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Ω                                                                   Ω
Puheenjohtajan mietteitä

Helteisen loppukesän kääntyessä syksyyn on aika katsastella
tulevia. Kevään tiedotteessa ajankohtaista oli valtion päätös
luopua Destia Oy:tä ja HSL:n kaavailut valmistautumisesta
lähiliikenteen kilpailuttamiseen. Ajan hengen mukaan rauta-
tiealalla muutokset jatkuvat. Vuosi sitten VR Group ja TDC
Oy Finland myi Corenet Oy:n sijoitusyhtiö Governialle. Osan
henkilökuntaa ”matka jatkuu” Empower Oy:lle (lähde Empo-
werin sivut). Puheenjohtajan arvio on että rautatieympäristön
muutokset eivät lopu tähän.

Yleisemminkin on nähtävillä, että isot yritykset kehittävät toimintaansa palveluiden pirstaloimi-
sella. Muutos johtaa, halutaan sitä tai ei, muutaman henkilön yrityksiin. Nämä pienet, mutta ket-
terät yritykset verkottuvat tarpeen mukaan keskenään. Toimintatapa olisi vaatinut eri yhdistyksil-
tä, myös STY:tä, heräämistä jo aiemmin. Vanhanmallinen, tuttu ja turvallinen verkostomaailma
yrityksien sisällä on jäämässä historiaan. Tulevaisuudessakin verkostoidutaan, mutta verkosto-
jen malli eroaa nykyisestä.

Toivottavasti ei ajauduta samantyyppisiin ongelmiin kuin Ruotsissa. Skoonelainen henkilöliiken-
teestä vastaava yhtiö ei halua maksaa ratamaksuja, koska radanpito on sen mielestä huonoa.
Myös sikäläinen teollisuus pelkää rahdin myöhästymisten aiheuttavan asiakaskatoa.

Näistä ja muista asioista voimme keskustella lisää tulevassa syyskokouksessa (25.10) ja syys-
kokousmatkalla 25–26.10. Toivottavasti mahdollisimman monella on tilaisuus osallistua syysko-
koukseen ja kokousmatkalle. Ilmoittautumisohjeet ja matkaohjelma ovat tiedotteen sivulla 2 ja 3.

Hyvää ja antoisaa syksyn odotusta Teille kaikilla, arvoisat jäsenet.

Arto Isomäki
Puheenjohtaja
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Tapahtumia 2014
lokakuu tiedote nro 5
lokakuu syyskokous ja syyskokousmatka 25–26.10.
joulukuu tiedote nro 6

Kutsu syyskokoukseen lauantaina 25.10

Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä lauantaina 25.10.2014 alkaen klo
10.00. Kokous pidetään Itä – Pasilassa SLK-Kilta ry:n toimisto osoitteessa Käsöörinkatu 4 A 118.

Kokouspaikka sijaitsee Itä – Pasilassa ja löytyy Pasilan asemalta oheisella googlen kävelyohjeella.
1. Jatka suuntaan etelään 82 m
2. Käänny vasemmalle kohti: Asemapäällikönkadun silta yläratapihan yli/Pasilan silta 77 m
3. Jatka: Pasilan silta 93 m
4. Jatka: Asemapäällikönkatu, Kulje yhden liikenneympyrän kautta 400 m
5. Käänny oikealle: Kasöörinkatu 4 22 m

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 kokouk-
seen osallistuville kokous tarjoilut. Mainitse mahdollisesta erityisruokavaliosta ilmoittautuessasi.

Ilmoittautuminen sekä syyskokoukseen että syyskokous matkalle tapahtuu maksamalla osallistumismaksu:
jäseneltä satakuusikymmentäyhdeksän (169 €) Euroa ja avecilta kaksistaakolmekymmentä (230 €) Euroa. Matka
maksetaan yhdistyksen tilille SAMPO 800013-623940 viimeistään 16.9.2014. Mikäli käytät matkaohjelman lisäpal-
veluita, ne maksetaan samalle tilille.

Matkan toteutuminen edellyttää noin 25 osallistujaa.

Syyskokouksen esitys lista.

Kokous alkaa klo 10.00 ja päätyy klo 12.00 paikkeilla. Kokouksen lopuksi on tarjolla pientä purtavaa.

Kokouksen esityslista.
1. Syyskokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
5. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2015
6. Valitaan yhdistyksen hallitukselle varapuheenjohtaja vuodeksi 2015
7. Valitaan yhdistyksen hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015
9. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2015
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015
11. Valitaan toiminnan tarkastajat vuodelle 2015
12. Valitaan edustajat muihin kokouksiin
13. Kokouskutsujen toimittamistapa jäsenille
14. Päätetään tukistipendistä
15. Huomionosoitukset
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

Hallitus
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Syyskokouksen matkaohjelma ja lisäinformaatio osallistujille

Lauantai 25.10.

klo 14.15 Kokoontuminen Helsingin Länsiterminaalissa II kerroksessa (liput A Isomäki)
klo 15.30 M/S Finlandia lähtee kohti Tallinnaa, laivalla matkatavaroille hytti
klo 18.30 Laiva Tallinnassa, kävely satamasta hotelliin, noin 350.

Majoitus Euroopa**** hotellissa kahden hengen huoneeseen.

Sunnuntai 26.10.

Aamiainen on hotellissa oman aikataulun mukaisesti.
klo 8.20 Tavarat linja-autoon ja bussilla Rautatieasemalle
klo 8.50 Juna lähtee kohti Rakverea, matkatavarat jätetään linja-autoon.
Klo 10.10 Saapuminen Rakvereen,

- Kaupunkikierros  Rakveressa
- Sieltä Lahemaan rahvusparkkiin, kansallispuistoon.

Hienoimmat virolaisista kartanoista ovat täydellisesti restauroitu Palmsen kartano 1700-luvulta
ja Sagadin rokokootyylinen herraskartano. Molemmat  kartanot sijaitsevat kansallispuiston
alueella. Matkan varrella tutustuminen Sagadin kartano- ja metsämuseoon. Matkaa jatketaan
Altjan ja Võsun kautta Palmseen, tutustutaan kartanoalueeseen sekä Lahemaan
luontokeskukseen.

- Matkalla juodaan kahvit ja syödään hieman suolaista Sagadin kartanossa.
Klo 14.15 Palmsesta bussi vie takaisin Tallinnan D-terminaaliin.
klo 15.30 Check in D-terminaalissa TallinkSiljan M/S Superstar
klo 16.30 Laiva lähtee kohti Helsinkiä,  ruokailu buffet-pöydässä ja istumapaikat ravintolassa
klo 18.30 Saapuminen Länsiterminaaliin.

HINTA: Jäsen 169€/hlö, avec 230 eur/hlö. Hinta sisältää:
- edestakainen laivamatka, menomatkalla Eckerö Line M/S Finlandia ja paluussa TallinkSiljan

M/S Superstarilla kansipaikoin
- paluussa buffet-pöytä
- majoitus 2-hengen huoneessa aamiaisineen Euroopa-hotellissa
- kuljetus paikallisella bussilla ohjelman mukaan
- junamatka Tallinnasta Rakvereen
- opas sunnuntaina
- kahvit ja pientä purtavaa matkan aikana 26.10.
- yhden museovierailun

Lisämaksulla: illallinen Tallinnassa alk. 20 eur, 1-hengen huone 33 eur.

Euroopa hotell http://www.euroopa.ee/

Lisätietoja Arto Isomäeltä (arto.isomaki@vr.fi tai tarvittaessa 040-8620325.
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JUSSIN PALSTA
Turku  20.08.2014
Ursininkatu 3 B 30, 20100 TURKU
gsm 0400 485 282
Email: juhani.pitkanen@pp3.inet.fi

MITEN TÄNÄ PÄIVÄNÄ ARVOSTETAAN AMMATTIKUNTAMME
EDUNVALVONTAA

Seuratessani viime vuosien kehitystä VR:llä on tullut esiin mm. se, etteivät työnantaja ja ammat-
tijärjestöt harrasta vuorovaikutusta missään muodossa virallisesti tai epävirallisesti. Näin ollen
myöskään työelämään liittyvistä asioista ei keskustella. Enemmän työnantaja luottaa konsulttien
ajatuksiin ja olettamuksiin. Toisaalta yhdistyksemme jäsenten keskinäinen vuorovaikutus on
varsin laimeaa, koska varsinaisiin kokouksiin ei osallistuta ja muita jäsentilaisuuksia on vähän
matkoja lukuun ottamatta.

Yleisesti ottaen järjestötoiminnan merkitys on vähentynyt yrityksissä. Miksi? Kannattaa kuitenkin
miettiä miten edunvalvontaa suoritetaan ilman alan ammattilaisten yhteistyötä yrityksissä ja yh-
teyksiä firman johtoon.

Olisi otettava itseään niskasta kiinni ja mietittävä miten voisin vaikuttaa ammattikuntamme tule-
vaisuuteen ja menestymiseen. Miten voitaisiin pitää yhteyttä työantajaan sähköalan merkityk-
sestä käytäviä keskusteluja varten. Yksi teema olisi VR:n omat sähkölaitetyöt junaliikenteessä
vaihtoehtona töiden ulkoistamiselle.

Tänä kesänähän on sähköasentajakunta käynyt omaa ”taisteluaan” työnantajan kanssa.

Yhdistyksemme tarve syntyi jo periaatteessa silloin kun Helsinki – Hämeenlinna rataosaa ra-
kennettiin ja lennätinlinjoja pystytettiin vuonna 1861.

RAUTATEIDEN SÄHKÖTEKNINEN ESIMIESTASON AMMATTIKUNTA ALOIT-
TI VUONNA 1869 JA HEIDÄN YHTEISTYÖ ALKOI VUONNA 1901

1901 – 1909
Telegrafireviisorien ammattikunta syntyi vuonna 1869. 1800-luvun loppuun mennessä oli telegrafireviisoreita jo
kymmenellä paikkakunnalla Kokkolaa, Sortavalaa ja Kuopiota myöten. Lennätin oli ainoa yhteydenpitoväline. Vir-
kapostia ei vielä ollut. Yksinäiset erikoisvirkamiehet tunsivat itsensä jossain määrin yksinäisiksi sijoituspaikkakunnil-
laan ja kaipasivat näin ollen tilaisuutta henkilökohtaiseen kosketukseen niin Riihimäellä oleviin esimiehiin kuin vir-
katovereihinsa.

Edellä mainitut tekijät johtivatkin siihen, että alettiin pohtia jonkinlaisen telegrafireviisorien ker-
hon perustamista, jonka johtomiehet olisivat ”pääkallonpaikalla” pystyäkseen valvomaan yhtei-
siä etuja ja pitääkseen toiselta puolelta jäsenet tapahtuminen ja kehityksen tasalla. Kaikki kym-
menen telegrafireviisoria linjalta oli kutsuttu helmikuun 5 p:ksi 1901 Riihimäelle tavanmukaiseen
viralliseen informaatiotilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistui myös kolme harjoittelijaa. Puhetta johti
kuten tavallisesti Ukko-Bergman apunaan apulaisensa, ins. A.B.Bäckström. Valkoiset, kovitetut
paidanrinnukset napsahtelivat, ylen korkeat ja kiusalliset kaulukset pitivät taatusti pään pystys-
sä, lakeerikengät, silkkiset rusetit ja vahatut viikset lisäsivät omalta osaltaan tilaisuuden juhla-
vuutta ja tärkeyttä.



5
Virallisen istunnon jälkeen pidettiin toverikokous, jossa lausuttiin yhdistyksemme syntysanat.
Päätettiin perustaa Telegrafrevisorsföreningen (Lennätinteknikkoyhdistys) yhdyssiteeksi reviiso-
rien kesken. Sen puheenjohtajaksi valittiin – ihmeellistä kyllä – nuori harjoittelija Vilhelm Ruth
(Ruosaari) ja puheenjohtajuutta hän hoitikin yhtäjaksoisesti 49 vuotta. Sihteeriksi valittiin reviiso-
ri Johannes Alopaeus, edellisen oppi-isä Sortavalasta.

Kokouksen jälkeen siirtyivät herrat arvattavasti Axenin hotelliin asemaa vastapäätä pitkän pöy-
dän ääreen pohtimaan tekemänsä tärkeän päätöksen kantavuutta, kohottaen maljansa toveruu-
relle ja yhdistyksen kaikin puoleiselle menestykselle. Nuoremmat glunttimestarit virittivät väliin
suosituimman belmaninsa vanhempien pyyhkiessä arvokkaasti tuuheita viiksiään todeten itse-
tyytyväisesti: ”De´va en fans fiffig ide !” (Se oli pirun hieno ajatus !”) Viidestätoista perustaja-
jäsenestä vain kaksi oli suomenkielistä, muut olivat ruotsinkielisiä.

1910 – 1919
Seuraava merkittävä etappi oli vuosi 1910. Tällöin alkoi yhteistoiminta muiden kanssa. Suomen
Rautatievirkamiesyhdistys (RVY)  perusti kyseisenä vuonna yhteyteensä kaksi uudenlaista haa-
ra-osastoa, jotka toimivat ns. ammattikuntapohjalla. Nämä olivat Asemapäälliköiden ja Palk-
kiovirkailijoiden haaraosastot. Näiden esimerkkien innoittamana päätti kantayhdistyksemme
pyrkiä RVY:n piiriin. Riihimäellä pidettiin toukokuun 8 pnä 1910 yhdistyksemme yleinen kokous,
jossa hyväksyttiin uudet säännöt.  Nimeksi tuli tällöin Järnvägsmannaföreningens i Finland Te-
legrafrevisors filial (Suomen Rautatievirkamiesyhdistyksen Telegrafireviisorien haaraosasto).
Sääntöjen 1 §:n mukaan pyrki haaraosasto 1) lisäämään jäsentensä ammattitietoutta, 2) koko-
uksien avulla kehittämään jäsenten yhteenkuuluvaisuutta ja velvollisuuden tuntoa sekä 3) pa-
rantamaan jäsenten taloudellista ja sosiaalista asemaa. Yhdistykseen voivat kuulua vakinaiset
telegrafireviisorit ja yhden vuoden rautateiden palveluksessa olleet harjoittelijat. Erikoista sään-
nöissä oli se, että vuosikokous saatettiin pitää kahdessa osassa, erikseen länsi- ja itälohkoissa.
Se johtui viransijaisten puutteesta, eikä asentajiakaan ollut vielä läheskään kaikissa piireissä.
Virallisena kielenä oli edelleen ruotsi.

RVY:n vuosikokouksessa 16.3.1912 mainitaan, että Telegrafireviisorien edustajaksi keskushal-
lintoon valittiin telegrafireviisori W. Ruth. RVY:n aikana vuonna 1913 tuli yhdistyksemme ”proto-
kollakieleksi” suomi.

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

00650 HELSINKI
040 86 20325

arto.isomaki@vr.fi

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

33400 TAMPERE   0307 30 085 työ
040 86 30085

johanna.ware@vr.fi

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

11310 RIIHIMÄKI
040 86 21609

tero.muje@corenet.fi

TALOUDENHOITAJA
Erkki Kallio
Ohjaajantie 10 A 5 00400 HELSINKI

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

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

00420 HELSINKI 040 86 63433
markku.toukola@vr.fi

markku1.toukola@gmail.com

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

38120 SASTAMALA 040 86 30166
seppo.ketonen@vr.fi

Jäsen
Mika Saari
Seljankuja 1
Licon-At Oy,
Hämeenkatu 21-23, 05800 HYVINKÄÄ

05810 HYVINKÄÄ 0400 531 871
mika.saari@licon-at.fi

Varajäsen
Tero Sorsimo
Paatsamatie 8 B 26
VR Track Oy, Sähkö,
Kerkkolankatu 32, 05800 HYVINKÄÄ

00320 HELSINKI 040 86 61791
tero.sorsimo@vr.fi


