Jouluinen tervehdys!
Rautateiden 150-vuotisjuhlavuosi on nyt päättymässä. Vuosi on osoittanut, kuinka rautatiealan
pirstaleisuudesta huolimatta eri tahot voivat toimia yhdessä yhteisen hyvän puolesta niin tapahtumissa
kuin projekteissa. Vauhdikkaan ja tapahtumarikkaan juhlavuoden päättyessä on mukava hiljentyä joulun
viettoon. Ennen joulun viettoon lähtöä ajattelin lähettää tietoa ja yhdistyksen kuulumisia tältä vuodelta
sekä kertoa myös tulevasta.
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöiden (TTT:n) edustajakokous pidettiin 15.11.2012 Helsingin Pasilassa, jossa
Rautateiden teknisten liitto oli osallisena. Kokouksessa päätettiin kuukausittaisesta kiinteästä
jäsenmaksusta TTT:lle, mikä merkitsee ammattiyhdistyksemme kannalta pientä taloudellista helpotusta ja
mahdollisuuksia ammatillisten tapahtumien järjestämiseen ensi vuonna.
Ensi vuoden puolelle on siis suunniteltu pidettävän pari ammatillista excursiota – toinen järjestetään
keväällä Ilmalan ratapihalle ja toinen syksyllä Kaipiaisten kiskohitsaamoon. Näistä tilaisuuksista tiedotamme
lähempänä ajankohtaa.
Rautateiden 150-vuotispäätösjuhla pidettiin Finlandiatalolla 6.11.2012. Tilaisuuteen kokoontui arvovaltaisia
vieraita Suomen liikennepolitiikan huipulta ja rautatiealan asiantuntijoita kuuntelemaan rautateiden
tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista.
Yksi seminaarin esitelmöitsijöistä oli liikenneministeri Merja Kyllönen, joka korosti rautateiden tärkeyttä
liikennemuotona tulevaisuudessakin. Henkilöliikenteen kilpailun avaamiseen hän kertoi suhtautuvansa
varauksella ja korostikin kilpailutuksen hyötyjen ja haittojen perusteellista tutkimista ennen päätöksien
tekemistä. Kyllösen mukaan tämän hetkinen hallitus on rautatiemyönteisin pitkiin aikoihin. Kyllönen kehui
myös ratatyömaiden olevan edelläkävijä monissa eri työtavoissa, joista voisi ottaa mallia myös tietyömailla.
Rautateiden diplomi-insinöörien (RDI r.y.) hallituksen joulukokous pidettiin 13.12.2012. Yhdistyksen
pitkäaikainen sihteeri Matti Maijala ilmoitti jättävänsä tehtävän ensi vuoden alkupuolella ja yhdistys valitsi
hänelle seuraajakseen Tomi Kankaan. Matti Maijalalle vuosien varrella kertynyt Rautateiden diplomiinsinöörien arkistomateriaali käydään kokonaisuudessaan läpi keväällä 2013. Yhdistys kiittää Mattia
uskomattoman arvokkaasta työstä!
Rautateiden diplomi-insinööreille on perustettu oma Facebook-sivusto sekä myös verkkosivut, jotka
löytyvät osoitteesta www.rdi.fi. Verkkosivut ohjaavat tällä hetkellä vielä RTL:n sivuille, mutta niitä on
tarkoitus kehittää. Sivuille on tarkoitus viedä infoa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.
Rautateiden diplomi-insinöörien 60-vuotisjuhlaseminaarissa kuvattu juhlavideo on valmistunut. Pekka
Toivosen tekemästä videosta on teetetty yhdistyksen käyttöön yksi kappale. Jos olet kiinnostunut
katsomaan kyseisen dvd:n tai haluat kopioida siitä oman kappaleen itsellesi, niin voit ottaa yhteyttä
yhdistyksen uuteen sihteeriin Tomi Kankaaseen tomi.kangas@vr.fi

Yhdistyksen ensi vuoden vuosikokous pidetään 14.3.2013 klo 16 alkaen VR:n pääkonttorin auditoriossa.
Vuosikokouskutsu lähetetään lähempänä ajankohtaa.
Lopuksi haluan toivottaa rautateiden puolesta lumetonta joulua ja omasta puolestani rauhallista joulua
jokaiselle yhdistyksen jäsenelle. Toivotaan, että ensi vuodesta 2013 tulee kaikin puolin parempi kuin
vuodesta 2012!
Palataan ensi vuonna taas yhdistysasioihin!
Terv. Annika Salokangas, pj., RDI r.y.

