sekin että pysytellään perinteisessä VR:n kentässä.
Tämäkin on jonkinlainen strategia. Puheenjohtajana näen että jos näin toimittaisiin niin yli 100 vuotta vanha
yhdistyksemme ei välttämättä olisi toimiva kovin pitkällä aikajänteellä. Olemalla edellä kulkija, kuten olemme
ennenkin olleet, niin kenties yhdistyksen 200 vuotis juhlija joku jossain viettää.
Strategia keskusteluun liittyy läheisesti arvot ja missio mutta pohdittakoon niitä vähän myöhemmin jos tarpeelliseksi nähdään. Virallinen keskustelu strategiasta aloitetaan syyskokouksessa ja strategian "hieronta"
tapahtuu vuosikokouksessa maaliskuussa. Toivon mukaan asia on kypsä päätettäväksi vuoden 2007 syyskokouksessa.
Aiheeseen liittyvä strategia kartan ensimmäinen versio sivulla 2
Hyvää syksyn jatkoa kaikille toivottaa
Arto Isomäki
Puheenjohtaja

1

”Grande Finale – IT-ajassa” –kirja
Ilmoitushankinnat ovat meneillään. Aikaa on 15.11 asti. Ohjeet ilmoituksen hankinnoista löytyy www-sivuilta
osoitteesta www.vrsty.fi ja siellä IT-AJASSA - GRANDE FINALE - sivulta. Mikäli Sinulla on sopiva kohde
ilmoitushankinnalle niin pyydä ilmoitusta ihmeessä. Näin varmistamme että kirja saadaan julkaistua aikataulun puitteissa vuoden 2007 alkupuolella.
Jotta ei lähestyttäisi yrityksiä samalla asialla moneen kertaan niin voit tiedustella sähköpostilla osoitteesta
teresa.jumisko@vrsty.fi ettei joku ole jo ko. yritykseltä ilmoitusta pyytänyt.

OPINTOMATKAT 2007 - 2008
Matkailuinnostus vuoden 2006 osalta oli melkoisen laimeaa. Nyt on oikea aika välittää tietoa siitä mikä kiinnostaisi mm. ensi vuonna. Kiinnostavista kohteista tietoa ja toiveita voi lähettää matkailuyhdyshenkilö Erkki
Airaksiselle (erkki.airaksinen@vr.fi ja puh. 040 866 3810). Myös erilaisia ideoita ja toiveita on hyvä tuoda
esiin mahdollisimman pikaisesti. Pari ehdotusta pienimuotoisesta kotimaan matkailusta ja tutustumiskohteista on saatu mutta palataan niihin tuonnempana.
Alustavina matkakaavailuna on ollut Baltiaan suuntautuva opintomatka keväällä 2007. Syksyllä tai kevät
talvella 2008 käväistäisiin Sveitsissä katsastamassa uusia lähiliikennejunia. Syyskesällä 2008 voitaisiin tehdä eksoottisempi matka Vologdaan. Kaupunki sijaitsee noin 560 km Pietarista itään. Vologda on kohtalaisen
suuri ja suomalaisille tuntematon kaupunki. Siitä on joskus historian hämärissä suunniteltu Venäjän pääkaupunkia mutta Moskova vei voiton. Tarinan mukaan kaupunkia rakennettaessa nimittäin putosi kivi jonkun
merkkimiehen päähän ja se oli tietysti selvä merkki että pääkaupunki ei voi olla Vologda. Mutta ennen kuin
sinne päästään täytyy saada rakennettua joitakuita yhteyksiä ja on tehtävä muitakin valmisteluja.
Tietoa ja tapahtumia 2006
joulukuu tiedote nro 6
Tietoa ja tapahtumia 2007
helmikuu
tiedote nro 1
maaliskuu
vuosikokous 16.3 Riihimäellä
huhtikuu
tiedote nro 2
huhtikuu
opintomatka Baltiaan, tarkentuu myöhemmin
toukokuu
Bombardierin malja 31.5, paikka myöhemmin
kesäkuu
tiedote nro 3
elokuu
tiedote nro 4
lokakuu
tiedote nro 5
lokakuu
syyskokous 25.10 Helsingissä
joulukuu
tiedote nro 6
Eläkeläisten liput 1.1.2007 alkaen
On ilmennyt tarvetta informoida STY:n eläkeläisjäseniä uudistuvasta henkilöstölipusta.
Lippu uudistuu 1.1.2007 alkaen jolloin vanhan mallinen lippu ei enää käy. Uudet liput ovat vuodenvaihteessa
muovikortteja ja voimassa toistaiseksi. Uudesta muovilipusta peritään eläkeläisen osalta 45 € lunastusmaksu. Tämän jälkeen Sinun ei tarvitse hakea enää vuosittain vuositarraa kuten nykyisin on pitänyt toimia.
Jotta Sinulla olisi voimassa oleva vapaalippu 1.1.2007 alkaen niin lippu toimi seuraavasti. Ilmoita henkilökohtaisesti tietosi 17.11 mennessä samaan paikkaan mistä olet nykyisen vuositarran saanut. Varaudu samalla
maksamaan 45 € lunastusmaksu tasarahalla. Lippu tullaan toimittamaan Sinulle postitse vuoden 2006 aikana.
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JUSSIN PALSTA
Turku 22.10.2006

Tulevaisuus
Minulla oli mahdollisuus osallistua hallituksen kokoukseen Euroopassa, jossa pääteemana olivat strategiat.
Jäin puheenjohtaja, Arton, luovan esityksen jälkeen miettimään mitä me tulevaisuudessa museoimme. Tekniikka on samankaltaista eli päätteet, joihin infoa antavat erilaiset ohjelmat. Ratalaitteet ovat nykyisenlaisia
kunnes magneettijunat tulevat. Todennäköisesti taltioidaan selostuksia, kuvia ja piirustuksia, nekin sähköisessä muodossa. Museovaliokunnassa mietimme periaatteita seuraavissa kokouksissa.
Yhteistyöpalaveri Raiderele ry:n kanssa 17.10.2006 Hyvinkäällä.
Syksyinen yhteistyöpalaveri pidettiin Hyvinkäällä Suomen Rautatiemuseossa Raiderele ry:n kanssa. Kokouksessa oli runsas osanotto ja käsiteltävinä asioina näyttelyt, koulutus ja tulevaisuudessa museoitavat laitteet. Rautatieliikenteen aloittamisesta Suomessa tulee kuluneeksi 150 vuotta vuonna 2012, jolloin museolla
on juhlanäyttely. Sen laajuus riippuu paljon valmistuuko museolle uusia tiloja siihen mennessä. Sitä ennen
voitaisiin järjestää pari pienempää näyttelyä mm. veturiradioista ja tasoristeyslaitosten kehityksestä keväällä
2007 ja talvikaudella 2007 – 2008. Veturiradionäyttelyyn tarvitaan lainaksi Nokian kumisaapas.
Koulutustoimintaa liikennealan henkilöille suunnitellaan museon tiloihin VRKK:n toimesta. Tätä varten Raiderele on suunnitellut sijoittavansa siirrettävään konttiin esittelylaitteiston. Lähimmät tarpeet on saada sopiva
kontti ja sen kalustaminen. STY tukee toteutusta mahdollisuuksien mukaan.
Keskusteltiin museoinnin merkityksestä jälkipolville ja todettiin tarpeen ilmenevän vasta keski-iässä ja silloin
kun laitteita ei enää ole. Pyrimme yhteistyössä kartoittamaan laitteita ja järjestelmiä hyvissä ajoin ennen purkamista sekä sopimaan niiden luovuttamisesta Rautatiemuseolle. Raiderele ry on osaltaan tehnyt hyvää
valmistelutyötä turvalaitteiden osalta. Lisäksi sopivat varastointitilat pyritään myös varaamaan. Vielä syksyn
aikana käytäneen neuvottelut RHK:n kanssa tulevaisuuden periaatteista.
Museotoiminnan syksyä
• Yhdistyksen museovaliokunnan kokous on 21.11.2006 Hyvinkäällä
• Suomen Rautatiemuseon kokoelmissa olevat tele- ja sähköesineet on luetteloitu ja suurin osa valokuvattu. Luettelo on nähtävissä yhdistyksemme nettisivuilla vuoden.2007 alkupuolella.
Museotapaamiset eläkeläisille
Eläkeläisille järjestetään kuukausittainen kahvittelu- / keskustelutapaaminen joka kuukauden viimeisenä
keskiviikkona kello 14.00 Suomen Rautatiemuseolla ja näin tuetaan museon toimintaa. Koordinaattorina
toimii Matti Karvonen Hyvinkäältä puh. 019 – 417 870. Ensimmäinen tilaisuus on 29.11.2006 klo 14.00.
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita eikä etukäteen tarvitse ilmoittautua.
Rautatiemuseon näyttely ”Snellman ja liikenne”
Pienimuotoinen näyttely on avoinna 12.5.2006 – 15.4.2007. J V Snellmanin syntymästä tuli kuluneeksi tänä
vuonna 200 vuotta. J V Snellman oli myös merkittävä vaikuttaja rautatieliikenteen kehittymisessä.
Työnimeltään ”Grande Finale – IT-ajassa” –kirja
Kirjan tekstit ovat kirjapainossa, muutamat tarkistukset ovat vielä meneillään. Kiitos kaikille avustaneille kirjoittajille. Toivon, että voimme yhdessä kirjoittajien ja ilmoitushankkijoiden kanssa viettää julkaisutilaisuutta
tammikuussa 2007. Taloudelliselta puolelta odotan jokaisen jäsenen panosta yhdistyksen hyväksi.
Kesäinen muisto tuotannosta
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VR Sähkötekniset – STY ry
PUHEENJOHTAJA
Arto Isomäki
Kytäjänkatu 13 as 1
VR-Rata Oy E-S alue, Helsinki PK
PL 488, 00101 HELSINKI
VARAPUHEENJOHTAJA
Jaakko Kuningas
Ruskeeahteentie 12
Corenet Oy pääkonttori
PL 488, 00101 HELSINKI
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
Johanna Wäre
Ryydynkatu 41
Corenet Oy
Rautatiekatu 21 B, 33100 TAMPERE
Varajäsen
Jukka Salonen
Koppelonkuja 12
Ratahallintokeskus
PL 185, 00101 HELSINKI

Hallitus 2006

05830 HYVINKÄÄ

0307 20 325 työ
040 86 20325 gsm
arto.isomaki@vr.fi
(03) 367 6771 kot

37550 LEMPÄÄLÄ

11310 RIIHIMÄKI

00400 HELSINKI

00520 HELSINKI

00420 HELSINKI

040 86 30134 gsm
jaakko.kuningas@corenet.fi

0307 21 609 työ
040 86 21609 gsm
tero.muje@corenet.fi
(09) 587 5973 kot
0307 26 505 työ
040 86 26505 gsm
erkki.kallio@corenet.fi

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

040 86 63433 gsm
markku.toukola@vr.fi

33400 TAMPERE

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

05860 HYVINKÄÄ

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