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Syyskokouksen 2022 esityslista

Aika Lauantaina 26.11.2022 klo 12

Paikka Kiipun kylätalo, Jokioinen

1. Kokouksen avaus ja johtokunnan puheenjohtaja  Jarmo Määtän puheenvuoro

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  Kutsu julkaistu yhdistyksen verkkosivulla

3.11.2022

3. Valitaan kokousvirkailijat:

◦ Kokouksen puheenjohtaja  

◦ Kokouksen sihteeri

◦ 2 pöytäkirjantarkastajaa

◦ 2 ääntenlaskijaa

4. Hyväksytään esityslista

5. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus. Jäsenmaksua korote,in viimeksi 

vuonna 2021 kahdella eurolla,  ollen nyt 28 euroa aikuiselta ja 14 euroa alle 18-vuo	aalta.

6. Käsitellään ja vahvistetaan vuoden 2023 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, ks 

oheismateriaali.

7. Valitaan vuoden 2023 johtokunta, seitsemän jäsentä plus varajäsen.  Täyte0ävänä on 

kaikki paikat paitsi Tuukka Selkälän, joka  vali,in vuonna 2021 kahdeksi vuodeksi. 

Hallituksen nykyinen kokoonpano on:

◦ Puheenjohtajana Jarmo Mää0ä

◦ Varapuheenjohtajana Lea Harjula

◦ Kasöörina Lauri Niemi

◦ Sihteerinä Mathias Luther

◦ Rivijäseninä Tuukka Selkälä, Leevi Oikarinen ja Alexander Vaganov.

◦ Varajäsenenä Jari Pollari

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tai yksi tai kaksi 

	lintarkastajaa ja vara	lintarkastajaa. Vuonna 2022: Anders Järvenpää ja Olli Virtanen 

varsinaisina, Markku Nummelin varalla.

9. Sääntömuutosehdotukset, ks oheismateriaali.

a) Nimenkirjoi0ajat.

b) Johtokunnan jäsenten lukumäärä.

10. Ilmoitusasiat

11. Muut mahdolliset asiat

12. Päätetään kokous
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Toimintasuunnitelma 2023
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1. Liikenne (Jussi Tepponen) 

1.1. Liikennöinti
Vuonna 2023 Jokioisten Museorautatiellä ajetaan höyryvetoista tilausjuna-liikennettä toukokuun alusta 
joulupukin juna -päivään saakka. Aikataulunmukaista liikennettä ajetaan kahdeksana kesäsunnuntaina 11.6. ja 
30.7. -välisenä aikana sekä elokuussa kolmena lauantaina. Lisäksi liikennöidään aikataulun mukaan 
syysajolauantaina 9.9. sekä Joulupukin Juna lauantaina 2.12. ja sunnuntaina 3.12. Aikataulut laaditaan siten, 
että hiljaisempana kautena viimeinen vuoro Minkiöltä Jokioisiin ja takaisin ei ole kulussa. Vaihtoyhteys VR:n 
juniin Humppilassa säilytetään, mutta vaihtoaikoja voidaan pidentää aiemmasta.

Pyritään saamaan henkilökunnan vuorovaraukset paremmissa ajoin jotta liikenteen sujuvuus taataan. 
Suositeltavaa on että vuorot saadaan täytettyä viimeistään kaksi viikkoa ennen ajoa. 

Mikäli koronarajoitukset estävät isojen yleisötapahtumien järjestämisen, pyritään museorautatiellä 
liikennöimään yksijunaliikennettä kesä-elokuun aikana sekä mahdollisuuksien mukaan markkinoimaan 
tilausjunia pienryhmille. Myös edellisinä kesinä toteutettua ja suosittua grillijuna-tuotetta jatketaan.

Matkustajaliikenteen käytössä on kesän 2023 alussa kolme höyryveturia ja kaksi dieselveturia sekä 16 
vaunua.

1.2. Tilausjunat
Tilausjunia ajetaan toukokuun alusta joulupukkijunapäivään asti. Tilausjunien ennakkotilausaika on 2 viikkoa. 
Ryhmämyyntiä pyritään ohjaaman aikataulunmukaisiin juniin sekä tarjotaan vaihtoehtona resiinaretkiä. Näin 
säästetään sekä talkoopanosta että veto- ja vaunukalustoa. 

1.3. Resiinaretket
Kesällä 2023 resiinanvuokrausta jatketaan edellisvuosien tapaan sekä yksittäisille asiakkaille että pienryhmille
Kapearaidemuseon aukioloaikoina tai oppaan ollessa paikalla.  Kesäkauden ulkopuolella resiinavuokrausta 
toteutetaan ennakkovarausten perusteella.

MathiasL
Johtokunnan esitys syyskokoukselle 2022
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1.4. Koulutus ja liikenneturvallisuus
Museorautatiellä liikennöinti perustuu omaan turvallisuudenhallintajärjestelmään, johon liittyvät 
turvallisuusmääräykset sekä opasteet- ja liikennöintimääräykset (OLM) -ohjeisto.  Mukaan toimintaan 
pyritään samaan myös uusia liikennetehtävistä kiinnostuneita talkoolaisia.

Keväällä järjestetään junaturvallisuuskurssi.

2. Vaunut (Marko Laine, Teppo Niemi)

Matkustajavaunuille sekä matkustajajunissa käytettäville tavaravaunuille tehdään huhti–toukokuussa 
keväthuolto, jossa vaunujen, kori, katto, telit, pyörät, laakerit, jarrut sekä kytkimet ja vetolaitteet 
tarkastetaan ja huolletaan.

Talvikaudella aloitetaan konduktöörivaunu LWR 160:n korirakenteiden kunnostus. Vaunun ulko- ja 
sisäseiniä sekä lattiaa, vaunusilta rakennetaan uudelleen, kattokorokkeen kaari-ikkuna korjataan ja katon 
huopakatteen kunto tarkistetaan ja kate tarvittaessa uusitaan. Vaunun rungon rakenteita vahvistetaan 
tarvittavilta osin. 

LWR 160:n valmistuttua selvitetään Lohjan Kalkin matkustajavaunujen (2 kpl) mahdollinen kunnostus 
museojunassa käytettäviksi. Kyseinen kunnostustyö tulee olemaan useamman vuoden projekti.

Säännöllisesti työjunissa käytettäville vaunulle tehdään tarvittavat huoltotoimenpiteet.

3. Veturit (Tapio Koskinen, Pekka Vuoristo, Reino Sundell, Esko Sundell, Jarkko 
Lehtonen, Tuukka Selkälä) 

Vetureille tehdään painelaitteiden viranomaistarkastukset tarkastusaikataulun puitteissa sekä huoltotöitä 
tarpeen vaatiessa.

3.1. HKR 5 
Suoritetaan liikenöinnin vaatimat tarkistukset ja huollot.

3.2. LWR 6
Korjataan kuljettajan puoleinen kiertokangen pienempi laakeri. 
Muu kunnostus voidaan aloittaa kun JR 4:n kunnostus on saatu valmiiksi. Kunnostustyö vaatii ulkopuolista 
työvoimaa ja rahoitusta toteutuakseen. 

3.3. JR 4
Veturin täyskorjaus saatetaan loppuun. Tavoitteena on että veturi on liikenteessä  juhlavuonna 2023. 
Kyseessä on alkuperäisen Jokioisten rautatien veturi.

3.3. JR 5 Orion
Veturi ei ole liikenteessä. Höyrykattilan tuli- ja lieskaputkien uusimiseen sekä kattilanjalan korjaamiseen 
pyritään löytämään rahoitusta.

3.5. ÄSR 1 Porter
Veturin valtaputken vuotoa selvitetään ja venttiilejä huolletaan ja korjataan. 

3.6. Move 21: JR 3 
Vaihteiston vuotavat öljyputket korjataan.

3.7. Move 21: Karkkilalainen
Veturille tehdään normaalit huollot.
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3.8. Schöma
Veturin moottorivaurio pyritään korjaamaan.

3.9. TU4
Veturille tehdään normaalit huollot. Veturille etsitään vaihtomoottori ja suunnitellaan mahdolliset 
muutokset. Tutkitaan mahdollisuutta hankkia toiset, käytetyt telit varalle. Veturin käyttöä suositellaan 
ainoastaan työjuniin ja vaihtotöihin.

3.10. Move 4 ”Killiäinen”
Veturille tehdään normaalit käyttöhuollot. 

3.11. Move 4 ”Lillan”
Veturille tehdään tavanomainen keväthuolto. 

3.12. RTK. Ratatyökoneelle tehdään normaalit huollot. Vuotavat letkut vaihdetaan. Koneelle etsitään sopivaa
puominosturia ja suunnitellaan peruskorjausta.

3.13 LWR:n moottoriresiinan kunnostus jatketaan (Lempäälässä).

3.14. Muu kalusto

Osa yhdistyksen omistamasta kapearaiteisesta kalustosta on deponoitu Kovjoelle sekä muutamalle 
yksityishenkilölle. Tutkitaan onko perusteltua siirtää Kovjoen kotiseutuyhdistykselle deponoidun kaluston 
omistus k o yhdistykselle.

4. Rakennukset (Leena Uusitalo)

Minkiön aseman keltaisen kahvilamakasiinin eteläpäädyn seinä uusitaan.  Kahvilan piha-alueelle suunnitellaan 
vanhanmallista, hirsirakenteista kiinteää katosta, jolloin kevyiden telttakatosten käytöstä voidaan luopua.

Humppilan uusi asemarakennus maalataan mahdollisuuksien mukaan kertaalleen kesän aikana. Halkoja 
suojaamaan rakennetaan halkokatos. 

Hankitaan Leader-tukikelpoinen sähköä tuottava aurinkopaneelijärjestelmä sekä tehdään muita 
energiataloutta parantavia toimia, esimerkiksi lisäeristystä.

5. Rata (Jari Pollari)

5.1. Huoltotoimet
Ratalinjalla tehdään vuosittaisia korjaus ja huoltotoimenpiteitä:
 Vesakkoa raivataan, etenkin tasoristeysten näkemäalueella
 Tasoristeysmerkkejä uusitaan.
 Seisakelaitureita kunnostetaan.
 Kilometrimerkkejä kunnostetaan.
 Tasoristeyksiä huolletaan, sisältäen kansien korjausta ja laippaurien avausta talven jäljiltä.
 Vaihteiden voitelu ja huolto keväällä.
 Ratalinjan rikkaruohomyrkytys.
 Kävelytarkastus keväällä

5.2. Peruskorjaus
Ratalinjan peruskorjausta (pölkynvaihto, oikominen, sorastus) jatketaan avustusten puitteissa. 
Peruskunnostuksen painopiste on ollut Minkiö-Humppila -välillä, mutta enenevässä määrin painopiste siirtyy 
tulevien vuosien aikana Minkiö-Jokioinen -välille.
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Peruskunnostustyöt:
•  Humppila asema-alueella pölkynvaihtoa.
•  Humppila tulovaihde-Huikajantien (Tavara-asemantie) tasoristeys.
•  Kermalan seisake- Välimäentie.
•  Huhdinmäen kaari.
•  Palomäen kaari.
•  Palomäen seisake-Metsolantien tasoristeys.
•  Vuorelan seisake-Uudenmäentien tasoristeys.
•  Minkiö tulovaihde – Äikääntien tasoristeys, kiskonvaihto K22 K30 elementteinä, noin 30 elementtiä.→

•  Km10+400 rummun alue.
•  Suonrumpu-Kosketien tasoristeys

5.3. Ratapihat, seisakkeet, ratatarvikevarasto
  Humppilan hallialue.

• Vaihteen V11 peruskorjaus.
• Halliraiteiden järjestely.
• Ratatarvikevaraston järjestely.
• Lisävaihteet halliraiteelle.
• Pölkkysahausalueen siivous.
• Lisäraiteen suunnittelu.

  Minkiö ratapiha
• K22 raiteiden elementtien uusintaa.
• Lisäraide peltihallin viereen.

  Jokioisten ratapiha
• Korotettu lisälaituri esteettömyyden parantamiseksi.

5.4. Jokirannan ratahanke
Jokirannan ratahankkeen suunnitelmat ovat valmiit, mutta rakentamisen jatko
on täysin riippuvainen rahoituksesta. Näillä näkymin edistystä ei ole näkyvissä 2023.

6. Tapahtumat

Jokioisten Rautatien perustamisesta tulee kuluneeksi 125 vuotta ja liikennekauden aikana pyritään 
huomioimaan juhlavuosi jollakin tavalla.

Jokaiselle tapahtumalle nimetään ennalta vastuuhenkilöt, jotka vastaavat tarvittavista järjestelyistä ja 
talkooväen värväyksestä (pl. liikennetehtävät).

Museorautatien tapahtumat 2023:
• Su 11.6.Liikennekauden avajaiset, Humppila-päivä ja Minkiön mobiilipäivä
• Su 18.6. Ratapihan vahvin-tapahtuma 
• Su 2.7. Minkiön maalaistori (2-junaliikenne) järjestetään vanhaan tapaan Kiipun Kyläyhdistys ry:n 

kanssa. Kyläyhdistys hoitaa toripaikkojen myynnin ja torijärjestelyt ja museorautatie junaliikenteen. 
• 12.8 Minkiön elonkorjuutoripäivä, järjestetään yhdessä Kiipun kyläyhdistyksen kanssa. 
• La 9.9. Syysajo (illalla 2-junaliikenne). Museojunaliikenne alkaa yhdellä museojunalla ja jatkuu 

alkuillasta kahdella junalla. Liikennettä jatketaan pitkälle iltaan. 
• La 2.–su 3.12. Joulupukin Juna (1-junaliikenne). Tapahtuma järjestetään joulukuun ensimmäisenä 

viikonloppuna ja tapahtumasta tehdään jouluinen, koko perheen tapahtuma. 
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7. Markkinointi ja tiedotus (Marko Laine, Jussi Tepponen)

7.1. Painotuotteet
Museorautatien yleisesitteestä otetaan uusintapainos, jota levitetään kohdennetusti eri jakelupisteisiin, jotta 
tavoitetaan Lounais-Hämeessä matkailevat asiakkaat. Lisäksi esitteitä levitetään liikennealan museoihin ja 
eteläsuomalaisiin nähtävyyskohteisiin. Esitteestä pyritään tekemään talven aikana myös monikielinen 
yleisesiteversio. 

7.2. Lehti-ilmoittelu
Museorautatietä markkinoidaan ennen aikataulunmukaisen liikennekauden alkua ja sen aikana alueellisissa 
sanomalehdissä julkaistavilla tapahtumailmoituksilla. 

7.3. Muu ilmoitusmarkkinointi
Museorautatien ilmoituksia julkaistaan mahdollisuuksien mukaan muissa yleisaikakausjulkaisuissa tai sopiville 
kohderyhmille tarkoitetuissa medioissa kuten museoalan julkaisuissa. Museorautatie on mukana myös 
Forssan Seudun Matkailun sekä Jokioisten kunnan julkaisemissa matkaoppaissa ja esitteissä. 

7.4. Mediatiedotteet ja julkisuus
Mediatiedotteet lähetetään sähköpostitse tiedotuslistan mukaan aina ennen liikennekauden alkua. Tiedotteet
lähetetään myös kaikista uusista tapahtumista ja muista julkisuusarvoa herättävistä asioista museorautatiellä. 

Museorautatien ulkoisesta tiedotuksesta vastaavat ensisijaisesti markkinointivastaava ja liikennepäällikkö. 
Verkkosivujen kautta tiedottamisesta vastaa sekä museorautatien että yhdistyksen osalta siihen nimetty 
henkilö.

7.5. Markkinointitapahtumat
Museorautatie osallistuu vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan matkailumarkkinointitapahtumiin sekä 
erilaisiin rautatie- ja museoalan tapahtumiin.

7.6. Internet ja sähköinen viestintä
Museorautatien internet-sivujen (www.jokioistenmuseorautatie.@ ja www.museorautatieyhdistys.@) 
ylläpidosta vastaa Jussi Tepponen sekä verkkokaupan osalta Lauri Niemi. Verkkosivuille lisätään talkoolaisille
mahdollisuus varata majoitustilaa Minkiön korjaamorakennuksesta ja majoitusvaunuista. 

Tapahtumista ja kuulumisista kerrotaan internetissä myös Jokioisten Museo-rautatien ja 
Museorautatieyhdistyksen Facebook-sivulla sekä Instagram-tilillä, joiden päivittämisestä vastaa Marko Laine.  

7.7. Muu markkinointi
Museorautatietä markkinoidaan yhteistyössä alueen kuntien ja matkailutoimijoiden kanssa. 

8. Asemakahvio ja muu myynti (Lauri Niemi)

Minkiön asemakahvion toiminta jatkuu Jokioisten Museorautatie Oy:n hoidossa. Kahviossa myydään 
liikennepäivinä pikkupurtavaa ja virvokkeita.

Yhdistys myy itse kustantamiaan painotuotteita. Myyntitoiminta keskittyy kesäaikana Minkiön asemalle ja 
muina aikoina postimyyntiin.

9. Kapearaidemuseo (Marko Laine, Jyrki Längman)

Kapearaidemuseo pidetään avoinna arkipäivisin sekä heinäkuussa mahdollisuuksien mukaan myös lauantaisin 
ajalla 15.5.–31.8. Jokioisten kunta palkkaa edellisvuosien tapaan museo-oppaan mainituksi ajaksi. Opas 
aloittanee työnsä jo toukokuun puolivälissä, jolloin hän voisi avustaa mm. tilausryhmien kahvituksissa, 
opastuksissa sekä resiinoiden vuokrauksessa. Kapearaidemuseossa käynnistä ei peritä pääsymaksua. Tämän 
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arvioidaan vaikuttavan positiivisesti mielikuvaan Museorautatiestä sekä lisäämään yleisön mielenkiintoa 
suomalaiseen kapearaidehistoriaan.

Viime vuosien arvokasta yhteistyötä kehitetään sekä Hämeen Maakuntamuseon että Museoviraston kanssa. 
Lisäksi pyritään kehittämään yhteistyötä alueellisten paikallismuseoiden kanssa.

Museoesineistöä luetteloidaan ja pienesineistöä asetetaan näytteille mahdollisuuksien mukaan. Myös 
museorautatien ulkopuolella tapahtuvaa näyttelytoimintaa järjestetään yhteydenottojen ja yleisen 
kiinnostuksen perusteella. Kesäkaudeksi museorautatien näytteillä olevien vetureiden ja vaunujen yleistä 
ilmettä kohennetaan puhdistamalla ne liasta ja pölystä. 

Kapearaidemuseon tilojen toimivuutta ja tulevaisuutta kartoitetaan toimintakauden aikana osana valmisteilla 
olevaa Museorautatie 2035 -suunnitelmaa. Tarkoituksena on selvittää, 
millaiset näyttely- ja säilytystilat palvelisivat parhaiten kapearaidemuseon kokoelmia ja kävijöitä sekä 
millaisella aikataululla niitä on mahdollista rakentaa tai muokata nykyisistä rakennuksista. Nykyiset 
näyttelytilat eivät vastaa muiden eurooppalaisten museorautateiden ja rautatiemuseoiden tiloja, jotka ovat 
yleensä huomattavasti suurempia, siistimpiä ja valoisampia. Lisäksi nykyisin ei pienesineistölle ole tilaa, jossa 
näyttelyitä voisi toteuttaa. 

10. Arkistot (Jussi Tepponen, Jyrki Längman, Mathias Luther)

Yhdistyksen valokuva- ja rautatiekohtaisten kokoelmien luettelointia jatketaan. Valokuvia tallennetaan 
sähköiseen muotoon. Tällä hetkellä päätearkistoon on sijoitettu 3500 kuvaa. Lajittelematta on vielä noin 
8000 kuvaa. Työ jatkuu talven aikana ja keväällä on tarkoitus sijoittaa päätearkistoon 1000 kuvaa lisää. Osa 
kuvista julkaistaan internetissä Vaunut.org –sivustolla sekä Facebookissa Museorautatieyhdistyksen arkisto -
sivustolla. Julkaisusta vastaa Jyrki Längman.
@ -sivustolla ja osa kuvista julkaistaan myös Vaunut.org –sivustolla.
Yhdistyksen uudehkoa arkistohuonetta käytetään entistä tehokkaammin varsinaisen arkistomateriaalin 
säilytykseen ja varustetaan työpöydällä. Arkistomateriaalin fyysistä järjestystä selkeytetään. Vuonna 2020 
aloitettua tekstimateriaalin digireprokuvausta jatketaan, myös jotta vähemmän tärkeää vanhaa 
paperimateriaalia voidaan karsia. Reprokuvauksella luodaan varmuuskopiota ja sähköiseen jakoon sopivia 
dokumentteja. 

11. Henkilöstö (Lauri Niemi, Jussi Tepponen)

Vaikka suurin osa Museorautatien työstä tehdään edelleenkin talkootyönä, on toiminnan laajuuden vuoksi 
myös palkatun henkilöstön käyttö ajoittain tarpeellista.  Ratatöihin palkataan henkilöitä tarpeen mukaan joko
yhdistyksen omalla rahalla tai ulkopuolisella rahoituksella. 

12. Nuorisotoiminta (Leevi Oikarinen, Matias Immonen)

Keskeneräistä moporesiinaprojektia jatketaan. Uusia nuorisoprojekteja ei aloiteta, koska nuoret eivät ole 
viimevuosina kokeneet niitä kovin innostavina. Sen sijaan pyritään aktivoimaan nuoria osallistumaan 
yhdistyksen yleisiin töihin järjestämällä pihatalkoopäiviä ja vastaavia tilaisuuksia, jotka tarjoavat nuorille 
matalamman kynnyksen tilaisuuden osallistua museorautatien ylläpitotöihin. Tilaisuuksiin pyritään 
mahdollisuuksien mukaan yhdistämään nuorisolle suunnattuja saunailtoja, jotta nuorten välistä 
yhteisöllisyyttä saataisi vahvistettua ja tekeminen olisi mielekkäämpää. 
Nuoria myös kannustetaan osallistumaan liikennetehtäviin ja niihin valmistaviin koulutuksiin sekä yhdistyksen
päivittäiseen toimintaan nuorisotoiminnan ulkopuolella. Nuorisotoiminnan alaikäsuositus nostetaan 
käytännön syistä aiemmasta kahdeksasta kymmeneen. 

Tiedotusta nuorille järjestetään yhdistyksen nettisivujen ja keskustelufoorumin sekä Facebook- ja Instagram-
yhteisöpalvelujen kautta. Nuorten väliseen keskinäiseen viestintään käytetään ensisijaisesti Whatsapp-
keskustelupalvelua. Lisäksi uutena palveluna otetaan käyttöön Matias Immosen ylläpitämä Tiktok-kanava. 
Nuorten suosiman avoimen Jodel-keskustelupalvelun käyttöönottoa kokeillaan.
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13. Jäsenhankinta ja sisäinen markkinointi (Mathias Luther, Marko Laine)

Yhdistykseen houkutellaan heti vuoden alussa uusia jäseniä muun muassa yhdistyksen verkkosivujen ja 
sosiaalisen median kautta. Facebookissa Jokioisten Museorautatiellä on noin 8100 seuraajaa, joille voidaan 
lähettää paitsi tietoa museorautatien toiminnasta, myös tietoa jäseneksi liittymisestä ja jäseneduista. Lisäksi 
Facebookissa on erillinen sivusto Museorautatieyhdistystä varten. Tällä sivustolla on runsaat 920 seuraajaa. 
Museorautatien Instagramissa on seuraajia runsaat 1000.

Jäsenille kerrotaan aktiivisesti museorautatien talkootoiminnasta mm. verkkosivujen kautta. Muina kanavina 
talkootiedottamisessa ovat Resiina-lehden MRY-palsta (4 kertaa vuodessa) ja Ratanaula-jäsentiedote 
(jäsenmaksujen kanssa yhden kerran heti vuoden alussa).

14. Talkooväen palvelut 

Aikataulun mukaisina liikennöintipäivinä yhdistys tarjoaa talkooväelle maksuttoman lounaan Minkiön 
korjaamorakennuksessa. Ruokailua järjestetään vastaavalla tavalla myös muiden suurempien talkoopäivien 
yhteydessä.



2023 
Avustukset 42000 40000 
Lahjoitukset 2500 2500 
Satunnaiset 1500 2000 
Jäsenmaksut 24000 24000 
Liikennetulot 50000 60000 
Matkamuistotulot 2000 2000 

122000 130500 
MENOT 
Korkomenot 1100 1200 
Lainan lyhennys 7000 7000 
Liikennekulut 6000 14000 halot 
Matkamuistohankinnat ja kulut 1200 1200 
Henkilöstökulut 26500 23000 
Hallinto 3500 3500 
Vakuutukset 3500 3500 
Toimintahyöd 2022 2023 15600 15600 

puhelin 800 800 
aineet ja tarv 1800 1800 
työvälineet 1000 1000 
Vesi 1500 1500 
jätehuolto 500 500 
sähkö 10000 10000 

Resiina-lehden menot 9000 12000 
Markkinointi 2500 2500 
Liikkuva kalusto 11500 11500 

LWR52 3500 0 
LWR 160 0 3500 
LWR resiina 4000 2000 
höyryt 4000 4500 
dieselit 0 1500 

Rata 27000 21000 
lokakuuhun 12000 0 
saustila ja lopr 3500 0 
Varoituslaitos 11500 0 
RTK 0 2000 

Kiinteistöt 12000 14500 
2500 2500 

katokset 2000 
kopin pohja 1500 
Ledivalot 8000 
Energiatehokkuushanke 10000 

126400 130500 

Mathias Luther
Typewritten Text
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Museorautatieyhdistys ry   Museijärnvägsföreningen rf         1  

Asia 9 syyskokouksessa 2022, sääntömuutosehdotukset 

a) Nimenkirjoittajat. Johtokunta  esittää jäsenkokoukselle, että muutetaan pykälää 8 niin, että annetaan 

nimenkirjoitusoikeus puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille, kasöörille ja liikennepäällikölle 
kukin yksin. Ehdotettu pykälä 8 kuuluu siis:

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa liikennepäällikkö, johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
kasööri tai sihteeri, kukin yksin.  

b) Johtokunnan jäsenten määrä.  Johtokunta esittää jäsenkokoukselle, että lisätään johtokunnan varsinaisten 
jäsenten määrän seitsemästä kahdeksaan, joista neljä valitaan kahdeksi vuodeksi ja kaksi on joka vuosi 
erovuorossa. Varajäsenten määrä olisi edelleen yksi, ja hänet valitaan vuosittain. Eli pykälä kuuluisi:

6. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat 
johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen 
kasööri ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Johtokunnan jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, johtokunnan puheenjohtaja, 
johtokunnan varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen kasööri sekä johtokunnan 
varajäsen vuodeksi, muut kahdeksi vuodeksi siten, että joka vuosi on kaksi erovuorossa.

Johtokunnan varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa, mutta äänioikeus
ainoastaan mikäli kaikki johtokunnan varsinaiset jäsenet eivät ole saapuvilla.

Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen ollessa saapuvilla.

Ylläolevasta seuraa muutos myös syyskokousta selostavan pykälä 11:n kohdassa 4:

4. valitaan johtokuntaan seuraavaksi vuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan 
varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen kasööri ja johtokunnan varajäsen, sekä 
kahdeksi seuraavaksi vuodeksi kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä erovuorossa olevien tilalle;

Alla vertailun vuoksi vuodesta 2011 voimassa olevien sääntöjen a o kohdat:

6. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluvat 
johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen kasööri, ja 
kolme muuta varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen.

Johtokunnan jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa, johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan 
varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen kasööri sekä johtokunnan varajäsen vuodeksi, muut 
kahdeksi vuodeksi siten, että joka toinen vuosi on yksi ja joka toinen vuosi on kaksi erovuorossa.

Johtokunnan varajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa, mutta äänioikeus 
ainoastaan mikäli kaikki johtokunnan varsinaiset jäsenet eivät ole saapuvilla.

Johtokunta on päätösvaltainen viiden jäsenen ollessa saapuvilla.
/…./
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä yhdessä tai johtokunnan varsinainen 
jäsen yhdessä liikennepäällikön kanssa.
/…./
11. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Kokouksessa 
käsitellään seuraavat asiat:
/...(

4. valitaan johtokuntaan seuraavaksi vuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan 
varapuheenjohtaja, yhdistyksen sihteeri, yhdistyksen kasööri ja johtokunnan varajäsen, sekä 
kahdeksi seuraavaksi vuodeksi kaksi johtokunnan varsinaista jäsentä erovuoroisien tilalle siten, 
että joka toinen vuosi on yksi ja joka toinen vuosi kaksi erovuorossa;


