SUOMEN RAUTATIEHISTORIALLINEN SEURA RY JÄSENKIRJE 2017

Seuramme vuosi 2016 kului perinteisten toimintamuotojen parissa, eli lehden julkaisemisessa ja
kerhoiltojen järjestämisessä. Perinteisten toimien ohella valmisteltiin juhlavuotta 2017 ja
vaunut.orgin kehityshankkeita sekä sähköpostilaskutusta sovittiin vietävän eteenpäin. Seuran
hallitus käsitteli jokaisessa kokouksessaan juhlavuoteen liittyviä asioita, joista tärkeimmät tulevat
olemaan seuran julkaisema kirja ja juhlakerhoilta 30.8. Juhlavuoteen liittyvien kustannusten takia
seura ei tule jakamaan avustuksia vuonna 2017.
Järjestäytynyt rautatieharrastus täyttää Suomessa 50 vuotta vuonna 2017 seuramme saavuttaessa
tämän rajapyykin. Paljon on muuttunut niistä ajoista, jolloin Arne Boström lähetti pienelle joukolle
junista kiinnostuneita helsinkiläisiä kutsun tulla perustamaan seura 30.8.1967: höyryveturit vielä
savusivat rataverkolla, liikennöityjä rataosia ja asemia oli valtaisa määrä nykyiseen verrattuna,
nopeudet olivat miltei puolet alempia kuin nykyään, VR oli valtion virasto ja henkilökuntaa tarvittiin
huomattavasti enemmän kuin nykyään ja ensimmäistä sähköistystä rakennettiin Kirkkonummen
suuntaan.
Seuran toiminta tulee jatkumaan juhlavuonnakin pääosin vakiintuneiden toimintamuotojen parissa.
Näillä näkymin kerhoillat järjestetään todellakin viimeistä vuotta Helsingin päärautatieasemalla.
Tämän kirjeen ohessa on jäsenmaksutilisiirto. Seuran jäsenmaksu vuodelle 2017 päätettiin pitää
aiemmassa 24 eurossa. Seuran jäsenetuihin kuuluvat neljä numeroa Resiina-lehteä ja oikeus lisätä
ilmaiskuvia vaunut.org-nettisivustolla. Suostumuksen antaneet saavat sähköpostilaskun 1.2. ja muut
saavat sen mainitun päivämäärän lähettyvillä Postin kantamana.
Hallituksen kaudella 2017 muodostavat puheenjohtaja Henri Hovi, varapuheenjohtaja Simo
Toikkanen, hallituksen jäsenet Matti Bergström, Markku Nummelin, Sakari K Salo, Markku Toukola ja
varajäsenet Kari Salo ja Esa Aikoma. Seuran sihteerinä toimii Matti Bergström, rahastonhoitajana
Kari Salo ja jäsenasioista vastaavana Marko Tuominen. Hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta
hallitus@srhs.fi.
Vuodenvaihteessa 2016-17 SRHS:ään kuului 1082 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Seuran jäsenmäärä
väheni neljällä vuonna 2016. Jäsenmäärän kehityksen kääntämiseksi positiiviseksi Resiinassa 4/2016
ja Rautatietekniikka-lehdessä julkaistiin yhteisilmoitukset lehtien markkinoimiseksi toisen saman
alan lehden tilaajakunnalle.

Ystävällisin terveisin,
Henri Hovi
puheenjohtaja
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry

KERHOILLAT 2017
Vuoden 2017 kerhoillat ovat VR-Yhtymän auditoriossa seuraavina päivinä: kevätkaudella 27.2., 3.4.
ja 8.5. ja syyskaudella 9.10. ja 4.12.
Juhlakerhoilta tullaan pitämään muista kerhoilloista poikkeavasti keskiviikkona 30.8. seuran
perustamisen 50-vuotispäivänä osin sään salliessa ulkosalla Helsingin aseman lähistöllä ja loppuilta
kauppakeskus City Centerissä (Makkaratalo) sijaitsevassa Sports Academyssä, koska seura on
perustettu City Centerin Fazerin konditoriassa. Fazerin konditoria on yhä olemassa, mutta se menee
kiinni liian aikaisin ja on liian pieni seuralle. Kokoontumispaikkana on perinteinen VR:n
kokouskeskuksen sisäänkäynti, mutta aika on poikkeava klo 16.30.
Muihin kerhoiltoihin pätevät perinteiset kuviot, eli sisään pääsee klo 17.30 ja ohjelma alkaa klo 18.
Klo 18 jälkeen ei ole mahdollista päästä sisälle. Kerhoilloissa on tarjoilu.

KOKOUSKUTSUT 2017
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura Ry:n sääntömääräiset kokoukset järjestetään kerhoiltojen
yhteydessä kevätkokous 8.5. ja syyskokous 4.12. Kokouksissa käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset asiat sekä muissa asioissa sääntömuutos, joka koskee seuran nimeä. Seuran
säännöt edellyttävät sääntömuutosten käsittelyä kahdessa kokouksessa, joten jos muutos
hyväksytään toukokuun kokouksessa, asiaa käsitellään ensi vuonna molemmissa sääntömääräisissä
kokouksissa.

