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Ω                                                                   Ω
Puheenjohtajan mietteitä
Kauniina kevätaamuna, haistellen uunissa valmistuvien karja-
lanpiiraiden tuoksua kahvipannun porinaa kuunellen, on mu-
kava kirjoitella VR Sähkötekniset – STY ry:n tiedotetta nume-
ro kaksi. Mielellään mahdollisimman kaukana koronasta, tie-
dostaen että lähellä se voi kuitenkin hiiviskellä.

pandemia sotki STY:n toimintaa, että vuosikokouksessa kaa-
vailtu ”kevätkirmaisun” valmistelut on pysäytetty. Vielä halli-
tuksen kanssa en ole asiasta keskustellut, mutta ajattelin että
voisimme tukea sen verran osaltamme Suomen matkailua, ja
kokoontua Hämeeseen esimerkiksi 28 ja/tai 29.8.

Suomen hallitus otti lusikan kauniiseen käteen, ja on päässyt kuntien kanssa sopuun jär-
jestelystä, jolla aloitetaan suunnitella kahta nopeaa raideyhteyttä. Toinen yhteys veisi Tur-
kuun ja toinen Tampereelle. Suunnittelu hoituu kahdessa hankeyhtiössä, joista valtio omis-
taa 51 prosenttia. Hankeyhtiöiden perustamisesta rakentamiseen on pitkä matka. Varsi-
naisen rakentamisen rahoituskin on auki. Työn alla tässä vaiheessa on kolme väylää, sillä
pohdittavana on kaksi yhteyttä pohjoiseen. Kokonaan uusi ja vanhan pääradan kehittämi-
nen Riihimäen ja Tampereen välillä.

Toteutuakseen väyliin tarvitaan mukaan yksityistä rahaa. Muuten paine olisi valtiolle ja
kunnille liian suuri. Jos yksityinen raha on väylävalintaa ratkaisemassa, silloin valinnassa
painavat rahan tuottotavoitteet. Ne taas edellyttävät sellaista projektia, jossa sijoittaja voisi
ottaa riskiä ja saada sen vastapainoksi voittoa. Jos tarjolla on riskitön infraprojekti valtion
pikkuapurina, yksityistä rahaa on hankala houkutella mukaan – menipä rata sitten länteen
tai pohjoiseen.

Saahan nähdä mihin suuntaan korona hankkeita kuljettaa. Tekemistä kyllä tarvitaan, kun-
han korona ensin saadaan, toivottavasti pikisesti, nujerrettua.

Jo edesmennyttä, viisasta valtiomiestä mukaillen, ”kyllä se siitä”!

Arvoisat jäsenet, toivotan Teille kaikille Hyvää pääsiäisen aikaa.

Arto Isomäki

Puheenjohtaja
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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 mutta aikanaan on tehty vapaehtoisesta kannatusjäsen maksusta
päätös, 20 €. Tai joku muu hyväksi katsomasi summa.

Toimintaa ja tapahtumia 2020
Kesä-elokuu Tiedote nro 3
Elokuu Kevätkirmaus 28-29, suunnitteilla, ei päätetty
Syyskuu 2-12.10 opintomatka Brasiliaan, korona varaus.
Lokakuu        Syyskokous, paikka ja aika ilmoitetaan tiedotteessa nro 3
Joulukuu Tiedote nro 4

Vuosikokouksen 2020 pöytäkirja

Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetiin Riihimäellä torstaina 13.2.2020
klo12.00. Kokouspaikkana Ravintola Asema X Riihimäen rautatieasemalla.

1 Avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki avasi kokouksen. Avauksen yhteydessä esi-
teltiin lyhyesti yhdistyksen toimintaa vuodelta 2019.
Avaus sisälsi myös lyhyen katsauksen rautatiealan kuulumisista vuodelta 2019 ja nä-
kymistä lähitulevaisuuteen.

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Seppo Ketonen.
Sihteeriksi kutsutiin Arto Isomäki.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Kettunen ja Tapio Kuittinen.
Päätetiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina tarvittaessa.

4 Hyväksytään esityslista
Hyväksyttiin esityslista.

5 Esitellään hallituksen toimintakertomus tilikaudesta 2019.
Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki esiteli toimintakertomuksen tilikaudesta
2019.
Toimintakertomus hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

6 Esitellään hallituksen tilikertomus tilikaudesta 2019.
Talousjohtaja Erkki Kallio esitteli tilikertomuksen tilikaudesta 2019.
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7 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudesta 2019.
Toiminnantarkastaja Markku Puskala esitteli tilintarkastuskertomuksen tilikaudesta
2019.

8 Päätetään tili- vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudesta 2019.
Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus tilikaudesta 2019.

9 Päätetään tilikauden 2019 ylijäämän käytöstä.
Päätetiin tilikauden 2019 ylijäämä, 575,29 €, lisäämistä yhdistyspääomaan hallituk-
sen esityksen mukaisesti.

10 Muut asiat
Keskusteltiin kesätapahtuman järjestämisestä tulevana kesänä. Päätetiin että hallitus
tekee kutsun seuraavaan tiedotteeseen. Mikäli riittävästi kiinnostusta on, niin tapah-
tuma järjestetään.

11 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Seppo Ketonen päätti kokouksen klo 12.51.

Sähkötekniset - STY ry:n toimintakertomus vuodesta 2019

1. Puheenjohtajan katsaus
Toimintakertomus VR Sähkötekniset - STY ry:n 118. toimintavuoden toiminnasta. Toiminnan
runkona oli vuosi- ja syyskokoukset sekä kaksi opintomatkaa.
Jäsenten määrä oli 31.12.2019 yhteensä 196 (203) jäsentä.

2. Hallinto
Vuosikokous pidettiin 7.2. ja syyskokous 24.10. Molemmat kokoukset olivat Riihimäellä.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi Timo Larkio ja syyskokouksessa puhetta johti Jari
Arvonen.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Arto Isomäki. Muu hallituksen kokoonpano; Johanna Wäre
(varapuheenjohtaja), Tero Muje (sihteeri), Erkki Kallio (talous), Seppo Ketonen (opinto- ja muu
matkailu), Markku Toukola (jäsentilaisuudet), Jari Arvonen sekä Mika Levomäki (varajäsen).
Toiminnantarkastajina toimivat Erkki Helkiö ja Markku Puskala.

Hallitus kokoontui kauden aikana kolme kertaa. Kaikki kokoukset pidetiin etäkokouksina.

3. Talous

Vuonna 2019 yhdistystoiminnan tuotot muodostuivat jäsenmaksutuloista, 1692,50 €.

Varsinaisen toiminnan kulut 2019 muodostuivat pääosin yhdistyksen vuosikokouksista ja
hallituksen kokouskuluista. Yhdistyksen toimintakauden 2019 tulos on 575,29 € ylijäämäinen.

Yhdistyksen taloudellinen tilanne parani päätyneenä toimintavuonna. Toiminnan jatkuvuus
edellyttää talouden tasapainoa tuloissa ja menoissa.
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4. Yhdistyksen muu toiminta

Opintomatkoja toteutettiin kaksi. Keväällä (13-19.5) tehtiin opintomatka 11 matkaajan voimin
Railtexin messuille Birminghamiin. Matka jatkui Birminghamista Glasgow iin ja Edinburghiin.
Syksyllä (19-30.9) tutustuttiin 19 matkaajan joukolla vanhan Silkkitien Uzbekistan osuuteen.
Loppusyksystä (26-29.10) käytiin viimeiseksi jäävällä syyskokousmatkalla Kaunaksessa neljän
jäsenen joukkueella.

Helsingissä 9.2.2020

VR Sähkötekniset - STY ry hallitus

Matkakertomus opintomatkasta Uzbekistaniin 19-30.9 2019

STY ry matka oli onnistunut ja tykätty. Matkustimme lähes 1000km uudehkolla kiinassa
valmistetulla bussilla Tashkentista Kuivatulle ARAL merelle, Takaisin Tashkentiin hitaasti
kulkevalla junalla 722 km,  rankka kokemus! Näimme Nukuksen kaupungin sillalla valtavat
teräsrakennelmat, joiden kautta valtavan joen vedet johdettiin puuvillapeltojen kasteluun.
Seurauksena Uzbekistan aavikoitui matalaa pensasta kasvavaksi tumma hiekka aavikoksi
ja Moinakin kaupungissa jäi 60 000 kalastajaa työttömäksi! SIITÄ HUOLIMATTA; Ruoka ja
juomat olivat maittavia, opas Mohammed kertoi kattavasti moitteettomalla englannin kielel-
lä niin Samarkandin maailman perintökohteesta, kuin muusta maahan liittyvistä asioista,
kuten Taskentin kaupungin maanjäristyksestä 1966! Kaupunki jälleenrakennettiin kolmes-
sa vuodessa neuvostoliiton maista kootulla vierastyövoimalla.

Bukharan kaupungissa paikallisen hotellin kaunis Uzbekki hierojatar hieroi kultaiset ham-
paat välkkyen minusta matkan rasitukset pois. Suosittelen. Valtavasta minareetti / moskei-
jakeskuksesta löytyi mummoja myymässä villasukkia, sekä paljon muuta ihmeellistä ja
outoa meille.

Varsinaisen matkakertomuksen olen kirjannut Mohammedin ja Rainerin selostuksien pe-
rusteella reaaliaikaisesti. Siitä johtuvat lyhyet lauseet. Kertomuksessa vilahtelee hiukan
kansallisruokaohjeita, joita voitte käyttää ilman lisäkustannusta. Paikkojen nimiä, vuosilu-
kuja, hallitsijoita, näin voitte katsoa nimiin liittyviä juttuja laajemmin. Liitekuvat kertomuk-
seen liittyviä.

Opintomatkakertomuksen kirjaili / koosti

Seppo Ketonen
STY ry matkat

Blov(bloff)eilinen ruoka: Rautapataan öljyä, sipulit ruskistetaan/poistetaan. Paloitellut nau-
danliha ruskistetaan. Porkkanasuikaleet ruskistetaan. Pestyt riisit/mausteet lisätään vettä
kahden sormen verran yli riisin. Lievällä tulella haudutetaan.
Koko prosessi kestää yli tunnin.

Klo 7.30 Bussimatka kusitauolla ja lounaalla. Sampi ainut syönti kala. Vuoristossa vil-
lieläimiä.
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Kapsak=laveri vierasjutustelua varten.
Samarqant= Uzin kielellä.
Highlite 1milj as.
Timuraika kultaaikaa. Valmistetaan busseja ja rekkoja
Rehkan aukio rakennutti Timurin poika.

21.9
Lähtö hot. Palace hyvä taso. Henkilö kunta osasi englantia. Samarkantin 15-17 vuosisa-
dalta komeita, entisöity 1960-70 luv. Olleet vuosisatoja yliopistona.

Lähtö klo 8.30 kohti uusia kokemuksia.
Sight seeing in Samarkant=Asmarak old name.
(SIBROK, sty mahalääke) Opservatorio 8.40 1400-luv. Shahik shinda mausoleum, tsingis
kaani tuhosi koko kaupungin.
Naann = vaalea kranssileipä joka ruokailulla

Kuin Amerikan leipä. Vehnästä tehty Samarkandissa. Tumma leipä "Viaborg" Viipurista?
Kuin piimälimppu. Tehdään hapattamalla tai hapankaali 30°vesi hiukan ruisleipää. Ei hii-
vaa. Paistoaika 45 min. 250 ast.10min ja 220ast.uuni.
Hiivaleipätaikina hiiva pussi veteen 1
Kg vehnäjauhoja, sekä mahd. Mausteet.

23.9 Klo 16 by bus
Navoi, rikas kaivos/puuvillaviljelypaikka/kemiantehdas, palkin ladoja, varakkus ei näy au-
toissa, vaan betonitaloissa.

Navoi henkilö, joka alkoi puhua Nomadien alueella persian kielialueella uzbekkia 1500 lu-
vulla ja kehitti aluetta.

Lentokenttä Hubi. Hiekkamyrsky.

Ti 24.9.19 kohti Khivaa
Klo 8 Karavan bussilla. Aamutervehdys; Salam aleikum, rauha olkoon kanssasi- vastataan
aleikum saleikum, kuin myös sinun kanssasi.

Kysylkum=punainen aavikko, ennen hyvin vaarallinen. Avotarja joki on Keski-Aasian pisin.
Turkmenistanin raja lähellä, viisumilla only. Ei heimoeistiriitoja. Tiet pääosin päällystetty
kuoppaisia.
Aezgal`a jurttaleiri. Puoliaavikkoa. Kohta satsauli puita, istutettu tänne ja Aral meren poh-
jalle sitomaan suolaista hikkapölyä.

Lounas paikka ilman nimeä wc ilman käsien pesua, paska killuu pöntössä..
Klo14-

Karakalpakistan autonominen tasavalta, pääkaup. Nukus.
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Ke 25.9
Autonominen tasavalta, pääkaupunki Khiva

Khiva ghan. Tsingis ghan, Hunnit, Iran ym. On tuhottu 2500 v. Old linna Unesco suoj.1997
sisempi linnoitus. 4 ovea nyt. Khiva ghan klaanin 1920 asti suur valtakunta. Muuri 25m
paksu. Läntinen portti Algoritm keksi algoritmit eli numerojärjestelmät Khivassa arabiaika-
na. Hydroligit ekana täällä. Maapallon pyöreys keksittiin täällä, he kävivät ennen kolum-
busta amerikassa. Kuninkaan rakennuttama rakennus. Minareetilla ei ole uskonnollista
merkitystä. Poikkeaa muista minareeteistä. Arkkitehti rakennutti pyöreän tor-
nin=minareetin, arkkit. Katosi tapettiin. 1970-luv. inturisti hot ja 1940 tutkinto. Vankila.
Chan dynastian seinät kesähuoneessa on 58 m korkea minareetti 1900-luv.

KAPALPAKISTANIN  AUTONOMINEN TASAVALTA 26.9
Jurtta laulu-tanssi-ilta. 3 linnoitusta. Kameleita, varo !
Kaunis kaupunginosa.1040 km Tashkenttiin.
Puuvillapeltoja. Amutarja joki, monni=kissakalaa elää 600 kg saatu. Riisipeltoja. Meloni
myynnissä.

JURTTA=Utay paikallinen kieli. Ayis kala, paikka. Ihmiset paimentolaisia, Nomadeja.
Turkkilaiset kansat Mongoliasta Kasakstanin kautta Uziin. Paimentolaiset hallitsivat suurta
osaa keski-Aasiaa. Kävivät kauppaa eläintuotteilla.

Saavuimme jurttakylään, kävely 2500 v linnoitukselle, huimat näkymät. Ruokailu, nuotion
valossa kaunis Uzbekkinainen esitti itämaisen tanssin ja meidän kanssa, henk.koht.minun
kanssa. Yes!

Sty:n juhla, jossa sain yhdistyksen viirin. Nukkumaan jurttaan.

27.9
Klo6.30 herätys mielenkiintoinen aamiainen. 1milj.sta uz sotilaista kuoli 600 000! Uzin lip-
pu. Sultan vuoristojärvi jääkaudensulamisvesistä syntyi Aral/Kasparian meret ja Aralka-
pan/Syrdarian joet. Uzissa monia kieliä.

28.9
NUKUS,300tuhar as.6:si suurin kaup. Karalkal pakistan. Jurttarakennus. Savitskin taide-
museo. Luurankopytyt savesta. Valtava museo! Men and woman pukuja, koruja ym.

29.9
Taskentin tuhosi maanjäristys 1966 95% 300 000 ihmistä joutui kodittomiksi.
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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@vr.fi

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

33400 TAMPERE   0307 30 085 työ
040 86 30085

johanna.ware@vr.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@vr.fi


