SUOMEN RAUTATIEHISTORIALLINEN SEURA RY JÄSENKIRJE 2018

Seuramme vuosi 2017 poikkesi tavanomaisista vuosista, jolloin toimintamme on muodostunut
perinteisistä toimintamuodoista, eli lehden julkaisusta, avustuksien jakamisesta ja kerhoiltojen
järjestämisestä. Perinteisten toimintojen ohella vietettiin juhlavuotta juhlakirjan julkaisun ja seuran
50-vuotisjuhlan merkeissä. Vaihtoehtoisena tapana maksaa seuran jäsenmaksu otettiin käyttöön
sähköpostilaskutus.
SRHS palaa vuonna 2018 tavanomaisiin toimintamuotoihin, mutta muutama asia on muuttunut
pysyvästi. Joulukuun 2017 kerhoillan jälkeen seuramme miltei 20 vuotta kestänyt kokoontuminen
VR-Yhtymän kokouskeskuksessa on nyt lopullisesti ohi. Syynä tähän on keväällä tapahtuva VR:n
pääkonttorin muutto pois hallintorakennuksesta. Sähköpostilaskutus näyttää vakiinnuttavan
paikkansa nykyaikaisena ja kustannustehokkaana tapana hoitaa seuratoiminnalle taloudellisesti
välttämätön ”ikävä” asia.
Vuosi 1918 on muistovuosi Suomessa, kuten vuosi 1917 oli, joskin varsin erilaisen asian merkeissä.
Vuoden 1918 sota on myös rautatiehistoriallisesti merkittävä tapaus. Tämä sota jäi historiaan
sotana, jonka kulkuun ja lopputulokseen rautateillä oli eniten vaikutusta Suomessa käydyistä sodista.
Jos luet tätä kirjeessä tulleelta A4:ltä, olet saanut samassa kuoressa jäsenmaksutilisiirtosi. Seuran
jäsenmaksu vuodelle 2018 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 2018 muodostavat puheenjohtaja Henri Hovi, varapuheenjohtaja Simo
Toikkanen, hallituksen jäsenet Matti Bergström, Markku Nummelin, Sakari K Salo, Kari Salo ja
varajäsenet Seppo Turtiainen ja Esa Aikoma. Seuran sihteerinä toimii Matti Bergström,
rahastonhoitajana Kari Salo ja jäsenasioista vastaavana Marko Tuominen. Hallituksen tavoittaa
sähköpostiosoitteesta hallitus@srhs.fi.
Vuodenvaihteessa 2017–18 SRHS:ään kuului 1072 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Seuran jäsenmäärä
väheni yhdellätoista vuonna 2017. Liittyneiden määrä oli hieman suurempi kuin vuonna 2016, mutta
jäsenmaksun maksamatta jättäneitä oli enemmän kuin vuonna 2016.
KERHOILLAT 2018
Vuoden 2018 kerhoillat ovat seuraavina päivinä:
Kevätkaudella
5.2. (hotelli Arthur; Vuorikatu 19, Helsinki)
12.3. (hotelli Arthur; Vuorikatu 19, Helsinki)
25.4. (Ratatekninen oppimiskeskus ROK; Hallituskatu 9, Kouvola)

Käännä

Syyskaudella
24.9. (hotelli Arthur; Vuorikatu 19, Helsinki)
29.10. (hotelli Arthur; Vuorikatu 19, Helsinki)
26.11. (hotelli Arthur; Vuorikatu 19, Helsinki)
Kerhoilta ja kevätkokous keskiviikkona 25.4. järjestetään Kouvolassa Ratateknisessä
oppimiskeskuksessa. Kevätkokouksen lisäksi ainoana ohjelmanumerona on tutustuminen
mainittuun keskukseen. Tapahtuma on illalla, ja tarkat ajat tiedotetaan myöhemmin seuran
tavanomaisia tiedotuskanavia käyttäen.
Muut kerhoillat järjestetään Helsingissä hotelli Arthurissa (Vuorikatu 19), varsin lähellä entistä
kokoontumispaikkaamme, alkaen klo 17.30. Pyrimme aloittamaan hieman aiemmin kuin ennen
johtuen haasteista päästä junalla Kouvolan ja Turun suuntiin klo 20 jälkeen. Poiketen entisestä
sisäänpääsylle ei ole takarajaa ajallisesti. Kerhoilloissa on jatkossa vain kahvi- ja teetarjoilu.
Arthurin läheisyys Helsingin päärautatieaseman suhteen mahdollistaa jatkot jatkossakin
harrastukseemme Avecran VR-omistuksen kautta kytköksissä olevassa Bier & Wijn Huis Oosterissa.
KOKOUSKUTSUT 2018
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n sääntömääräiset kokoukset järjestetään kerhoiltojen
yhteydessä – kevätkokous 25.4. ja syyskokous 26.11.
RATAPENKKARETKI 14.4.2018
Sisaryhdistyksemme Museorautatieyhdistys ry järjestää 14.4.2018 ratapenkkaretken, mille
meidänkin jäsenemme ovat tervetulleita. Tämänvuotinen retki järjestetään Loviisan–Wesijärven
Rautatielle. Matkalle lähdetään 14.4.2018 klo 9.00 Tikkurilan matkakeskuksen tilausajopysäkiltä
Ratatien varrelta. Ensiksi ajamme Loviisan satamaan, mistä päivän mittaan Lahteen. Lahdesta bussi
palaa alkuiltana takaisin suoraan Tikkurilaan, missä olemme klo 19 mennessä. Matkan hinta sisältää
linja-automatkat sekä buffetlounaan kahveineen. Kokonaishinta on matkustajamäärästä riippuen
30–40 euroa. Maksu rahastetaan käteisellä linja-autossa. Lopullinen hinta ilmoitetaan
ilmoittautuneille noin viikkoa ennen matkaa. Sitovat ilmoittautumiset Markku Nummelinille,
etunimi.sukunimi@kolumbus.fi tai tekstiviestillä 040 548 7601. Ilmoita nimesi ja
sähköpostiosoitteesi. Linja-autokuljetukset hoitaa sipoolainen Packalén Bus Oy, kuljettajana toimii
Timo-Pekka Lange ja matkanjohtajana Markku Nummelin.

Ystävällisin terveisin,
Henri Hovi
puheenjohtaja
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry

