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Puheenjohtajan mietteitä 

Pelikausi 2022 on kääntymässä lopuilleen. Yhdistyksen toiminta, kuten 
kaikki muutkin toiminnot ovat koronan jälkeen palaneet vanhoihin uo-
miin. Työrintamalla on kiirettä piisannut melkein yhtä paljon kuin STY:n 
aktiivisilla eläkeläisillä. Hyvä niin. Vielä kun lopettaisivat sotimisen ja 
saadaan Olkiluoto ”tulille” niin ”kyllä se siitä”.   

Yhdistys teki varsin mielenkiintoisen opintomatkan Belgradiin. Belgra-
dista matkustettiin junilla ja laivalla Napoliin. Tulevissa matkaohjelmissa 
saatetaan seuraavaksi testata opintomatkaa, jossa majoitutaan jossain 
ja välisiirtymiä vähenetään. Katsotaan nyt mitä Seppo Ketonen meille 
kehittää. STY:n 120 vuotis-Juhlamatkalla pistäydyttiin pienellä joukolla 
Tallinnassa muistelemassa menneitä. Mukavasti aika kului sielläkin. 

 

 

STY:n syyskokous oli 1.10. Kokouksessa puhetta johti Jukka Salonen. Hallitus jatkaa entises-
sä koostumuksessa ja toiminnantarkastajina jatkavat Erkki Helkiö ja Markku Puskala. Syysko-
kouksen pöytäkirja ja vuoden 2023 toimintasuunnitelma löytyy sivuilta 2-4. 

Puheenjohtajan toimintaan jossain määrin vaikuttavia muutoksia on se, että ensimmäisen 
eläkkeen sain 1.12. Jatkossa puhelin numero ei muutu mutta sähköpostia voi lähettää osoit-
teeseen isomakia8@gmail.com. Vanha sähköposti on vielä älyissään 31.3.2023 saakka, eli 
Aprillipäivään asti kuten aikanaan lupasin. 

Avoin haku. Puheenjohtajan paikka on auki syyskokouksessa 2023. Mikäli halukuutta on, 
paikka voidaan täyttää aiemminkin. Vaatimuksia tehtävään: STY:n jäsenmaksun maksanut 
jäsen ja jäsenistön luottamus. Vaikeita vaateita mutta ei mahdottomia! 

Näillä miettein, ystävät, toivotan Teille Rauhaisaa Joulun aikaa ja menestystä pelikaudelle 
2023. 

Arto Isomäki 

Puheenjohtaja  
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Tarvittaessa tietoonne, yhdistyksen tilinumero on: FI52 8000 1300 6239 40. 

Kun jäät eläkkeelle niin yhdistyksesi jäsenyys jatkuu automaattisesti, mikäli et halua irti-
sanoutua jäsenyydestä vapaamuotoisella irtisanoutumisilmoituksella. Ilmoita uusi sähkö-
postisuuteesi osoitteeseen sihteeri@vrsty.fi. Tai kenelle tahansa hallituksen jäsenelle. 

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

Toimintaa ja tapahtumia 2023   

Seuraava tiedote tammikuussa, jossa alustavaa ohjelmaa vuodelle 2023. 
 
VR Sähkötekniset - STY ry:n sääntömääräinen syyskokous 
 
Kokous pidetiin Helsingissä lauantaina 1.10.2022 Pasilassa SLK-Kilta ry:n toimistolla. 4.  
 
Ohessa kokouksen pöytäkirja. 
 
1 Avaus  

Yhdistyksen puheenjohtaja Arto Isomäki avasi kokouksen klo 10:47 

2 Laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 Kokouksen järjestäytyminen.  

Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Jukka Salonen. 

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Tero Muje 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Päivi Tiainen ja Erkki Kettunen, jotka toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 

4 Työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5 Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2023 

Ehdotettiin ja kannatettiin Arto Isomäkeä, joka valittiin yksimielisesti tehtävään.  

6 Varapuheenjohtajan valinta vuodeksi 2023 

Ehdotettiin ja kannatettiin Johanna Wärettä, joka valittiin tehtävään yksimieli-
sesti. 

7 Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta 

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi viisi (5) eikä varajäsentä 
ei valita. 

Ehdotettiin hallituksen kokoonpanoksi seuraavia henkilöitä: Tero Muje, Erkki 
Kallio, Markku Toukola, Seppo Ketonen ja Jari Arvonen. 
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Muita ehdotuksia ei tullut, joten ehdotetut henkilöt valittiin hallitukseen vuo-
deksi 2023.  

8 Toimintasuunnitelma 

Arto Isomäki esitteli toimintasuunnitelman 2023. Toimintasuunnitelma hyväk-
syttiin. Käytiin keskustelua rautatiemuseosta ja STY kirjoista. 

9 Jäsenmaksu 

Hallituksen esitys jäsenmaksuksi oli 40 € ja vapaaehtoiseksi kannatusmak-
suksi 20 €. 

Hyväksyttiin jäsenmaksuksi 40 € vuodelle 2023. 

Hyväksyttiin eläkeläisten vapaaehtoiseksi kannatusjäsenmaksuksi 20 € vuo-
delle 2023. 

10 Talousarvio 

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli talousarvion 2023. 

Talousarvio 2023 hyväksyttiin. 

11 Toiminnantarkastajat 

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi vuodelle 2023 ehdotettiin Erkki Helkiö ja 
Markku Puskala, jotka valittiin tehtävään. 

12 Edustajat 

Ei valittu edustajia muihin kokouksiin. Hallitus tekee nimeämisen tarvittaessa. 

13 Kokouskutsujen toimitustapa jäsenille 

Kokouskutsut toimitetaan STY-tiedotteella sähköpostitse. 

14 Tukistipendit 

Hakemuksia ei ollut tullut, joten stipendejä ei myönnetty. 

15 Huomionosoitukset 

Hallituksella ei ole esityksiä huomionosoituksista. 

16 Muut asiat 

Yhdistys on julkaissut englanninkielisen esitteen. 

Seppo Ketonen kertoi opintomatkoista, tehdyistä ja tulevien opintomatkojen 
suunnittelusta  

Yhdistyksen juhlamatka (120 v) Tallinnaan tehdään syyskokouksen 2022 jäl-
keen 

17 Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:36.  
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STY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2023 
 
YLEISTÄ 
Yhdistys jatkaa toimintaansa viime vuosina vakiintuneen toimintamallin mukaisesti. Rahoi-
tus katetaan jäsenmaksutuloilla, Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista kulut peitetään 
hallituksen tapauskohtaisen päätöksen mukaisesti. Pääperiaate on, että kulut katetaan 
osallistumismaksuilla.   
 
Yhdistyksen kulut koostuvat isolta osin vuosi- ja syyskokouksen kuluista. Hallituksen ko-
koukset järjestetään pääosin Teams kokouksina. Näin toimien kokouskulut pysyvät vähäi-
sinä.  
 
Tavoitellaan työikäisten osallistumisen aktivointia yhdistyksen toimintaan. 
 
TOIMINTA 2023 
Järjestetään sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset. Opintomatka suuntautuu Euroop-
paan mikäli ”maailman tilanne” sen sallii. 
 
Rautatiemuseon toimintaan tuetaan antamalla pyydettäessä asiantuntia apua.  
 
OPINTOMATKAT 
Järjestetään opintomatka esimerkiksi Puolaan. Teollista vierailukohdetta selvitellään. Tällä 
hetkellä opintomatkasta ei ole päätöstä. 
 
Osallistutaan muiden rautatiealan toimijoiden järjestämiin opintomatkoihin. 
 
Opintomatkoilla tutustutaan eri maiden rautateiden toimintaan, sekä kalusto- ja materiaa-
lien valmistukseen, sekä maiden kulttuuriin ja historiaan. 
 
VARSINAISET KOKOUKSET 
Vuosikokous järjestetään helmikuussa ja syyskokous lokakuussa. Tarkemmat ajankohdat 
ja kokouspaikat ilmoitetaan yhdistyksen tiedotteessa.  
 
TIEDOTUSTOIMINTA 
Tiedottamisessa hyödynnetään STY:n nettisivuja ja jäsenten sähköposteja. Paperitiedot-
teiden käyttö lopetetaan viimeistään tiedotteen 1/2023 jälkeen. 
 
TALOUS  
Yhdistyksen talous perustuu yhdistyksen päätöksen mukaiseen jäsenmaksuun. Varsinai-
nen jäsenmaksu on 40 € / vuosi. Eläkeläisille lähetetään 20 € vuotuinen vapaaehtoinen 
eläkejäsenmaksu.   
 
Helsingissä 14.9.2022 
VR Sähkötekniset - STY ry:n hallitus 
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Yleisiä uutisia 

Rakennusteollisuus vaatii valtiolta suurempia panostuksia 

RT:n arvion mukaan niin toimitilojen rakentaminen kuin maa- ja vesirakentaminen 

vähentyvät tänä ja ensi vuonna. Huolta rakennusteollisuudelle aiheuttaa erityisesti 

matalalle tasolle painunut väylärahoitus, vaikka valtion budjetissa on "jossain mää-

rin paikattu" aiemmin tehtyjä leikkauksia perusväylänpitoon. 

Kasvua on luvassa ainoastaan korjausrakentamisessa, RT sanoo. Rakennus-

alan edunvalvoja vaatii valtiolta suurempia panostuksia rakentamiseen. Suomen 

saavutettavuuden ja huoltovarmuuden kannalta erityisesti liikenneinfran kehittämi-

nen on nyt välttämätöntä, mutta valtion budjetin panostukset siihen ovat lähivuosi-

na olemattomat. Viimeistään keväällä on aika tehdä vakauttavia päätöksiä, jos ti-

lanne heikkenee tästä, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo. 

Millaisella väyläverkolla liikut ja kuljetat vuonna 2023? 

LÄHDE, Väyläviraston uutiskirje. 

Vuodesta 2023 on tulossa haastava. Väylänpidon rahoitustason lisäksi toi-
mintaympäristömme rajut muutokset, Venäjän hyökkäyssota ja sen seurauk-
set mm. öljy- ja terästuotteiden hintoihin vaikuttavat merkittävästi väylänpidon 
toimintaedellytyksiin. Maarakennuskustannusindeksi on tällä hetkellä yli 15 % 
korkeampi kuin viime vuonna, ja rakentamisen kustannustaso on noussut 
kaksinkertaisesti muuhun kustannuskehitykseen nähden. 

Perusväylänpidon rahoitus on vuonna 2023 noin 1,3 miljardia euroa, mikä on 
yli sata miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Myös liikenteen kehit-
tämisinvestoinneissa korkea inflaatio syö ostovoimaa. 

Kustannustason noususta, inflaatiosta ja rahoituksen vähenemistä huolimatta 
pidämme väylät käyttökunnossa myös ensi vuonna. Tämä tarkoittaa kuitenkin 
vilkasliikenteisten teiden ja ratojen hoidon ja kunnossapidon priorisointia. 

Rahoitustilanne ja kustannusten nousu ovat päättäjien tiedossa. Olemmekin 
saaneet budjettiriihessä 50 miljoona euroa kustannustason kompensointiin 
vuodelle 2023. Syksyn lisätalousarviosta odotamme lisäksi yli 30 miljoonan 
euron lisärahoitusta perusväylänpitoon. Nämä ovat merkittäviä lisäyksiä ja 
osoituksia siitä, että väylänpidon tarpeet on tunnistettu. 

  

 

 



 

 

6

VVVRRR   SSSääähhhkkköööttteeekkknnniiissseeettt   –––   SSSTTTYYY   rrryyy   

   

      

HHHaaalllllliiitttuuusss   222000222333   

PUHEENJOHTAJA  

Arto Isomäki 

Lohkopellontie 6-10 M 

NRC Group Finland Oy, Helsinki 

Radiokatu 3, 00240 HELSINKI 

 

 

00650 HELSINKI 

 

040 86 20325 

isomakia8@gmail.com..

VARAPUHEENJOHTAJA 

Johanna Wäre 

Ryydynkatu 41 

Proxion, Tampere   

Peltokatu 26, 33100 TAMPERE 

 

 

33400 TAMPERE 

 

j.ware.koti@gmail.com 

044 0860 310 

040 4814 184

SIHTEERI 

Tero Muje 

Jupiterinkatu 6a B 28  

Cinia Oy 

Pohjoinen Asemakatu 5, 11130 RIIHIMÄKI 

 

 

11130 Riihimäki 

 

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
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