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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
1.

Yleistä
Vuosi 2017 on PoRhan 17. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetään erilaisia tapahtumia niin jäsenistölle kuin yleisöllekin. Suunnitteilla on kaikille avoin jäsenretki.
PoRhan turvallisuustodistus vanhenee toukokuussa 2017. Uuden todistushakemuksen valmistelu on
aloitettu marraskuussa 2016. Hakemus liitteineen toimitetaan tammikuussa Trafille.
Museojunatoiminta
Yhdistys jatkaa museokaluston kunnostusta Oulussa talkootyönä nykyisissä vuokratiloissa. Kolmivaunuinen museokiskoautojuna on käytettävissä Oulussa ja muualla Suomessa järjestettäviin paikallisiin
tapahtumiin liittyvään nostalgia- ja tilausliikenteeseen. Tilausliikenteessä käytettävä kalusto ylläpidetään liikennekelpoisessa kunnossa.
Lisätilojen vuokraamisen myötä kohonneet kustannukset katetaan liikennetuloilla, mikä edellyttää
markkinoinnin edelleen tehostamista. Lisääntyvän liikennöinnin turvaamiseksi on myös varmistettava
kuljettajien ja muun junahenkilökunnan riittävyys. Kuljettajien lisätodistukseen vaadittavan kalustokohtaisen koulutuksen järjestämistä omana oppilaitostoimintana selvitetään, ja mikäli tarvittavat luvat ja hyväksynnät saadaan, järjestetään koulutus.
RAILI-puhelinjärjestelmästä VIRVE-verkkoon siirtyminen tapahtuu syksyllä 2017. Liikennevirasto vastaa ohjaamoradiopuhelimien liittymä- ja pääkäyttäjämaksuista. V. 2017 tehdään tarvittavat laitehankinnat ja asennukset.
Vielä rekisteröimätön kalusto (Tve1, Rau-Rto 8, Dm7 4074) rekisteröidään kunnostuksen edistymisen
mukaan.
Kesäliikenne ja muut yleisötapahtumat
Järjestetään yleisöliikennettä sopiviin kohteisiin sekä tilausliikennettä tarpeen mukaan.
Järjestetään kalustoesittely ja yleisöajelua Muhokselle ja/tai Liminkaan ja/tai Haukiputaalle/Iihin Oulun Päivien yhteydessä.
Kunnostuskohteet:
Lätät 4074, 4204, 4142, Liitevaunu 11637, TTv6 ja TTv12
Dm7 4204, 4142 ja 11637 normaalit vuosihuollot
Dm7 4074 peruskunnostus jatkuu
Ttv6 odottaa toimintaa käyttökuntoisena tallissa.
Harrastuskaudella 2010 aloitettu Dm7 moottorin nro 150 peruskunnostus jatkuu ja odottaa
kiertokankien- ja kampiakselinlaakereita.
Ttv 12 kunnostaminen on pysäytetty ja siirretty talliin varaosien siirtämistä varten Dm7 4074:n.
Otso vaihtoveturi
Otsoon hankitaan gsm-r järjestelmän antenni.
Ratahenkilöauto Rau Rto35 ja Rau Rto 8
Rau 35 ei erikoistoimenpiteitä, odottaa Oulun päiviä 2017
Rau 8:sen vaihtomoottori odottaa paikoilleen asennusta, kunnostetaan myös
sisätiloja ja maalataan ulkopintoja.
Moret Tre Rto 25, Tre Rto 111 ja Moren rullavaunu, Laituriauto
More 25:n on kunnossa, tarvittaessa normaalit huollot.
More 111:n odottaa uutta 6 voltin akkua.
Moren rullavaunu on tallissa.
PoRhan omistaman laituriauton polttoainejärjestelmä odottaa huoltoa.
Varastovaunu GBL 49254-6 on pilttuun nro raiteella.
Asuntovaunu on tallissa.
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PORHAUS
PoRhauksen kylmiin varastoihin siirretään tallilta pienkalustoa ym. tarvikkeita.
2.

Pienoisrautatietoiminta
Kerhorata
Vuonna 2008 puretun kiinteän kerhoradan tilalle rakennettavan FREMO-FIN -suosituksiin perustuvan
modulaarisen radan rakentamista jatketaan. Moduuleja rakennetaan PoRhan tiloissa ja tarvittaessa
Oulunsalon Kirkonkylän koulun teknisen työn tiloissa.
Moduulien rakentaminen on aloitettu linjaraiteista ja näiden ensimmäisten valmistuttua tullaan hiljalleen siirtymään haasteellisempiin kokonaisuuksiin. Tarkoituksena on pääasiallisesti mallintaa Oulua
ja siirtää haarautuvia rataosuuksia ja paikallista teollisuutta. Painopiste on asemien opastinjärjestelmien rakentamisessa ja ”Vaalan” liikennepaikan rakennusten tekemisessä. Moduulien maisemointia
jatketaan.
Näyttelyrata
Näyttelyradan toimivuus varmistetaan näyttelyolosuhteissa. Näyttelyradan ja moduulien yhteensopivuus viimeistellään ja varmistetaan näyttelyradan riittävä sähkönsaanti.
Koulutus ja retket
Järjestetään maisemointi- ja pienoismallien rakentamiskoulutusta
Nuorille suunnattua koulutusta järjestetään ohjaajaresurssien puitteissa.
Näyttelyt
Osallistutaan Model-Expo-näyttelyyn yhdessä muiden FREMO-FIN yhteisöjen kanssa, järjestetään
oma näyttely Oulun Päivien yhteyteen sekä osalistutaan pienoismallinäyttelyyn syyskuussa Oulussa.

3.

Rautatiehistorian tutkimus ja tallennus
Yhdistys on perustanut historia- ja kuva-arkiston vuonna 2002 ja aloittanut valokuva- ja muun historiallisen aineiston keruun. Aineiston luettelointi ja järjestäminen jatkuu uudessa toimitilassa.
Arkiston toimintasuunnitelma vuodelle 2017
PoRhan rautatiehistoriallinen arkisto hankkii, vastaanottaa lahjoituksina ja säilyttää koti- ja
ulkomaisia rautateihin liittyviä kirjoja, lehtiä, muistiinpanoja ym. kirjallista materiaalia sekä
valokuvia, piirustuksia, karttoja, kaavioita ja kuva-, ääni- ym. tallenteita rautateiden historiasta
kiinnostuneiden henkilöiden tutkimustarpeita varten.
Varsinaisen arkisto-aineiston lisäksi arkistoon on vuosien varrella kertynyt jonkin verran
historiallista pienesineistöä. Esineiden vastaanottaminen ja säilyttäminen harkitaan
tapauskohtaisesti esineen historiallinen arvo ja käytettävissä olevan arkistotilan rajallisuus
huomioon ottaen. Arkistoon mahtumaton esineistö pyritään säilyttämään yhdistyksen muissa
tiloissa.
Pienoisrautateitä koskeva kirjallinen materiaali säilytetään arkistossa säilytettävää vanhaa ja
harvinaista aineistoa lukuun ottamatta arkistotilan rajallisuuden takia pääsääntöisesti samassa
rakennuksessa olevan pienoisrautatietilan puolella, jossa se on pienoisrautatieharrastajien
käytössä ja valvonnassa. Rautatiehistoriallisessa arkistossa säilytetään kuitenkin suomalaisten
rautatiepienoismallien rakentamisohjeita, piirustuksia ja esikuvavalokuvia sisältävää aineistoa,
joka mallinrakennuksen lisäksi sisältää esikuvatietoakin. Arkistossa on liikkuvaan kalustoon
liittyvän aineiston lisäksi myös rakennuspiirustuksia. Aineistosta voi ottaa kopioita arkistossa.
Arkiston järjestäminen ja arkistoaineiston luetteloiminen tietokantaan jatkuu.
Aineistoa voivat yhdistyksen jäsenet tutkia arkistossa arkistohenkilöiden paikalla ollessa. Arkisto
auttaa myös yhdistyksen ulkopuolisia tiedon tarvitsijoita kykyjensä mukaan. Säilytettävää aineistoa
voi pääsääntöisesti tutkia arkistossa. Arkistossa olevia kirjojen ja lehtien kaksoiskappaleita
lainataan jäsenille määräajaksi myös kotikäyttöön.
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Arkistotilan rajallisuuden takia kirjojen ja muun materiaalin ylimääräisistä kappaleista pyritään
luopumaan esim. myymällä niitä näyttelyissä ja muissa yhdistyksen tilaisuuksissa.
Yhteystiedot ja aukioloajat
Arkiston osoite on Ratamestarintie 2 F.
Arkistopäivä on keskiviikkoisin klo 10.30-14.30 kesä- ja juhlapyhätaukoja lukuun ottamatta.
Ovet ovat yleensä lukossa, oven avaus soittamalla arkistohenkilöille:
Arkistonhoitaja Pauli Kyllönen, puh. 050 3608244 – paltsu(at)gmail.com
Arkistoapulainen Seppo Liedes, puh. 0400 193959 – seppo.liedes(at)pp.inet.fi
Arkistoaineistoon liittyviin puhelinkyselyihin vastataan varmimmin keskiviikkoisin klo 10.30-14.30.
4.

Muut toiminnat
Yhdistys edistää rautatieharrastusta jäsenetuna tilattavan Resiina-lehden ja oman tiedottamisensa
kautta, järjestämällä esitelmiä, näyttelyitä ja retkiä sekä koulutusta museojuna-, tutkimus- ja arkistotoimintaan. Yhdistys esittelee toimintaansa omalla näyttelyosastollaan erilaisissa näyttelyissä ja tapahtumissa. PoRha osallistuu Oulun Päivien tapahtumiin omalla näyttelyosastollaan sekä järjestää
mahdollisuuksien mukaan kalustoesittelyn ja/tai museojuna-ajelun.
Osallistutaan MRL:n toimintaan yhteistyössä muiden museoliikennöitsijöiden kanssa.

5.

Talous
Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksujen, avustusten, kannatustuotteiden myynnin ja museomoottorijunan liikennetulojen avulla. Taloussuunnitelma erillisenä liitteenä.

