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Tenderi tulee
Taas on yksi- rautatieharras-
tusvuosi kulutettu ja uusi
aloitettu. Toivottavasti- vuosi
7996 säiIyy kaikkien mieLessä
miellyttävänä.

Esittäisin taas kaikille yh-
distyksemme jäseniIle hartaan
toivomuksen: Kun liikutte jos-
sain kiskoill-a liikkuvan pa-
rissa niin tuokaa ai-na mahdol-
lisuuksien mukaan vaikka vain
yksi aikataulu yhdistyksen
arksitoon. Samoi-n ylimääräiset
val-okuvat, postikortit yms voi-
ja saa tuoda arksitoomme. Jos
jokainen lahjoittaa vaikka
yhden valokuvan vuodessa niin
kymmenen vuoden kuluttua mei-l--
1ä on jo seitsemisensataa va-
lokuvaa arksitossamme. Samoin
kaikkea esitematerj-aalia yms,
siLlä se mikä tänään on iI-
maista ja helposti- saatavilla
voi oll-a vuosien kuluttua har-
vinaista ja kallista herkkua.

Esa Lindros
toimitussihteeri

Tenderi
Turun Kiskoliikennekerho ry:n
j äsenlehti

Toimitus
Mika Rantala vastaava
Oll-i Savela
Esa Lindros toimitussihteeri
0400-524 L46

PL 61 2052\ TURKU
2666

Ratikka
Katiskassa
Perinteikäs turkulainen vapaa-
ajantarvikeliike Katj-ska oIi
somistanut jouluikkunansa pe-
rinteisell-ä turkulaisel-Ia Rai-
tiovaunull-a.

Jäsenmaksu
Tämän Tenderin mukana posti-
tettiin ps-lomake vuoden 1997
jäsenmaksua varten. Muistakaa
käyttää viitettä ja maksaa
aj oissa .

Pinssit,
solmiot
Yhdistyksen pinssejä ja solmi-
oita voi ti-edustella sihtee-
riltä. Niitä myydään vain yh-
distyksen jäseni1Ie.

VR una-
tarj ontaa
Lähtöpäivien määrä y1i kaksin-
kertaiseksi

Helsingin ja Kolarin vä1i11-ä
alkaa kulkea juna kolmena uu-
tena päivänä. Paluumatkal-1e
Kolarista voi lähteä maanan-
taina, keskiviikkona, perjan-
taina, Iauantaina tai sunnun-
taina. Syy tähän on Kolarin
Iiikenteen voimakas kasvu vii-
me vuosina.

Iisää j

Posti-osoite
Fax 02-469

Kannen Kuva
Vuoden I996 Rautatieharrastaja
Paul-Erik Luoto
( Kuva E. Lindros )



Kuskin pukilta - puheenjohtajan palsta

Täsä se taas on se teijä kiskoliikenneharava

kerämäs tiarommurusi. Syyskokouskin meni ja
allekirjoittanut sai valtakirjan jatkaa yhdistyk-

sen valtaventtilin varressa seuraavankin woden
ajan. Käytän tässä tilaisuuteni hyväksi ja kiitan

saamastani luottamuksesta.

Yhdistyksemme on jo varsinainen näyttelyhai.

Kävimme ensin Helsingin pienoisrautatiepäivil-

la naytelyosastomme kanssa lokakuussa ja pol-
kaisimmepa samanlaisen osaston pystyyn miltei
heti perään marras-joulukuun vaihteessa Turus-
sa "Harraste -96" -päiville. Kummassakaan

näyttelyssä ei tarvinnut hävetä turkulaisten

osastoa millaan lailla. Harrastuksemme eri osa-

alueet olivat monipuolisesti esiteltävänä osas-

toillamme; nähtävänä olivat niin L87 -pienois-
rautatie, Luodon Ekin suuret höyrymallit kuin
rautatieaiheiset valokuvatkin. Mukavan piris-
tysruiskeen osastollemme toivat myös ensi ker-
taa käytössä olleet kerhosolmiot, joita myös

muiden yhdistysten jasenet hieman kateellisina

ihastelivat. Upean kruunauksen pienoisrauta-

tiepäiville antoi Luodon Ekin nimeäminen Vuo-
den Pienoisrautatieharrastajaksi. Onnea Eki
vielä kerran! "Harraste -96" -päiville osallistu-
minen sujuikin jo sitten rutiinilla. Lisäpanostus-

ta tällä kertaa vaati kahvion pitäminen. Kah-
viojärjestelyt onnistuivatkin erinomaisesti. Kii-
tos kaikille talkoissa olleille!

Tulevana vuonna toimintamme jatkuu entiseen

malliin Räntämäen aseman kerhotiloissa. Emme
lannistu, vaikka kerhotilaan olikin marraskuus-

sa murtauduttu kahdesti. Varkaiden saaliiksi

olivat päätyneet muun muassa videonauhuri,
radio ja kahvikassan rahat. Aiomme asentaa

isannoitsijan luvalla kalterit ikkunoihin Uskon
että tämä investointi kannattaa, sillä varmasti

haluamme kaikki jatkaa toimintaa kerhotilassa,
joka on kuin luotu juuri meidän kerhomme toi-
mintaan vaikkapa vain jo miljoonsäkin puoles-

ta.

Normaalien kokoontumisten lisäksi teemme

keväällä tilauslinja-autolla harrastusretken

Turun-Toijalan rataosalle, joka on kokemassa

Iähitulevaisuudessa suuria muutoksia sähköis-

tyksen myötä. Nyt on juuri sopiva hetki tutus-

tua, miltä rautatiemaisema näyttää ennen säh-

köistystä.

Toivotan jäsenistölle hyvää alkavaa kisko-
liikennevuotta 1997 !

Mika Rantala - "paheenjohtaja"

P.s. Yritetaän käydä porukalla Pendolino-tallis-

sa, kunhan vain lupa saadaan.



Vuoden rautatieharrastaja L996
PauI - Erik " Eki " Luoto Turusta

Helsingissä PidetYillä Pienois-
rautatiepäivi I Iä valittiin
vuoden L996 rautatieharrasta-
jaksi yhdistyksemme jäsen PauI-
Erik Luoto.

Ekin yhteistyö veturien kanssa
alkoi jo hänen ollessaan
pikkupoika. Koska hän oli
Kähärin kasvatti ja asui vajaan
2OO metrin päässä veturital-
leilta, oli selvää, että nuoren
pojan kiinnostus vei hänet
usein tat1eiIIe. Monesti Pojat
myös pääsivät veturin kYYtiin-
Ura ei johtanut kuitenkaan
suoraan veturiin vaan isä
tahtoi poikansa menevan
sorvaajaoppilaaksi. Isä itse
inhosi raskasta vuorotYötä ja
halusi pojalleen ParemPaa. Eki
vi ihtyi wiitisen vuotta
nuorempana sorvaajana ja sitten
veri veti veturin PääIle.
Ensimmäisen veturinsa Eki
aloitti jo vuonna 1-952. Valmis
tämä kaunotar oli vuonna L9B2-

Tämä matkustajaliikenteen Hv l-

"Heikki" oli Ekin nimikkoveturi
useita vuosia. Ainoina lähtö-
kohtinaan Ekillä oli Ylimalkai-
nen kokoonPanoPiirustus vuodel-
ta L9L4. Lisäharmina o1i vielä
Turun konejakson PäälIikkö Tuo-
misen penseä suhtautuminen Ekin
rakenteluun. Valmiita tYökaIu-
jakaan ei ollut saatavilla vaan
Eki rakensi itse sorvin, smir-
kelin ja porakoneen. Piirustuk-
set Eki teki mittailemalla ja
valokuvaamalla vetureita- Kaik-
kiaan Eki oli VR:n Palvelukses-
sa 35 vuotta ja iäi eläkkeelle
vuonna 1984. EIäkkeeIIe jäädes-
sään Eki hankki oikean sorvin,
porakoneen ja smirkelin. EhtiPä
Eki väIi1tä olla kuusi vuotta
laivahommissa. Ekin vaimo Liisa
on rakentanut mukana YIi 30

vuotta. Ja Ekin innostuttua
eläkkeelle jäätyään lähes YmPä-

Tää1]-ä tetrdää'n vetureita



riwuorokautiseen veturinraken-
teluun, muistutti vaimo, että
ihmisen pitää joskus syödäkin.

vrR 2 no 96L

Tänä veturi valmistui vuonna
l-995. Ko mallin esikuva ollut
Turussa käytössä ja Eki on itse
myös ajanut ja lämmittänyt tätä
veturia. Kun lisäksi EkiIIä oli
jäIjeIIä ylimääräiset pyörät ko
malliin, €i päätös veturin ra-
kentamisesta ollut vaikea.

Ekin kaikki veturit on
nettu mittakaavassa L: l-5,
ko koko on Ekin mielestä
ns kotikoko.

raken-
koska

sopiva

I-iisa ja E}<j- oma!<otita.l-on-
sa a-l-a!<errassa suunnitte-
-Iemassa -

Yhtenä isona ongelmana on o1lut
raaka-aineiden saatavuus. Ennen
kun oli vielä rautakauppoja sai
kaiken heti mukaansa pienissä
erissä. Oivan peltisepänliike
on o1lut korvaamaton materiaa-
lintoimittaj a.
Saksalaismallinen veturi 66001
oli alunperin puhdas mielikuvi-
tusveturi. YhtäIäisyyksiä alku-
peräiseen oli, mutta vasta kun
Eki sai VäIomäen Pekalta Iai-
naksi saksalaisen kirjan, jossa
oli ko veturin piirustus ja kun
vielä junat lehdessä oli kuva
veturista, niin Eki päätti
rakentaa sellaisen. AIlaoleva
höyrykäyttöinen veturi valmis-
tui l-993.

Eki \-Zetur:Lssa

{ili?ffi
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Ll- lä osa ni i- sf.åi .l-äLres sa-
dasta !<uvasta - j oi Ea E}<i
oLti Piiriäessä:ån ensim-
mä.ist.åi ma.].aiaan-

Keskimäärin Eki laskee jokaisen
veturin valmistamiseen kuluneen
noin 3 miestyövuotta.
AlIa kuvassa Ekin Poikansa 3-
vuotislahjaksi vuonna L967 te-
kemä puinen "Ankka" Vierellään
vuotta myöhemmin valmistuneet
toimivat pienet höYrYkoneet-
Ekin käsissä taiPuu Puu muuten-
kin, sillä veturien ohella hän
on tehnyt veneitä sekä Purje-
laivojen pienoismalleja.

Eki on rakentanut mYös kaksi
höyrykonetta mittakaavassa
1: L5. Toinen Yleensä lasti-
Iaivoisssa käYtettY 2-sYIinte-
rinen kompoudi -höYrYkone, kor-
keapaine ja matalaPaine- Esiku-
vana oll-ut 25O hv kone, josta
Eki piirtänyt Piennenöksen-
Toinen on Iähinnä matkustaja-
Iaivoissa käYtettY 3-sYlinteri-
nen Trippeli-höYrYkone jossa
korkea-, keski- ja matalaPaine.
Esikuvana oIlut 375 hv kone.
Molemmat ovat ns Paisuntakonei-
ta eli sama höYrY kiertää kai-
kissa sylintereissä.
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fal- inn:å \./R1 J a f.aiva}<on

VR 1 Kana no540 on valmistunut
vuonna L992. Alkupään numeroita
tämän veturin sarjasta. Tätä
mal1ia oIlut Turussa etenkin
talvisin, kun muut satamat o1-
leet jäässä. Ekin mielestä Pa-
ras vaihtoveturi mitä VR:11ä on
ollut, nopea ja kätevä.

HVl- Heikki no 550. Valmistui
siis vuonna L9BZ ensimmäisenä
veturina Ekin konepajalta. Oi-
keamman kuvan työn vaativuudes-
ta saa kun ajattelee, että Pii-
rustuksetkin oli tehtävö itse.

TVI- Jumbo no 61L on valmistunut
vuonna l-989. Tämän tavara-
junaveturin sarjan ensimmäiset
veturit oIleet aikoinaan käY-
tössä Turussa. Tätä mallia Eki
kävi mittailemassa Toijalan
veturitalleilla tehdessään Pii-
rustuksia. TV1 o1i yksi niistä
kolmesta veturista, joka toi
kansalaissodan aikana l-91-B viI-
jajunan VenäjäItä Suomeen. TVl
oIi jo walmistuessaan 1,9L7 ai-

Lces!<eIaåi H\rf- Ja al-inna T1/1

edellä teknisesti.kaansa

Haapamäen veturit ovat ainut-
Iaatuisia ja ne Pitäisi Ekin
mielestä saada katon alle.

Pendolinossa on Ekin mielestä
vielä paljon kehittelYä toi-
miakseen Suomen oloissa. Muu-

tenkin Eki on sitä mieltä, että
kun ihmistyövoimaa vähennetään
niin hommat hoituu huonommin es

vaihteistojen sufatus Yms.

Ekin kolme höyrykäYttöistä ve-
turia sekä höyrYkoneet käYvät
Kosan-kaasull-a, koska hYvä Iäm-
pöarvo ja hajuhaittoja vähän-
Tosin venttiilien ja suuttimien
saanti ollut vaikeaa.

Omakotitalon Iisäksi Eki har-
rastaa matkailua, EuroPPa ja
sen rautatie henkilökuntineen
tulleet EkiIIe tutuiksi.

"Höyryvetrrrilla on sielu! "

Esa Lindros



Mitä tiedät Sr2:sta ?

1. Minä vuonna ensimmäinen Sr2- veturi ajoi Suomen radoilla ?

a)1994 b)1995 c)L996

2. Mistä numerosta alkaa Sr2- vetureiden numerosarja ?

a)32OO b)3201 c)4O01

3. Huippunopeus ?
a)21O b)22O c)23O

4. Mi-stä maasta nämä veturit ovat alunperin lähtöisin ?

a)Saksasta b)Sveitsistä c)Itävallasta

5. Mil-1ä nj-mel-lä Sr2 kulkee alan piireissä ?

a)Alppiruusu b)Euroruusu c)ÄsÄrrkaks

6. Sr2:en paino?
a)72 t b)82 t c)96 t

7. Ajomoottorien lukumäärä ?

a)l b)Z c)4

B. Kuinka monta veturia VR sai vuoden 1996 loppuun mennessä käyt
töönsä ?
a)6 b)7 c)10

Oikeat vastaukset s.22
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RAUTARISTIKKO

\/AAKAAI{
2. HOTRWETURTN POLTTOAINEPS}@PU
7 . PUTIIKKI TAMPEREELI,A
11 . KOI,MEIIÅ KISXOLI.A??
13. JT'UREKSIA R,ADAIJ.A??
14. AIKA\ISA ST]I'RIN DIESEL SUOMESSA
1'I . TURUSTÄRIN LJUITE\Ä
18. LTIETEAVA KULKUPELI
19. KUSKIN API]NA
20. KIJI.KI TURUSSA
21 . MALIÅRI JÄÄPPÄI{ISTA
22. LYHYT VETURI
22. KAPONEN KÄ\'ELTAVJMSI

1.
3.
4.
5.
5-
8.
9.
10.
L2-
15.
15-
20-

' 
I KUN I}[KJAA].I, I NEN' I

IIARRASTUSKOIIDE
PITKi\N LINJAI.I IIARRASTA;TA
SÄKUJEN KN{AA
JI'NÄ}I KIPPARI
ISO HöYRYVETI'RI
ISO TYTTö
KÄPPEERA,I TE I STEN KI'I.KUPAIKKA
NOPEA, MUTEA VitHitN ÄRKA TATVELLE
rUTTU ASEI{ARAKENNUS
HöYRYÄVÅ LINTU
ISO TAVÄRAIIöYRY

Rautaristikon oikeat vastaukset seuraavassa Tenderissä.

Huonoia uutisia

Koskien 21. vuosisadan tavaraliikennettä uutisoi Saksan Rautateiden Deutsche Bahn AG.n asiakas-
lehtiZUG 311996 artikkelissaan "Wie die Räder das Fltistern lernen" erittäin huolestuttavia asioita
Ainakin kaikkien meidän tavaravanujen rakastajien kannalta.
DB kokeilee nimittliin Rosenheimin ja Itävallan Kufsteinin valisellä rataosalla, joka myötäilee Inn-
joen laaksoa, "Low Noise Train"-yksikköä (ilmeisesti DB:n uutta rautatiesaksaa). Kyse on junayksi-
köstä, joka koostuu yhdestä katetusta tavaravaunusta ja §mmenestä konttien kuljetukseen tarkoite-
tusta avovaunusta, joiden telit on peitetty sukkulanmuotoisilla helmapelleillä. Nämä erittain futuristi-
sen näköiset pellit on maalattu kirkkaanpunaisiksi (DB Cargon uusi tavaravaunujen väri), toisessa
helmapellissä on teksti "DB Cargo" ja toisessa teksti "Testzug Akustik". Ja kuten yllä olevasta eng-
lanninkielisestä termistä voi päätella, naiden helmapeltien tarkoituksena on vähentää melua rautatie-
kuljetuksissa.
Toivottavasti tällainen epäesteettinen kokeilu ei johda lopulta mainitunlaisten tavaravaunujen sarja-
tuotantoon Miten käy silloin tavaravaunuharrastajien, eri toten telifetisistien? Ettei vain tarvitsisi

ryhtyä harrastamaan telivoyeurismia

OS
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Eilen vielä junia, tänään "tuotteita"

RB 5596 va]-miina ]ä.1-rcemää.n Brandenlcurgriin (Hlcf ) - Kuvas-
sa olaj ausvaunuLfa)aPPi BY'L>d'zf 4A2 - Potsdam S€adE -

15-6-L996 (!<uva Oal-i Save1a)

28.5.1995 alkaen on Bahn AG:n lähiliikentees-

sä seuraavat junalajit: S-Bahn (S), Regional-

Bahn (RB), StadtExpress (SE) ja RegionalEx-

press (RE). Sellaiset perinteiset junalajit kuten

Eilzug (E-Zug) ja Nahverkehrszug ovat siten

lopullisesti hävinneet DB:n kielenkayostä' Re-

gionalBahn korvasi Nahverkehrszugin

(lähiliikennejuna) ja RegionalExpress korvasi

Eilzugin sekä sen uudistetun version Re-

gionalSchnellBahnin (RSB), junalajin, joka ei

ennättänyt olla kymmentäkään vuotta liiken-

teessä. StadtExpress taas syrjäytti CityBahnin

(CB), joka liikennöi ensimmäistä kertaa syys-

kuussa 1984 Kölnin ja Gummersbachin välillä'

Mutta jostain kasittamattömästä syystä yhä

vielakin puhutaan alan lehdissä uusista

lähiliikennevaunuista CityBahn-vaunuina, vaik-

ka CityBahnia ei enää olekaan. Berliinin alueen

lähiliikenteeseen Regionalbahnjunat tulivat

2.6.tggl, tosin silloin liikennöitiin vielä vanhal-

la kalustolla (vetureina mm Z}2-sarjan diesel-

Pussillinen uusia on parempi kuin vanhat kei-

not, näin ainakin Saksan rautateiden Deutsche

Bahn AG:n mielestä. Kyse on nimittäin DB:n

lanseeraami sta uusista matkustaj aj unakategori-

oista. Käsite juna (der Zug) esiintyy enää hyvin

harvoin Bahn AG:n sanavarastossa, sen sijaan

se puhuu enemmänkin tuotteista, joita kulutta-
jille (: matkustajille) tarjotaan. D-Zug on tällä

hetkellä ainoa matkustajajuna, jossa sana juna

vielä esiintyy, mutta kunhan kaikki pikajunan-

vaunut on saatu saneeratuksi uuteen asuun,

mikä tarkoittaa sitä, että niistä tulee

InterRegio-vaunuja, silloin on vanha kunnon

D-Zug enää muisto vain. Uusi asu merkitsee

mm sitä, että vaunun sisustus on designattu ns

"istuinmaisemaksi", joka koostuu sekä perintei-

sistä osastoista että avo-osastoista, joissa on

sivukaytavä ja istuimet on ryhmitetty rinnak-

kain vuorotellen jlirjestykseen 2 + 3. Ja tietysti

vaunut on maalattu sinisiin ja vaaleanharmaisiin

InterRegio-väreihin.
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\.zasemmal-f-a RB 4577 l-iitrdössiå Potsd.am-Pirscl.reideen-
otljausvaunutlryppi B]rlcdzf 442 - 3 -
OiL<ea]- l-a RB 4O7O l-litrdössii l\reuruppini in -
Diese J.moottörijuna 62A/92A 647 -
oranien)Dur9r. 1-6 - 6 - L996 (}<uva ol-l-i SaveJ-a)

Uutta ja vantraa }<a].ustoa RB 3106:ssa- suuntana R}.lej-ns-
lcergr (Mar!<) -
oranienlcurg'- L6 - 16 - L996 ( P<uva Ol-ai SaveJ-a)

veturit ja tietysti 143-sarjan sähköveturit ja

vaunuina Bghw-sarjan Reko-vaunut ja neli-
vaunuiset DBvq-kaksikerrosjunat eli ns "niska-

laukausyksiköt"). Vanhan kaluston kaytto selit-

tänee varmaan sen, että Berliinin alueella ei

käytetty vielä silloin "merkkituotteen" tunnusta

ttB tai RegionalBahn, vaan nimitystä R-Bahn,

Regionalbahn (bahn pienellä b:lla), Regional-
verkehr, Regionalzug tai kirjainta R, joka oli
aikataulujen linjatunnuksissa, muttei junan nu-

meron edessä, sekä vaunujen linjakilvissä.

Vasta 28 5 1995 alkaen on myös Berliinin alu-

een Regionalbahn-junilla ja -linjoilla ollut "ai-

don merkkituotteen" tunnus eli RB tai Re-

gionalBahn, kun uutta./uudistettua kalustoa al-

kaa olla yhä enemmän. Mutta yhä vieläkin lii-
kennöidään joillakin linjoilla vanhalla DR-ka-
lustolla, esim. halberstadtilaisilla entisillä pika-
junanvaunuilla (littera: Bom) sekä toistaiseksi

modernisoimattomilla kaksikerrosvaunuilla (lit-
tera: DBmu). Bghw-vaunut ovat kuitenkin -

valitettavasti - kadonneet kokonaan liikentees-
tä. Paivittain junaa kayttavat ihmiset eivät tie-
tystikään ole tyytyväisiä siihen, että joutuvat
työmatkaliikenteessä matkustamaan vielä van-
hoilla vaunuilla, kun taas alan harrastajia suret-
taa se, että pian koittaa aika, jolloin niitä ei

enää voi bongata asemilla ja ratojen varsilla.
Tarkka lukija on varmaan huomannut, että näi-

den uusien junalajien, anteeksi "tuotteiden",
nimet kirjoitetaan normaaleista oikeinkirjoitus-
säännöistä poikkeavalla tavalla. Yhdyssanan

toinen osa alkaa isolla kirjaimella (esim. Stadt-
Express), vain perinteinen S-Bahn on säästynyt

tältä DB.n ikiomalta uussaksalta. Mutta S-

Bahn syntyikin joulukuussa 1930, se on jo klisi-
te, johon kukaan ei uskalla puuttua.

Se, mitä entiset junalajit D-Zug, E-Zug, Per-
sonenzug ja Nahverkehrszug tarkoittavat, oli
tavallisen matkustajan helppo ymmärtää. Mutta
kun avaa Bahn AG:n aikataulukirjan ja lukee
selityksista, mita RE, SE ja RB tarkoittavat, jää

huuli pyöreänä äimistelemään, mistä oikein on
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" I- j udmi f- a ( BR 232 ) on saanut
Dresd.en Hbf - 18-6-L996 (!<uva

kyse, ja miksi lähiliikenteessä on tämännimisiä
junia. Ja kun sitten selailee aikataulukirjaa, niin

rupeaa ihmettelemään, minkä takia Hallen ja

Leipzigin väliä kulkevat SE-junat pysähtyvät

vain yhdellä väliasemalla (Schkeuditzissa),

vaikka määritelmän mukaan SE-junat pysähty-

vät S-Bahnin tariffialueella vain muutamilla

asemilla ja tariffialueen ulkopuolella jokaisella

asemalla. Eikä yksikään Hallen ja Leipzigin

välillä olevista 7 väliasemasta kuulu kumman-

kaan kaupungin S-Bahn-vyöhykkeeseen. Mutta
samaa osuutta pendeloivät RB-junat pysähtyvät
joka asemalla. Tälla samalla rataosuudella lii-
kennoivillä IR- ja pikajunilla (D-Zug) aikaa

kuluu 27 tai 26 minuuttia, IC-junrlla taas 27

minuuttia ja SE-junilla 26 minuuttia. Jos siis

aikoo matkustaa Hallesta Leipzigiin tai päin-

vastoin, kannattaa tietysti mennä SE-junalla.

Silloin ei tarvitse maksaa kaukojunien lisämak-

sua.

Vastaavanlainen esimerkki on 48 km:n pituinen

rataosuus Zwickau - Chemnitz. RE-junat ovat

2 minuuttia nopeampia kuin lR-junat. Ja jos

nousee Zwickaussa IR-junaan matkustaakseen

Chemnitziin, on maksettava lisämaksu, koska

välimatka on alle 50 km.

vaal-eanttarmaan ruo!<al-aPun -
ol-Ii Savel-a)

Mutta eniten ihmetyttää, miksi Berliinin (Lich-

tenberg) ja Stralsundin välisellä rataosuudella

kulkevat RE-junat pysähtyvät Berliinin ja Zns-

sow'n välillä l9 kertaa, kun taas Berliinin
(Hauptbahnho| ja Wolgastin (Hafen) väliä -
tosin vain lauantaisin ja pyhapaivinä - liikennöi-

vä junapariRB 3158/3159 pysähtyy Berliinin ja

Ziissow'n välillä vain 7 kertaa! Kaiken kukku-

raksi tämän RegionalBahn-junaparin nimi on

"Usedom Express"! Minkä ihmeen takia DB ei

tehnyt siita RE-junaa, kun se kerran haluaa

nostaa "tuotteidensa" profiilia? Olihan "IJse-

dom Express" viela aikataulukaudella

199411995 Eilzug eikä suinkaan mikään Nah-

verkehrszug. Sitäpaitsi RB 3158 ajaa Berliinin
ja Ztissow'n välisen osuuden 2 tunnissa l9 mi-

nuutissa ja illalla Berliiniin palaavalta RB 3 159

:ltä menee aikaa 5 minuuttia enemmän, mutta

Stralsundin RegionalExpress-junilta menee sa-

maisella rataosuudella pohjoiseen mennessä

aikaa parhaimmillaan 2 t. 25 min. ja pahimmil-

laan 2 t. 39 min. Vastaavasti paluumatkalla

Berliiniin aika on 2 t. 3l min. ja 2 t. 39 min.
Kaikesta tästä tuli lopuksi mieleeni: Milloinka-
han meillä Suomessa aletaan junien asemesta

matkustaa "tuotteilla" ?

OS
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Pienoisrautatiepäivät L996

oma osastomme erottui ed.ul<seen 1>aitsi nä>zetiåv1ryde1l-äåin
nj-in mlrös t.yyai}<!<!åäst,i j a :rtad.enmul<a1sesCi 5>u!<eutuneilla
es.i tcel- i j oi a aiå:in -

Vuoden L996 Pienoisrautatiepäi-
vät järjestettiin Helsingissä
lokakuun 26 ja 27 päivä Valkoi-
sessa salissa.

Näyttelyssä o1i vajaa kolmekym-
mentä näytteilleasettajaa. Kah-
den päivän aikana näyttelyyn
tutustui järjestäjän MärkIin
Club of Finlandin ilmoituksen
mukaan B7B aikuista ja 806 las-
ta eli yhteensä komeat 1"684

vierasta.

Ulkoisilta puitteiltaan Valkoi-
nen sali on upea, mutta ei ehkä
kuitenkaan paras mahdollinen
paikka pienoisrautatiepäiviIIe,
Pysäköintimahdollisuudet 1äheI-
tä ovat rajoitetut samoin näyt-

tetytilojen jako ei onnistu
parhaalla mahdollisella tavalla
talon arkkitehtuurista johtuen.
Järjestäjien kunniaksi on sa-
nottava, että tilan käyttö oli
varmasti 1äheIlä optimaalista.
Talon valaistus on suunniteltu
kaikkea muuta kuin näyttelyä
varten samoin ravintolatilat
alakerrassa olivat ahtaantun-
tuiset. Ilmeisesti ravintola-
palvelut on taloa käytettäessä
ostettava ulkopuoliselta, joka
varmasti heikentää järiestäjien
kassaa tältä osin.

Lipunmyynti oIi ainakin lauan-
taina aloitettu jo vähän kymme-
nen jäIkeen vaikka näytte1Yn
alkamisajankohdaksi oIi ilmoi-
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kiusallista, kun yleisö kierte-
Ii jo talossa.

Näyttelyn käsiohjelma oli hyvin
yleisöä palveleva A4-kokoinen
osittain nelivärinen 28-sivui-
nen monipuolisilla artikkeleil-
la höystetty tietopaketti.

VR:n pääjohtaja Eino Saarinen
avasi näyttelyn ja kertoi, että
he VR:ssä antavat erittäin suu-
ren arvon rautatieharrastajien
työIle. Ainoana pienenä kau-
neuspilkkuna oIi järjestäjien
puheenjohtajan asu hänen oIles-
saan lavalla pääjohtaja Saari-
sen seurassa. Hän oli tosin
pukeutunut messuosastonsa asuun
mutta ehkä avajaisia olisi voi-
nut juhlistaa toisenlaisella
pukeutumisella.

Kaupallisten osastojen tarjonta
oli runsasta ja paljon sai ta-
varaa kohtuullisella rahaIIa,
myös kirjallisuutta oIi ilah-
duttavan runsaasti kaupan.

I-aa}<sosen POj ai. osaston
rata l<ertoi- - ettei f-rienos-
tr i ma i semoidun radan tar-
v:i Ese ol1a suuri L<ooataan-

Sal-l-isten osasto.l-.1-a ol-i
miel-en}<i i-ntoi sta seurata
mal- ] i va.l-mi s tus ta !<:åfrE:in-
nössä -

Muutamat osastot olivat kYIIä
melko sekavia, ts o1i ylimää-
räistä rekvisiittaa yms. Pie-
noisrautatiekerhon sekava ja
korkea pöytäviidakko antoi luo-
taantyöntävän kuvan- Katsoia
näki enemrnän pöydän aIla liik-
kuvia ihmisiä kuin itse rataa.

VR:n poissaolo jäi kummastutta-
maan kun kuitenkin paikalla oli
viikonlopun aikana lähes kaksi-
tuhatta rautateistä kiinnostu-
nutta ihmistä.

Suurin yIlätys oli kuitenkin
miesten V'IC: ssä ollut ilmoitus
vuoden L997 pienoisrauta-
tiepäivistä ja tervetulotoivo-
tus Tampereelle. Muualla ei ko
tiedotetta ollut.

Kaikenkaikkiaan näyttelY oIi
miellyttävä kokonaisuus.

Esa Lindros
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HARRASTE-96 NAYTTELY

ij
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Turun seudun harrasteyhdistyk-
set järjestivät yhdessä Turun
kaupungin nuorisotoimen kanssa
Harraste-96 näyttelyn Puolalan
koululIa marras- ja joulukuun
vaihteen viikonloppuna. Edus-
tettuina oIi kerhoja laidasta
Iaitaan, Ientokoneista autoi-
hin ja olipa paikalla ainakin
yksi majakka.

Upeisiin malleihin kävi vii-
konlopun aikana tutustumasssa
kuutisensataa innokasta katse-
Iijaa, jota ajankohta ja lyhyt
"markkinointiaika" huomioon
ottaen on pidettävä enemmän
kuin kohtuullisena. Paikallis-
radiot jakoivat kiitettävästi
menovinkeissään tietoa tapah-
tumasta suurelle yleisö1Ie.

:l, ..* '

;i ,l

"-,;t,,,,,,+,,

J

,l

kin nuorisolle, kiinnostavim-
mat osastot olivat radio-oh-
jattavat autot, jotka huimaa
vauhtia sukkuloivat juh-
Iasaliin rakennetulla radalla
sekä tietysti oman yhdistyk-
semme osasto. Nämä kaksi osas-
toa nimenomaan sen takia, että
näissä molemmissa oli vauhtia,
voimaa ja ennenkaikkea liiket-
tä.

Oma osastomme o1i varmasti
näyttelyn parhaiten pukeutunut
osasto, olihan meillä kaulassa
yhdistyksemme edustussolmiot.
Järjestäjät olivat myös vii-
saasti sijoittaneet kahvion
meidän osastomme viereen.

Näyttelyn kuvallista antia
seuraavalla sivulla.

Suurelle yleisöI1e ja varsin-
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Pekan pöytä

Katse1in tässä päivänä muutama-
na työpöytääni yhdessä l-asteni
äidin kanssa. Hän totesi pitkän
vaitiolon jälkeen: Pöytäsi on
täynnä romua kuin Mustamäen
tori Tal-linnassa. Voisitko sii-
vota sen kun sukulaiset tulevat
joulua toivottamaan. Tämä louk-
kasi rautatieharrastajaa sanoin
kuvaamattomasti, eihän kukaan
eikä koskaan, edes jouluna saa
siivota näitä pinna- ja tähti-
pyöriä, umpi- ja avovaunun osia
ym. ym. rakasta pulttia tai
mutteria laatikkojen pimentoi-
hin. Istuin pöytäni ääreen
miettimään mitä nämä kai-kki
esineeet ovat ja voisiko osan
poistaa. Tyhj ä oluttöl-kki tun-
tui vähän oudolta viilapenkin
vieressä. Selitys on kui-tenkin
tämä, kun raskaan harrastuts-
päivän päätteeksi on nautti-nut
töl-kin "aikuisten juomaa" jää
tästä oivallinen keräilyastia
metallipal-asiIle, langanpätki1

;tffi
liiffid

' lx:;+* '-

:ffifr

1e ym. joita on sahaillut vaik
ka Hv- 1 osia tehdessä. Myös
kruunukorkit, joita näkyy ole
van "aika" paljon, ovat apuvä-
lineitä. Esimerkiksi epoksilii-
maa tarvitaan usein ja pieniä
eriä. Korkissa on helppo se-
koittaa aine ja sen jälkeen
heittää korkki rojukoppaan.
Pienet maalierät voi myös mai-
niosti sekoittaa kruunukorkissa
ja penslata kohteisiin.

Ol-en näköjän saanut isänpäivän
lahjaksi paidan, koska Iä-
pinäkyvä kaulanauha on säästet-
ty vaunujen ikkunoiksi. Myös
seitsemän pientä nuppineulaa on
otettu tal-teen luistinliikunta-
l-aitteiden niveliä varten. Nip-
pu kukkalankaa, raudoittajan
lmm sidelankaa, kupari- ja mes-
sinkilankaa erl- paksuista,
kai-kkia näitä tarvi-taan, kun
rakentaa junia ! Eril-aisia mes-
sinki-, alumiini-, kupari- ja
muovilevyjä ja niiden palasia
pitää ol-la pal j on . Esimerkiksi
al-umiinien kirj apainolevy on
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Rantala ja poika tuotantoa
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mainiota raaka-ainetta, kaiken
1j-säksi täysin il-maista tava-
raa, sen kun vaan hakee ystä-
väl1-iseltä kirj apainoihmiseltä.

Ylpeänä totesin työpöytäni
esineiden kansainvä1 isyyden .
OIihan venäläj-sten poranterien
vieressä japanilaiset tähti-
pyörät, korea.L ai- nen te-
räsharjaa, saksalainen koIvi,
englantil-aiset O- mittakaavan
Hv 1:n vetopyörät, puhumatta-
kaan suomalai-sesta terval-eve-
pästä höyIättyjä kattoaihioita
puumarkusta j avaunuihin . Leppä
on muuten maj-nio puuaines, hie-
nosyinen, helposti työstettävä,
eikä vedä kieroon kuivuessaan.

Työkalupuolel-ta parhaat kave-
rit ovat ehdottomasti_ Viialan
viilat. On turha ostaa hal-
pasatseja, jos on tarjolla I
kpI : een sarj a viialal-a j_sia.
Hinta on korkeampi, mutta kes-
tävät vuosia. Lehtisahan terät
ovat toinen tärkeä asia. Ja-
panilaiset tekevät 4-5 eri kar-
keutta, suomen markkinoilta on
vaikea Iöytää yhtäkään. AlIe
mil-Iisten poranterien laita on
samoi-n.

En viitsi enempää mainostaa
mikä on Suomessa hyvää, viil-o-
j en j a Bil-lnäsin kirve j_tten
1isäksi ! Oivallisen kattojen
hiekottajan saa kun pilttipur-
kin kanteen Ieikkaapyöreän
reiän j a laitaa tilal_l_e hienoa
merrinkiverkkoa. Purkkiin hie-
noa hiekkaa ja kansi kiinni,
siitä vaan tuoreelle maalipin-
nal-.1-e ripottelemaan. Maal-in
kuivuttua liika harjataan pois.
Juotosnestettä ja tinaa tarvi-
taan joka hetki, jos rakennus-
aineena on messi-nki, kupari tai
Iäkkipelti. Typpihapon ja se-
lenidioksidin sekoituksella saa
mainiosti patinoitua metal-
liosat tummiksi, ffiffi. pyörät,
kaiteet, hiekkaputket ja jarru-
laitteet.

Yksj- varteenotettava työkaIu
voidaan rakentaa terävähampai-
sesta ke11on rattaasta, joka
Iaakeroidaan tukevaan kädensi-
jaan. Viivoitinta vasten pyöri-
tettäessä saadaan suoria niitti
rivejä tendereihin, ö1jysäi1i-
öihin ym. Hammasl-ääkärj-miniäni
on l-uovuttanut käytöstä pois-
tettuja poria ja hiomal-aikkoja
käyttööni. Nämä purevat vielä
hyvin muovia, alumj-inia ja ke-
vytmetallia. Käytettujä kirur-
ginveitsiä on myös ilmestynyt
pöydä11eni. Veitsi on aikanaan
poistanut ehkä hyvinkin tu-
hoisan kasvai-men, nyt se on
päässyt junaharrastajan työka-
luvaIi-koimaan.

Läpinäkyvät f ilmi-purkit pitää
säästää erilaisten ruuvien,
muttereitten, puskinten, kytki-
mien ym. säiJ-ytyspaikoiksi .

Itsell-äni näitä on kolmisenkym-
mentä kaapin hyIIyI1ä, ja aina
tarvitaan 1isää varastotilaa.
Uutuuttaan hohtava Badgerin
kompura seisoo viel-ä Iattial-1a
odottamassa maalauksien aloit-
tamista. Suuri-n huol-eni täIIä
hetkellä oD, mihin uusin tufo-
kas ja maa1auslaatikko sijoite-
taan, samoJ-n kaikki maalit j a
ohenteet

Oikeastaan mitään turhaa romua
pöyvä1Iäni ei sitten oLlutkaan.
Katselin viel-ä kerran oikein
suurennusl-asivalaisimen Iäpi,
ei kerrassaan mitään turhaa
romua, tai ! Olisikohan tuo mö-
kiltä talvievakkoon tuotu TV-
töIlötin sitä turhaa rojua,
eihän viilatessa voi kuitenkaan
katsel-1a ohj elmia . Ok, sii-vo-
taan se komeroon ja kompura
tilal-le, niin ompahan siistiä.
Joten "syövytteistä" ja "ure-
taanista J-oppuvuotta kaikille
al-an miehill-e ja naisil-Iekin.
Toivotaan että vuosi 1997 on
hiili- ja halkopolttoinen har-
rastusvuosi.
Pekka
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Turun Kiskoliikennekerho r.y.

Yhdistyksen sääntömääräisenä tehtävänä on

olla rautateitä, niiden historiaa ja pienoisrauta-

teitä sekä yleensä kiskoliikennettä harrastavien

yhdysside Yhdistyksen tehtävänä on myös edis-

tää rautateiden perinteiden sailyttamistä sekä

pienoisrautateiden suunnittelu- ja rakentamis-

taitoa.

Yhdistyksen tehtävien toteuttamiseksi jarjeste-

tään vuoden 1997 aikana entiseen tapaan ker-
hoiltoja noin kahdesti kuukaudessa lukuunotta-
matta kesäkuukausia, jolloin kokoonnutaan eri

määräyksestä. Kerhoiltojen teemat pyritaan
jakamaan sopivasti harrastuksen eri osa-aluei-

den mukaan.

Yhdistyksen tiedotus hoidetaan aiempien vuo-
sien tapaan kerhotiedotteella, joka ilmestyy
noin 3-4 kertaa vuodessa. Jos tiedotteeseen

todetaan tulevan tarpeeksi julkaisukelpoista

aineistoa, voidaan kerhotiedotteen sijasta jul-
kaista yhdistyksen oma Tenderi-lehti. Tenderiin
voi kirjoittaa kuka tahansa kiskoliikenteestä
kiinnostunut henkilö. Tenderin toimitus pidät-
tää itsellään oikeuden päättää lehdessä julkais-

tavista artikkeleista. Yhdistyksen puitteissa on
myös mahdollista käyttää julkaisufoorumina

Museorautatieyhdistys r.y:n julkaiseman

Resiina-lehden yhdistyksellemme varaamaa

kerhopalstaa, joka julkaistaan tarvittaessa.
Aiempien vuosien tapaan yhdistyksemme jä-
senet saavat Resiina-lehden jäsenetuna.

Kerhoiltojen lisäksi tehdään jäsenistön kiinnos-
tuksen mukaan tutustumismatkoja rautatie-

aiheisiin tai muihin yhdistyksen sopivaksi kat-
somiin kohteisiin. Sähköistystään odottava ra-
taosa Turku-Toijala tullee olemaan yhdistyksen

tutustumiskohteena woden 1997 aikana. Rau-

tatiehistorialliselta kannalta on järkevää tehdä

tutustumismatka mitä pikimmin, sillä kyseessä

toimintasuunnitelma vuodelle 1997

olevalle rataosuudelle on tulossa huomattavia

muutoksia sähköistyksen yhteydessä.

Yhdistyksen Haapamäellä olevan "kummivetu-
rin" n:o l0l4 ruostesuojausta ja osittaista kun-

nostusta tullaan jatkamaan. Haapamäelle järjes-

tetään kiinnostuksen mukaan l-2 kunnostus-

matkaa. Muuta normaalikokoista rautatiekalus-

toa voidaan kunnostaa yhdistyksen harkinnan

mukaan, mutta tässä yhteydessä tulee tarkasti

selvittää ensin mahdollisten kunnostettavien

veturien tai vaunujen säilytyksestä koituvat

wokrakulut.

Yhdistyksen edustajat osallistuvat sopivassa

määrin rautatiehistoriaan ja -harrastukseen liit-
tyviin valtakunnallisiin kokouksiin Yhdistys

pitaa nain ja sopivaksi katsotussa laajuudessa

muutenkin yhteyttä alan muihin yhdistyksiin

maassamme. Rautatieharrastukseen liittyviin
näyttelyihin, kuten esimerkiksi pienoisrauta-

tiepäiville yhdistys osallistuu, jos näin yhdistyk-

sen keskuudessa päätetään.

Yhdistys jatkaa edelleen Räntämäen asemalla

sijaitsevan kerhotilan vuokraamista VR: ltä, ellei

tähän jostain syystä todeta estettä VR:n tahol-

ta. Kerhotilassa tullaan jatkamaan pienoisrauta-

tien eli niin sanotun näyttelyradan rakentamista

soveltuvilta osin. Myös uuden radan eli niin

sanotun kerhoradan suunnittelutyötä pyritään
jatkamaan.

Yhdistys pitää myös museoveturinsa Tk 3 n:o

I108 asianmukaisessa kunnossa ja veturi voi-

daan tarvittaessa siirtaa lyhytaikaista esittelyä

varten esimerkiksi Turun asemalle. Yhdistyksen

hallitus selvittää myös mahdollisuutta saada

edellämainitulle veturille arvonsa ja siihen käy-

tetyn talkootyön edellyttama sijoituspaikka.

Asiasta on jo olemassa alustavia suunnitelmia
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VR:n taholla. Toistaiseksi veturi on sijoitettuna
Turun veturitalliin. Veturia pyritään esittele-
mään myös kunnostustyötä rahallisesti avusta-
neille henkilöille ja tarvittaessa myös muille
asiasta kiinnostuneille.

Mikäli tarvetta ilmenee, voivat Turun Kiskolii-
kennekerho r.y.n jäsenet toimia haluamassaan
määrin erinäisten historiallisten tai kaupallisten
kiskoliikenneharrastukseen liittyvien hankkei-
den, kuten Muumimaailman höyryjunaliikenne
tai Turun museoraitiotie, parissa ja antaa siten
alan harrastukseen liittyvaa tietotaitoa kyseessä

oleville hankkeille parhaalla mahdollisella taval-
la.

TALOUSARVIO VUOD ELLE I 997

TUOTOT

Jäsenmaksutulot (60 x 120 mk)

Korkotulot

KULUT

Vuokrakulut (12 x 150 mk)

Resiina-lehden tilausmaksut
4 numeroa./vuosi

Tenderi-lehden j a j åsentiedotteiden
sekä postituskulut

Kerhoradan tarvikkeet

Pankkikulut

Matkakulut

Muut kulut

kulut

7.200,-

900,-

8.100,-

1.800,-

2.100,-

1.900,-

1.000,-

200,-

700,-

400,-

:-::i:5
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Pula-ajan kalustopalsta

Kienätys, tulosvastuu ja säästäminen ovat päivän sanoja. Turun Kiskoliikennekerhon
Suomen kalustovastaava Aki M. Ranta-ala on suunnitellut toimituksemme pyynnöstä
muutamia ehdotuksia VR:n veturerden vauriokorjauksia varten.

Drr 17 = erittäin raskas dieselveturi
§ numerosarja2lOl-
u kaksi nokkansa menettänyttä Dr 13 -veturia voidaan yhdistää todelliseksi voimanpesäksi
n 4 Tampella MGO -moottoria
u huippunopeus 141 km/h

Dvn 17 = hytitön väliraskas dieselveturi, ns. "nupopää"
u numerosaqa29Ol-
u kolarissa hyttinsä menettänyttä Dv 12 -veturia voidaan käyttää hyvin moniajossa ilman

hyttiäkin

Nyt vaan bongaamaan, valitettavasti ko. vetureita ei ole liikenteessä kovin monta...

Tietokilpailun oikeat vastaukset

1 )8, 2)8, 3 )C, 4)8, 5 )A, 6 )8, 7 )C, B )A
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14.0t.97

28 0l q7

U.02q7

25.02 97
1103q7

25.03.97
08.04 97

22.04 97
13 05 e7

17 05 97

27.05 97 klo 18 00 Räntämäki

Räntämäki

Räntämäki
Räntämäki

Räntämäki
Räntämäki

Räntämäki
Räntämäki

Räntämäki
Riintämäki

Räntämäki

Kerhoilta

PRT-ilta
Kerhoilta

PRT-ilta
Kerhoilta

KEVÄTKOKOUS
Kerhoilta

PRT-ilta
Kerhoilta

Kevätretki

PRT-ilta ja piha-
talkoot

Ti

Ti
Ti

klo 18 00

klo 18 00
klo 18 00

klo 18 00

klo 18 00

klo 18.00
klo 18 00

klo 18 00
klo 18 00

klo 08 00

Ti
Ti

Ti
Ti

Ti
Ti
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video "Horseshoe
Cttrve"

diaesitys. Näkymiä
Norjasta ja Tanskasta

diaesitys: Venalaisia
höyryjä MRY:n
syysretkellä 1992

Lisäksi PRT-ilta
video: "Conrail's Chicago
Gateway"

diaesitys. Rautatieaiheita
l0 vuoden takaa
Toijalan radan vartta
seuraten
llmoittautuminen sihtee-
rille mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa,
jotta saadaan selville,
minkäkokoinen bussi

varataan.

TKLK RY:n hallitus vuonna 1997

pj Mika Rantala

vpj. Jarkko Lehtonen
j Kalevi Patronen
j Pekka Rantala
j Tapani Vuorio
siht. Olli Sa',rela

Lankakatu 5 A 2
Maallikontie 36
Aunelantie 7

Bergeninkatu 2 D 38

Suovantie 32

Tikankatu 2l K79
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OSTAN VANHOJA MÄRKLIN TUOTTEITA:
JUNAT, AUTOir, LAIVAT, LENTOKONEET,
KIRJAT YMS.

Martti Rinne, Sirukatu 2, {5340 LAHTI
PUH: O3-7 56 38BO TAI O4OO -7LS 055



LAH TENDERI
PL 61
2O52L TURKU

KUTSU TKLK RY:N SÄiiNTöUÄiiNÄTSSSN XSVÄTXOXOUKSEEN

Turun KiskoLiikennekerho ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
Turussa Räntämäen asemaIIa, os. Heikki Huhtamäenkatu 3, tiistaina
25.3.L997 alkaen klo 18.00

ESITYSLISTA

1. Avataan kokous.
2. Kokouksen järjestäytyminen

2.L. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
2.2. Val-i-taan kokouksen sihteeri.
2.3. Valitaan kaksj- pöytäkirjan tarkastajaa.

3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen menettelytavat.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään vuoden L996 toimintakertomus.
7. Esitetään vuoden L996 tilinpäätös ja päätetään sen vahvistami-

sesta.
B. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallituksel-

l-e.
9. Käsite11ään muut esille tulevat asi-at.
10. Päätetään kokous.


