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SUOMEN RAUTATIEHISTORIALLINEN SEURA RY JÄSENKIRJE 2022

Alkuvuosi 2021 oli viruksen seurauksena erikoinen. Seura ei kyennyt järjestämään yleisötapahtumia
ennen kesäkuuta. Tuolloin pidetty etäkerhoilta sääntömääräisine kokouksineen oli ensimmäinen
etäkerhoilta seuran historiassa. Syksyllä pandemian lievennyttyä pystyimme järjestämään kerhoillat
syys-, loka,- ja marraskuussa. Vuoden 2020 syyskokous ja 2021 kevätkokous pidettiin vasta
kesäkuussa, mutta 2021 syyskokous voitiin pitää tavanomaisena ajankohtana. Pandemian vaikutus
tämä vuoden toimintaamme jää nähtäväksi. Tänä vuonna on tarkoitus järjestää kuusi kerhoiltaa
Hotel Arthurissa.
Seuran hallinnon toiminta on jatkunut erikoisoloista huolimatta vilkkaana ja lehtemme ilmestyi
normaalisti. Syyskokouksessa seuran hallintoon tuli pieniä muutoksia Kari Salon jättäessä
rahastonhoitajan tehtävät. Jäsenmaksua päätettiin korottaa kolmella eurolla kustannustason nousun
johdosta. Kokous päätti myös pitää seuran lehden paperisena.
Jos luet tätä kirjeessä tulleelta A4:ltä, olet saanut samassa kuoressa jäsenmaksutilisiirtosi. Seuran
henkilöjäsenmaksu vuodelle 2022 on 27 € ja yhteisöjäsenten 38 €. Kerhoiltojen lisäksi seuran
jäsenetuihin kuuluvat neljä numeroa Resiina-lehteä ja oikeus lisätä ilmaiskuvia vaunut.orgnettisivustolla. Seura suosittaa siirtymistä kirjelaskutuksesta sähköpostiin jäsenmaksun
korotuspaineiden vähentämiseksi.
Kauden 2022 hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Henri Hovi, varapuheenjohtaja Simo Toikkanen,
jäsenet Matti Bergström, Markku Nummelin, Sakari K Salo, Kari Salo sekä varajäsenet Seppo
Turtiainen ja Esa Aikoma. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii Matti Bergström ja jäsenasioista
vastaavana Marko Tuominen. Hallituksen tavoittaa sähköpostiosoitteesta hallitus@srhs.fi.
Vuodenvaihteessa 2021–2022 SRHS:ään kuului 1058 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Seuraamme liittyi
viime vuonna 44 uutta jäsentä. Seurasta eronneita, kuolleita ja maksamatta jättäneitä oli tätä
vähemmän, joten seuramme jäsenmäärä kohosi 5 jäsenellä.
KERHOILLAT 2022
Vuoden 2022 kerhoillat ovat seuraavina päivinä Hotel Arthurissa (Vuorikatu 19, Helsinki). Kerhoillat
alkavat klo 17.30 ja niissä on kahvi- ja teetarjoilu. Seuraa muutoksia srhs.fi:stä.
Kevätkaudella: 7.2., 14.3. ja 25.4. (kevätkokous)
Lisäksi seura järjestää juna-ajelun 23.4. Dm7:lla Hangon radalla. Asiasta tiedotetaan tarkemmin
seuran online-kanavissa ja Resiina-lehdessä.
Syyskaudella: 26.9., 24.10. ja 28.11. (syyskokous)
KOKOUSKUTSUT 2022
Suomen Rautatiehistoriallinen Seura ry:n sääntömääräiset kokoukset järjestetään kerhoiltojen
yhteydessä – kevätkokous 25.4. ja syyskokous 28.11. Kokouksissa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat.
Ystävällisin terveisin,
Henri Hovi
puheenjohtaja

