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JOULUINEN TOIVOTUS!
Vuosi on nyt lopuillaan ja on aika hiljentyä joulun viettoon. Ennen kuin siirrytte viettämään joulun aikaa, niin ajattelin kertoa yhdistyksen kuulumisia.
Vuosi 2013 on mennyt nopeasti. Yhdistyksen jäsenmäärä on säilynyt miltei ennallaan, tänään jäseniä on yhteensä 176.
Yhdistys järjesti vuoden aikana kaksi ammatillista tutustumiskäyntiä. Toinen järjestettiin 30.5. Ilmalan varikolle, jossa pääsimme tutustumaan Pendolinohalliin ja Ilmalan ohjauspalvelupisteeseen. Toinen taas järjestettiin syksyllä 5.9. Kaipiaisten kiskohitsaamoon, jossa pääsimme keskustelemaan Hannu Pessan kanssa hitsaamon toiminnasta. Molemmissa tutustumiskäynneissä oli ilahduttavan paljon osallistujia. Tapahtumien myötä voidaan vetää johtopäätös, että vastaavanlaisille ammatillisille tapahtumille on jatkossakin kysyntää. Tapahtumiin otetaan vastaan ehdotuksia ja niitä
voi lähettää hallitukselle sähköpostitse: rdi.hallitus@gmail.com.
Syksyllä 3.10. hallitus piti erillisen puheenjohtajatilaisuuden, johon kutsuttiin RDI:n
edeltävät puheenjohtajat. Nykyinen hallitus pääsi keskustelemaan heidän kanssaan
yhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuudesta, ja näin pääsimme jakamaan ajatuksia.
Hallituksemme jäsenet saivatkin erilaisia vinkkejä yhdistystoiminnan ylläpitämiseen.
Tilaisuudessa paikalla olivat kutsuttuina kaikki RDI:n edelliset puheenjohtajat Mikko
Ahola, Arto Kukkola, Tapio Peltohaka sekä Markku Pyy. Erityiset kiitokset vielä heille
onnistuneesta ja mukavasta illasta.
RTL:n ylimääräinen edustajakokous pidettiin 12.12.2013, jossa RTL:n pitkäaikainen
puheenjohtaja Esko Salomaa ilmoitti jättäytyvänsä tehtävistään eläkepäivien myötä.
Liitto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Johanna Wäreen 12.12.2013. Johanna Wäre
Kuva Leif Rosnell / VR Group
kuuluu VR Track Oy:n kunnossapitoyksikköön ja toimii siellä projekti-insinöörinä.
Yhdistys muisti Esko Salomaata RTL:n yhteisellä lahjalla ja toivotti hänelle hyvää
jatkoa eläkepäiville, sekä Johanna Wäreelle onnea uuteen haastavaan toimeen.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 20.3.2014 VR:n pääkonttorilla. Tilaisuuden
kulku on tuttuun tapaan vuosikokous ja sen jälkeen pidettävä ammatillinen esitys.
Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin, mutta varatkaa päivä jo kalentereihinne. Vuosikokouksen yhteydessä muutama nykyinen hallituksen jäsen on jättäytymässä pois tehtävästään, joten uusia toimijoita etsitään jälleen. Mikäli tunnet kiinnostusta hallitustoimintaa kohtaan, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen tai sihteeriin, me kerromme teille mielellämme aiheesta tarkemmin.
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Pardian jäsenristeily järjestetään su 6.4. - ma 7.4. ja sinne oltaisiin tarjoamassa muutamalle halukkaalle mahdollisuus lähteä mukaan. Risteilyn ohjelmaan voi tutustua
tarkemmin Pardian nettisivujen kautta, tai sitten voi nykäistä minua hihasta ja kysellä aiheesta lisää.
Kuten alussa totesin, niin vuosi 2013 on mennyt nopeasti. Joulu on aikaa, jolloin
pääsee rauhoittumaan yhdessä läheisten kanssa. Kiireiselle ihmiselle rauhoittuminen saattaa tuntua oudolta, jonkinlaiselta laiskuudelta, mihin on vaikea suhtautua. Silti toivon, että jokainen – jopa se kiireinen ihminen - osaa ottaa irti sen tarvittavan akkujen latauksen, jotta jaksaa taas vuonna 2014 jatkaa kiireellisessä tai
vähemmän kiireellisessä touhussa eteenpäin.

Oikein hyvää joulua kaikille ja aina parempaa uutta vuotta 2014!

Annika Salokangas, pj., RDI r.y.

