1
SISÄLTÖ:
Puheenjohtajan mietteet, sivu 1
Tapahtumia, sivu 2
Kutsu syyskokoukseen, sivu 2

TIEDOTUS

Syyskokous matkaohjelma, sivu 2
Syyskokouksen asialista, sivu 3
Jussin palsta, sivut 4-6
Hallitus, sivu 7

5/2013
9.10.2013

Puheenjohtajan mietteitä
Armeenia ja Georgia opintomatka toteutettiin 33 matkaajan voimin. Matkalaisista 16 on STY:n jäseniä. Joitain vuosia sitten rautatiealan yhdistykset sopivat ”yhteismatkailusta”. Näin saadaan matkoille runsaslukuisempi
osallistuja joukko. Muutama yhteinen matka on tehty ja yhteismatkailupäätös on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi.
Kymmenen yhteisen päivän aikana ehditään vaihtaa mielipiteitä ns.
”maan ja taivaan” väliltä. Myös työasioista. Mukana oli useita, vaativissa
rautatiealan tehtävissä toimivia ja toimineita henkilöitä. Kenelläkään ei
ollut käsitystä mitä tämän päivän toimintamalleilla tavoitellaan. En tiedä,
onko vika kuulijoissa vai kertojissa, mutta hyvä tilanne tämä ei ole. Tilanne on jatkunut tämän kaltaisena jo useamman vuoden ajan.
Palataan matkan tunnelmiin ja kokemuksiin laajemmalla matkakertomuksella joulukuun tiedoteessa.
Muistuu mieleeni keskustelu takavuosilta eronneen pääjohtaja Henri Kuitusen kanssa. Keskustelun aikana Henri
totesi mielestäni erittäin harkitusti että ”tämän päivän johtamista voi arvioida vasta muutaman vuoden kuluttua”.
Näinhän asia on. Muutama vuosi keskustelusta on kulunut ja arviointia voi tehdä lukemalla 27.9 ilmestyneen Tekniikka ja Talous lehden sivun 8 artikkelin Pohjanmaan ratatöiden sujumisesta.
Se on selvää että vanhaan maailmaan ei ole paluuta. Tämä edellyttää myös STY:n uudistumista. Mikä on se taikasana, millä yhdistyksen toiminta turvataan jatkossa. STY:tä tarvitaan kokoamaan rautatiealan ammattilaisia yhteen. Tällä varmistetaan alan ammattilaisten verkottuminen ja ammatillisen osaamisen jalostuminen. Yhdessä
olemme enemmän.
Myös eläkeläisillä on oma merkittävä rooli toiminnassa. Taustojen ymmärtäminen auttaa tulevaisuuden asioissa.
Matkailulla on perinteisesti ollut merkittävä rooli yhdistyksemme historiassa. Varmasti näin on myös tulevaisuudessa.
Tästä aasinsiltana pääsen muistuttamaan että lähitulevaisuudessa on yhdistyksemme syyskokous. Syyskokous
pidetään lauantaina 26.10 ravintola Vltavassa Helsingissä. Kokouspaikka löytyy päärautatieaseman vieressä, länsi
puolelta. Katso sivun kaksi kutsu ja sivun kolme asialista. Kokouksen jälkeen suoritettavalle kokousmatkalle löytyy
vielä muutama vapaa paikka.
Hyvät jäsenet, tervetuloa mukaan innovoimaan ja miettimään, millä strategialla STY luotsataan tuleville vuosille ja
vuosikymmenille.
Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2013
lokakuu
Syyskokous ja – matka, 26–27.10.
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. Kokous on Ravintola Vltavan Havel-kabinetissa. Ravintola löytyy päärautatieaseman länsipuolella, Elielinaukio 2. Kokoukseen osallistujille on tarjolla aamiaista klo 9.00 alkaen.
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 aamiaisen.
Muutama paikka on vielä kokousmatkalle tarjolla. Ilmoittaudu kokoumatakalle sähköpostilla osoitteeseen arto.isomaki@vr.fi. Kokousmatka on jäseneltä sataviisikymmentäyhdeksän (159€) Euroa ja avecilta satayhdeksänkymmentäyhdeksän (199€) Euroa. Matka maksetaan yhdistyksen tilille SAMPO 800013-623940 ilmoittautumisen
yhteydessä heti kun olen kuitannut että tilaa matkalta vielä löytyy. Mikäli käytät matkaohjelman lisäpalveluita, ne
maksetaan samalle tilille.
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/
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Syyskokouksen esitys lista.
Kokouspaikka on Ravintola Vltavan Havel-kabinetissa, Elielinaukio 2.
Kokous on lauantai 26.10.2012.
Aloitetaan klo 9.00 aamupala tarjoilulla.
Kokous alkaa klo 10.00 ja päätyy klo 12.00 mennessä.
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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JUSSIN PALSTA
Turku 03.10.2013
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

Viime aikojen ihmettelyä rautatietapahtumista
VR-konserni muuttui yhtiöksi varsin hyvässä toimintavalmiudessa. Ratahallintokeskukselle siirtyi viranomaistoiminnat ja rataverkko kiinteine laitteineen. Kaikki muu jäi VR:lle, ammattimiehet ja työkoneet. Tässä vaiheessa toimi
varsin hyvin uusien laitteiden tekniikka ja huoltokoulutus omassa koulutuskeskuksessa, jossa tunnettiin rautateillä
tapahtuvaa kehitystä.
VR yhtymä on alkanut myydä tai ulkoistaa junaliikenteen tukitoimintojaan, jotka oletettavasti toiminevat kohtalaisesti niin kauan kuin mukana siirtyneet rautatieammattilaiset ovat mukana kuvioissa.
Mitä vaikuttaa radoilla alkava tavara- ja henkilöliikenteen kilpailuttaminen. Mitä tukitoimintoja VR:llä itsellään tulisi
vielä silloin olla. Toisaalta onko kilpailuttamisessa järkeä näin pienessä maassa varsinkin, jos jokin ulkomainen
yritys vie nämäkin työpaikat.
On mielenkiintoista seurata kuinka nuortet rautateitä tuntemattomat konsultit suosittelevat turvallisuuteen ja erikoisammattitaitoon liittyvien VR-yhtiön tehtävien ulkoistamista.
No ohessa on tarinoita menneiltä vuosilta virittämään ajatusmaailmaa ja luomaan uusia ideoita.

TARINOITA REVIIRILTÄMME
Koonnut Juhani Pitkänen vanhoista STY:n julkaisuista
LENNÄTININSINÖÖRI N.W.BERGMANIN LANKARADIO
Ensimmäinen rautateillä käytetty puhelin oli ns. Bell’in aparaatti, jossa puhuttiin samaan torveen, millä kuunneltiinkin. Hälytys annettiin vihellyspillillä, mikä tällöin painettiin kuulotorven kalvoa vastaan. Elettiin 1800-luvun loppuvuosikymmentä, jolloin lennätininsinöörinä toimi musikaalisuudestaan tunnettu N.W.Bergman. Riihimäellä tuolloin
vaikuttaneet laulukuoro ja soittokunta tapasivat pitää harjoituksiaan veturitallin yhteydessä olleessa sähkökonehuoneessa. Ukko-Bergmanpa sai aatteen. Hän vedätti johdon konehuoneesta asuntoonsa ja asennutti johdon
kumpaankin päähän mainitut Bell’in puhelimet, joista ”studiossa” oli ripustettu kattoon kuulotorvi alaspäin sille kohdalle, jossa harjoitukset pidettiin. Näin oli lankaradio valmis. Nyt saattoi ins. Bergman laiskanlinnassaan iltaisin
nauttia musiikkiesityksistä sikariaan tuprutellen.
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LENNÄTINTEKNIKKO A. NYLUND JA HOROSKOOPIT
Lennätinteknikko Adolf Nylund (virassa 1898 – 1940) laati laajassa mitassa maksusta horoskooppeja. Niitä tilattiin
ulkomaita myöten. Ne pitivätkin monessa tapauksessa paikkansa. Itse asiassa tämä olikin hänen ”pääelinkeinonsa”
ja virka vallan sivuasia. Hänen oma käsialansa oli muuten niin epäselvä, että lennätinkonepajalla oli vain yksi henkilö, rouva Mikkola, joka pystyi tulkitsemaan hänen kirjeensä.
Nylundin ollessa reviisorina Seinäjoella, oli Antti Raskin työkunta taas vuosikorjaustöissä siellä päin. Tämä tapahtui
vuonna 1915, jolloin voipula jo alkoi vaivata. Työkunta oli käynyt eräänä päivänä miehissä jossain kauempana Laihian ympäristössä voita hamstraamassa. Seuraavana päivänä ilmestyi Nylund Laihialle kertoen virnistellen aikoneensa tulla jo edellispäivänä, mutta oli nähnyt tähtien asennosta, ettei työkunnalle sovi, koska tekeillä näytti olleen
jonkinlainen muonantäydennysmatka. Raskilta loksahti suu vallan auki, sillä hän oli ollut aivan varma, ettei kenenkään pitänyt tietää työkunnan pienestä pinnauksesta. Kunnioitus poppamies Nylundin horoskooppeja kohtaan lisääntyi tämän jälkeen suuresti.

ALFONS GUSTAFSONIN VIRKAVUOSIEN VARRELTA
Lopetettuani koulunkäyntini keväällä 1903 pääsin heti telegrafireviisoriharjoittelijaksi saaden määräyksen lankamieheksi esimies Toivosen työkuntaan Viipuriin. Palkka oli silloin 25 penniä tunnilta. Asuntovaununa oli umpinainen, ravistunut tavaravaunu ilman minkäänlaista lämmityslaitetta. Vaunun päissä oli makuulavitsat, joiden alla säilytettiin työkalut ja tarvikkeet. Vaatteet oli kuivattava yksinkertaisesti ruumiinlämmöllä, ts. oli nukuttava täysissä
tamineissa. Karjalasta siirryimme sitten Pohjois-Savoon, jolloin järjestimme elämämme hieman mukavammin päästen useimmiten jonkin maalaistalon lattialle, josta ”kortteerista” maksoimme 15 penniä.
Talven tullen siirryin konepajalle vanhan Maranderin erittäin antoisaan oppiin. Myöskin oli nopeasti opeteltava sähköttämään. Sitten seurasikin koko joukko pieniä virantekoja eripuolilla rataverkkoa ja oltuani muutamia kuukausia
Tampereella ja Kuopiossa päädyin Mikkeliin, johon sitten sainkin ensimmäisen nimitykseni.
Muistan Kuopion ajalta pienen jännittävän jutun. Lennätinteknikoiden tehtäviin kuului opettaa liikenneoppilaille lennätintekniikkaa. Tätä varten olin kytkenyt lennätinkoneen paristohuoneessa johonkin asemien väliseen johtoon.
Ruokatunnin aikana oppilaat naputtivat hassutuksiaan aseman lennätintoimiston naisille. Juttujapa seurasi eräällä
asemalla eräs santarmiystävällinen asemapäällikkö tehden ilmiannon lennätinliikenteen häiritsemisestä ja lennätinsalaisuuden loukkaamisesta. Rautatiehallitukseen tulikin kenraalikuvernööriltä kirjelmä, jossa vaadittiin asian tarkkaa tutkimista ja syyllisen saattamista ankaraan rangaistukseen. Sain tällöin reistraattori Uno Ölleriltä suullisen
vihjeen ”häipyä toistaiseksi”. Tilanne oli todella vakava. Mutta sitten tuli suurlakko minulle erinomaisen sopivaan
aikaan ja tämä toi pelastukseni.
Alkuvuosina oli puhelinyhteyksiä vai vaihteisiin ja asemilta alaisille pysäkeille. Sitten nämä pätkät vedettiin yhteen,
jolloin syntyi pitempiä junanlähetyslinjoja. Johtimissa oli toisena johtimena ma ja 300 ohmin koneet oli kytketty sarjaan, joten kuuluvaisuudessa ei valitettavasti ollut kehumista. Tällöin kokeilin rinnakkaiskytkentää ja tulos oli hyvä.
Ajatukselleni en kuitenkaan saanut hyväksymistä, vaan minua varoitettiin vaarallisten kokeilujen jatkamisesta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen rakennettiin sitten puhelinjohdot kaksoisjohtoisiksi ja käyttöön tulivat 2000 ohmin koneet rinnan kytkettyinä. Noilta ajoilta muistan myös ottaneeni käyttöön eräänlaisen linjaautomaattipuhelimen. Seikka oli sellainen, että Mikkeli – Kouvolan johto oli katkaistu Mäntyharjulla, joten tätä siis
tarvittiin välittäjäksi pyrittäessä Kouvolaan. Sijoitin releen Mäntyharjuun, jota voitiin vedättää lennätinpariston virralla Mikkelistä käsin ja sitten antaa Kouvolan kutsu. Näin oli automaatti valmis toimien hyvin.
Oli kerran taas lennätinvika Pieksämäen ja Suonenjoen välillä. Lähdin aamujunalla matkaan seisten veturissa,
jolloin havaitsinkin lähellä Suonenjokea katkenneen kohdan. Hyppäsin syvään hankeen ja juna meni menojaan.
Hetken ihmeteltyäni tilannetta totesin, etten voikaan korjata vikaa mukanani olevalla lyhyellä sitomalangan pätkällä.
Tällöin muistin muutaman kilometrin päässä näkemäni risaisen piikkilanka-aidan. Mitäs siinä, matkaan vain! Sieltä
se löytyi, tarpeellinen pätkä – tosin 6 km:n päästä. No. aikani kiipeiltyäni liukkaissa pylväissä käsivoimin – pylväskenkiähän ei silloin vielä ollut – oli katkennut johto jotenkuten jatkettu. Tosin olivat umpihanki ja riehuminen myös
vieneet voimani tyystin, joten tarpominen lähimmälle liikennepaikalle ei tuntunut kovin houkuttelevalta eikä minun
tarvinnut onnekseni sitä kauan harrastaakkaan, sillä takaa kuului jokin yksinäinen juna tulevan. Viittoilin sille tarmokkaasti pysähdysmerkkejä, enkä väistynyt syrjään, vaikka näytti siltä, että se ajaa ylitseni. No, pysähtyihän se
sentään, mutta samalla hyppäsi kaksi poliisia pistoolit ojossa huutaen käsiä ylös. Asia selvisi tietysti. Minua luultiin
rosvoksi, joka aikoo ryöstää kasoorin kassan. Siihen aikaan matkusti nimittäin talousjakson kasööri kerran kuussa
jaksonsa alueella kassakirstuineen maksamassa palkkoja – pake oli näet silloin vielä tuntematon käsite.
Sallittakoon vielä pieni tositarina ajalta, jolloin lennätin oli ainoa viestivälinen. Hiirolan asemapäällikkö totesi eräänä
päivänä kauhukseen, ettei lennätinkone ”kirjoittanut” nauhalleen mitään. Hän tunsi suurta kunnioitusta aparaattia
kohtaan eikä uskaltanut kovin kajota sen vipusiin ja ruuveihin. Kun junia kulki harvassa ja nekin aikataulun mukaan, ei tosin suurempaa vaaraa ollut, mutta ainahan toki kulussa oli myös ylimääräisiä. Ap lähettikin hätäviestin
ensimmäisellä junalla mibulle. Pääsin puolestani matkaan vasta illalla. Astuessani junasta ilostui ap:n odottava
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naama ikihyväksi. Hän kertoili monisanaisesti rouvansa säestämänä, kuinka kauhea päivä heillä oli ollut. Tosin he
olivat hädässään keksineet oivan konstin: herra naputti ja rouva juoksutti mustetta kannusta mustepyörälle, joten
jälkeä kyllä tuli, vaikka sotkuakin syntyi. Kun menimme asematoimistoon, havaitsin koko koneen, pöydän, vieläpä
lattiankin olevan kauheasti musteessa. Rouva valaisi, että kun muste oli loppunut kannusta, hän oli pienellä lusikalla kaapinut ylijuossutta väriä pöydältä väripyörälle ja näin vieläkin pelastanut tilanteen. Katselin ja kuuntelin tätä
kaikkea kerrassaan hämmästyneenä ja nauruani pidätellen. Suorastaan säälitti, kun piti näyttää miten vähäisellä
tempulla vika olisi ollut korjattu, vain mustesäiliötä hieman nostamalla. No, rouva riensi panemaan kahvipannun
tulelle eikä asiaa kosketeltu enää sanallakaan kahvipöydässä.

TAPAHTUI KIELTOLAIN AIKANA
Lennätinkonepajan viilari Oskar Österlund ihmetteli aikoinaan, miksi lennätinkoneiden ”magneettirullat” piti ruveta
käärimään uudella tavalla, koska ne oli vuosikymmenet toimineet moitteettomasti näinkin. Tällöin työkaveri Esko
Särkipato selittää, että ne tullaan tästä alkaen kytkemään rinnan, joten se johtuu yksinkertaisesti Ohmin laista. Tähän kivahtaa Österlund halveksittavasti: ”Hälvetti, Ohmin laki! Mitä siitä pitää välittää, kuka täällä välittä sitte kieltolakista!”

TULIPALO LUJASELLA
Insinööri Lujanen entinen Sähkökonepajan päällikkö asui Riihimäellä Maantie 9:ssä toisessa päässä taloa kuin
insinööri Keijo Toivola. Eräänä yönä aamuvarhain Toivolan ovikello soi ja ovella Lujasen palvelija hätääntyneen
näköisenä ja sanoi, että heidän keittiössään oli tulipalo. Toivola otti äkkiä pesuvadillisen vettä mukaansa ajatellen,
että kyllä se tällä sammuu ja juoksi pyjamassaan ulkokautta naapuriin. Avatessaan keittiön oven löivät liekit häntä
vastaan ja pesuvadillinen vettä kaatui hänen housuilleen ja niin hälytettiin paikalle palokunta. Palokunta saapui ja
alkoi vedellä letkujaan että pääsisi sammutustöihin. Siinä syntyi kuitenkin palomiesten työskennellessä jonkin verran melua ja kovaa puhetta, tästä talon rouva torui palomiehiä sanoen ’ettekö voisi olla vähän hiljempaa ettei pojat
heräisi’. Tämä kuvaa hyvin talonväen rauhallisuutta.

PALKANKOROTUS JA JUOMAKARAHVI
Sähkökonepajan aikaan istuivat samassa kulmahuoneessa insinöörit Erkki Kolu ja Reijo Taimio sekä teknikko Ensio Aittola. Heille oli samoihin aikoihin sattunut palkankorotus ja niin he eräänä lauantai-iltapäivänä päättivät vähän
juhlia tapahtunutta harvinaisuutta. Yksi heistä oli käynyt kaupassa ja aine kaadettiin huoneen juomakarahviin. Puoli
neljän aikaan sitten alettiin maistella karahvinsekoitetta, jokaisella oli lasi pöydällä kun huoneeseen tuli kiireinen
päällikkö Lujanen ja selitti asioitaan. Hän huomasi lasit ja sanoi ”minullakin on jano” ottaen tyhjän lasin, meni karahville sekä kaatoi lasiinsa ”vettä”. Hän kallisti lasia ja sai suuhunsa juomaa. Huoneessa olijat seurasivat päällikön
ilmeitä tarkasti, jotka olivat hämmästyneet. Aittola koetti jotain selitystä, että tässä vähän juhlitaan palkankorotusta,
johon Lujanen ”niin niin kyllä kyllä”. Enempää kantaa ottamatta hän meni ovelle ja toivotti hyvää pyhää.

TYÖSUHTEISTEN TUNNIT
Onni Toivonen Sähkökonepajan henkilökuntapäällikkö oli hyvin persoonallinen ja tunnollinen virkamies. Hänen
puoleensa käännyttiin usein kaikenlaisissa kysymyksissä pitkäaikaisen kokemuksen ja hyvän tietämyksen vuoksi.
Kerrankin tuli puhelinsoitto jossa kysyttiin montako prosenttia tehdyistä työtunneista oli työsuhteisten tekemiä. Tähän Toivonen sanoi jämerästi ”hetkinen” ja laski kuulokkeen pöydälle ja katseli hetken hiljaa nurkkaan päin, otti
kuulopuhelimen ja sanoi: ”työtunneista on 14,3 % työsuhteisten tekemiä.”. Kysyjä kiitti vastauksesta ja oli hyvin
tyytyväinen.
Tarinat kirjoista ”VR Sähkötekniset ry 60 vuotta”, 1961 ja ”VR Sähkötekniset ry 1901 – 1981”

Jussi

7

H
Haalllliittuuss 22001133

V
VR
RS
Säähhkköötteekknniisseett –– S
STTY
Y rryy
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

