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  Ω                                                                   Ω  
Puheenjohtajan mietteitä 
 
Toivon mukaan koronan kanssa on pärjätty ja opittu elämään. Itse 
olen kolme rokotetta saanut ja korona sairastanut. Onneksi virus 
vaivasi lievänä ja oireilua kesti vain kolme päivää. Itse virus näkyi 
kotitestillä muutaman päivän pidempään.  
 
Yhdytyksen Juhlamatka jouduttiin peruuttamaan. Etätöitä on jatkettu. 
Toivotaan että elämä tästä normalisoituu. Nähtäväksi jää minkälai-
sen muutoksen korona jälkeensä jättää, etäkokousten lisäksi. Omal-
ta kohdaltani en etäelämässä ole kokenut muuta ongelmaa kuin että 
yksi huone pitäisi olla enemmän.  

 

 
Ratarakentamisen haaveet ovat vauhdikkaita. Edellinen hallitus perusti joitain yhtiöitä, jotka nykyi-
nen hallitus ensi töikseen lakkautti. Perustaakseen melkein saman tien vastaavanlaiset uudet han-
keyhtiöt, Suomi-Rata Oy:n ja Turun Tunnin Juna Oy:n. Toivottavasti seuraava hallitus ei niitä ensi-
töikseen lakkauta. Edelleen olen sitä mieltä, että jos ratoja joskus rakennetaan niin markkinarahalla 
ne on tehtävä. Mikäli niitä nyt yleensäkään on tarpeen tehdä. Tampereelle ja Turkuun ehtii Helsin-
gistä (tai toisin päin), vaikka matkat kestäisi 15 minuuttia pidempäänkin. Lentokentältä Pietariin 
oleva nopea yhteys voisi olla tulevaisuudessa kannattava hanke.  
 
Toki virkamiehillä on mielestäni vireillä järki hankkeitakin. Pari maistiaista löytyy sivulta kolme. Tä-
män tyyppisistä hankkeista hyötyä saa jopa veronmaksaja. Teollisuudesta puhumattakaan. 
 
Yhteiskuntaa ollaan hiljalleen avaamassa. Luottaen siihen, että korona pysyy maltillisena, hallitus 
päätti vuosikokous ajankohdasta. Vuosikokous on 23.2 (kts kutsu s. 2). VR Sähkötekniset – STY 
ry:n Juhlamatkaa kaavaillan nyt syksyyn, alustavasti 1–3.10. Opintomatkan toteutuminen on ”kor-
keemmas käres”. Mikäli korona ja Putin pysyvät aisoissa niin edelleen ollaan Baikalille ja Vladivos-
tokiin menossa 6–17.6. Opintomatkan toteutumisen esteenä on koronaa enemmin Ukrainan tilan-
ne. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Biden ja Putin ovat jo jotain sopineet. Mikäli ei olisi mitään sovittu 
mitään niin jenkit lähettäisi Eurooppaan 2000 laivaa 2000 sotilaan sijasta.  
 
Arvoisat jäsenet, hyviä hiihtokelejä meille kaikille. Ja mitalin odotusta. 

Toivottavasti vuosikokouksessa tavataan. 

Arto Isomäki 

Puheenjohtaja 

VR Sähkötekniset – STY ry 
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Yhdistyksen tilinumero on: FI52 8000 1300 6239 40. 

Kun jäät eläkkeelle niin yhdistyksesi jäsenyys jatkuu automaattisesti, mikäli et halua irtisanoutua 
jäsenyydestä vapaamuotoisella irtisanoutumisilmoituksella. Ilmoita uusi sähköpostisuuteesi osoit-
teeseen sihteeri@vrsty.fi. Tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle. 

Eläkeläisjäsenyys on maksuton. Aikanaan yhdistyskokous on tehnyt päätöksen vapaehtoisesta 
kannatusjäsen maksusta päätös, 20 €. Eläkeläisjäsen voi niin halutessaan maksaa jonkun muun-
kin sopivaksi katsomansa summan. 

 
Toimintaa ja tapahtumia 2022   
Helmikuu 23.2. vuosikokous klo 13.00 alkaen Ravintola Obelixissä Riihimäellä.  
Huhtikuu Tiedote nro 2 
Kesäkuu Opintomatka Baikal – Vladivostok 6–17.6.  
Elokuu   Tiedote nro 3. 
Lokakuu  1.10 Syyskokous Pasilassa, aika ja paikka tarkentuu myöhemmi. 

1–3.10, 120 vuotisjuhlamatka. Ohjelma tiedotteessa nro 3 
Joulukuu  Tiedote nro 4 
 
 
Kutsu vuosikoukseen, keskiviikkona 23.2.2022 
 
Alkuun Elman antama ohje Obelixin vieraille: ” Asiakkaittemme sekä henkilökuntamme turvallisuus 
on meille tärkeää. Tulettehan ravintolaan vain täysin terveenä. Pyydämme ystävällisesti kaikkia 
asiakkaitamme huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä tilois-
sa liikuttaessa”.  
 
Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Riihimäellä keskiviikkona 
23.2.2022 klo13.00–14.00. Kokouspaikkana Ravintola Obelix, Hämeenkatu 21, Riihimäki.  
 
Mahdollisuus buffet ruokailuun omaan tahtiin klo 11.00 alkaen taikasanalla Isomäki tai STY. En-
nakkoilmoittautumista viimeistään 16.2 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla sih-
teeri@vrsty.fi  tai puhelimitse tekstiviestillä numeroon 040 8621609.  
 
Kokouksen asialista 
1 Avaus 
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
3 Kokouksen järjestäytyminen 
 - valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
 - valitaan kokoukselle sihteeri 
 - valitaan pöytäkirjan tarkastajat 

- valitaan ääntenlaskijat  
4 Hyväksytään esityslista 
5 Esitellään hallituksen toimintakertomus tilikaudesta 2021. 
6 Esitellään hallituksen tilikertomus tilikaudesta 2021. 
7 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2021. 
8 Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudesta 2021. 
9 Päätetään tilikauden 2021 yli- tai alijäämän käytöstä.  
10 Muut asiat 
11 Kokouksen päättäminen 
 
Tervetuloa mukaan tapaamaan tuttuja ja kuulemaan kuulumisia. 
 
VR Sähkötekniset – STY ry:n hallitus. 
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Infran järkihankkeita 

Digirata.  

Maamme rautateiden lähivuosien merkittävimmän kehityshankkeen, Digiradan tavoitteena on, että 

Suomi ottaa käyttöön uuden modernin radioverkkopohjaisen rautateiden kulunvalvonta-

järjestelmän koko rataverkolla. Väylävirasto ja Fintraffic Oy ovat allekirjoitettaneen alli-

anssisopimuksen Digiradan kehitys- ja verifiointivaiheesta. 

 

Pitkäjänteisyyttä väylien suunnitteluun ja rakentamiseen 

Valtioneuvostossa on hyväksytty valtakunnallinen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka 
on pitkän aikavälin suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämiseksi maassamme. Liikenne12-
suunnitelmaa valmistellaan laajalla valmistelu parlamentaarisessa yhteistyössä. 

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteutetaan investointiohjelman mukaisesti. Inves-
tointiohjelma on Väyläviraston ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttami-
sesta vuosille 2022–2029.  

Väyläviraston investointiohjelma ja suunnitteluohjelma noudattavat Liikenne12-sunnitelman tavoit-
teita, jotka ovat saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus. Tavoitteet ovat rinnakkaisia ja pyrkivät 
hillitsemään myös ilmastonmuutosta.  
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PUHEENJOHTAJA  
Arto Isomäki 
Lohkopellontie 6-10 M 
NRC Group Finland Oy, Helsinki 
Radiokatu 3, 00240 HELSINKI 
 

 
 
 
00650 HELSINKI 

 

040 86 20325 
arto.isomaki@nrcgroup.fi 

VARAPUHEENJOHTAJA 
Johanna Wäre 
Ryydynkatu 41 
NRC Group Finland Oy, Tampere   
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE 
 

 
 
33400 TAMPERE 
 

 
 

 040 86 30085  
johanna.ware@nrcgroup.fi

SIHTEERI 
Tero Muje 
Rälssintie 11 B 14 
Cinia Oy 
Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI 
 

 
 
00720 HELSINKI 
 

040 86 21609 
Tero.Muje@cinia.fi

TALOUDENHOITAJA 
Erkki Kallio 
Eliel Saarisen tie 9 B 52 

 
 
00400 HELSINKI 

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

  
Jäsen  
Markku Toukola 
Muottikuja 5B33 
 

 
 
00380 HELSINKI 045 803 7803 

markku1.toukola@gmail.com
 

Jäsen (opintomatkat)  
Seppo Ketonen 
Vahakivenkuja 6 
 

 
 
38120 SASTAMALA 
 

040 863 0166
seppo.keton@gmail.com

Jäsen 
Jari Arvonen 
Ristiveräjänkatu 16 
NRC Group Finland Oy, Sähkö,  
Veturikatu 32, 33820 TAMPERE 
 

 
 
37120 NOKIA 040 86 30125

jari.arvonen@nrcgroup.fi

 

 


