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PoRhan sääntömääräinen syyskokouksen kokousaineisto:
kokouskutsu, toimintasuunnitelma 2022, talousarvio 2022
Kokouskutsu lähetetty maanantaina 15.11.2022
Hyvät porhaltajat!
PoRhan sääntömääräinen syyskokous pidetään Porhausissa, Ratamestarintie 2f maanantaina 29.11.2021 klo
18.00 (maskisuositus).
Kokoukseen voi osallistua myös etänä (linkki esityslistan jälkeen). Etänä osallistumista varten pyydetään
ilmoittautumaan etukäteen: porhaltaja@gmail.com.
Tänä vuonna on PoRhan toiminta sujunut lähes tavanomaisesti. Kunnossapito- ja pienoisrautatieryhmät sekä
arkistotoimi ovat kokoontuneet säännöllisesti koronapandemian vaatimukset huomioiden. Ajotapahtumia on ollut
sen verran, että toiminta on kutakuinkin pystytty rahoittamaan. Kevään pienkeräyksen tuotto oli 5155,78 €, josta
4074 penkkien verhoiluun käytettiin 4000 € ja loput vuokra- ym. kuluihin. Penkkien verhoilu on loppusuoralla ja
Museovirasto on tehnyt maksatuspäätöksen 4000 € avustuksen maksamisesta PoRhalle.
Ensi vuonna toivomme ajotapahtumia olevan aiempien vuosien tapaan. Meillä on kuitenkin ylimääräisiä kuluja mm.
turvallisuustodistuksen uusimisesta (turvallisuustodistus 1000 €, vuosimaksu 500 €, hakemuksen käsittelymaksu
200 €/tunti). Taloutemme turvaamiseksi olisi jäsenmaksu ianakin vielä ensi vuonna pidettävä 50/20 eurossa.
Tervetuloa!
Matti Mäntyvaara
puheenjohtaja
Esityslista
1. Kokouksen avaus
PoRhan toiminta nykyisessä korona- ja taloustilanteessa
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2022.
Hallituksen puheenjohtaja Matti Mäntyvaara, jäsenet Kari Kemppainen, Reijo Pesola, Lasse Tauriainen,
Jorma Ketola ja Paavo Järvelä. Varajäsenet Seppo Kälkäinen ja Markku Tynjälä.
7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuodeksi 2021 (ent. tilintarkastajat).
(2018: varsinaiset toiminnantarkastajat Juha Varjo ja Reino Tanjunen sekä varahenkilöt Raimo Nikulainen ja
Risto Piirainen.)
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Kokouksen päättäminen.
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
1. Yleistä
PoRhan 22. toimintavuosi ei ala kovin valoisin näkymin. Pandemiatilanteen kestoa ei voida edes
suunnilleenkan ennustaa. Vuonna 2021 ajoja kertyi niin, että vuosi 2021 saatiin turvattua talouden
osalta, mutta maaliskuu 2022 on jo epävarmempi.
Koska yhdistyksellä ei ole jäsenmaksujen ja tilausliikenteen lisäksi muita tulonlähteitä, jäsenmaksua
esitetään pidettävän korotettuna 50 /20 euroon vielä vuodeksi 2022. Jäsenmaksun lisäksi jäsenillä on
halutessaan mahdollisuus maksaa ylimääräinen jäsenmaksu/avustus sopivaksi katsomansa
suuruisena.
Kaupallisten tukijoiden saaminen on tässä tilanteessa ymmärrettävästi vaikeaa, harrastukset eivät
kuulu tärkeimpiin tuettaviin kohteisiin.
Toiminta sopeutetaan kulloinkin voimassa oleviin koronaohjeisiin osallistujamäärien ja muiden
turvatekijöiden suhteen.
Oulun Päivät on siirretty syyskuun ensimmäiselle viikonlopulle 2.—4.9.2022. Tällöin järjestetään
museojuna-ajelua sekä kalusto- ja pienoisrautatienäyttelyt.
2. 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. Liikennöinnissä huomioidaan mahdolliset
koronarajoitukset.
Kuljettajien lisätodistukseen vaadittavaa kalustokohtaista koulutusta järjestetään omana
oppilaitostoimintana.
Vielä rekisteröimätön kalusto (Tve1, Rau-Rto 8, Dm7 4074, Kisko-Kalle) rekisteröidään kunnostuksen
edistymisen mukaan.
Dm7 4074 penkkien verhoilu on valmistunut. Selkänojien takalevyt ja kiinnityslukot kunnostetaan ja
kiinnitetään paikoilleen.
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 ja pintamaalaukset.
Dm7 4074 peruskunnostus jatkuu. Penkkien viimeistely uuden verhoilun valmistuttua.
Ttv6 odottaa toimintaa käyttökuntoisena tallissa.
Ttv 12 kunnostaminen on pysäytetty ja siirretty talliin varaosien siirtämistä varten Dm7 4074:n.
Otso vaihtoveturi
Otsoon tarvittaessa normaalit huollot.
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Ratakuorma-auto Tka7 231 Ylläpitohuolto
Raidetraktori Kisko-Kalle Trr362 ylläpitohuolto.
Ratahenkilöauto Rau Rto35 ja Rau Rto 8
Rau 35 ei erikoistoimenpiteitä, odottaa Oulun Päiviä 2022
Rau 8:n kunnostettu ja on esittely ja liikenne kelpoinen odottaa Oulun Päiviä 2022.
Moret Tre Rto 25, Tre Rto 111 ja Moren rullavaunu, Laituriauto More 25:n on
kunnossa, tarvittaessa normaalit huollot.
More 111:n on kunnossa, tarvittaessa normaalit huollot.
Moren rullavaunu on tallissa.
PoRhan omistaman laituriauton polttoainejärjestelmä odottaa huoltoa.
Varastovaunu GBL 49254-6 on pilttuun nro 22 raiteella. Asuntovaunu
on tallissa.
3.

Pienoisrautatietoiminta
Toiminta jatkuu terveen harkinnan ja kulkutautitilanteeseen liittyvien suositusten sallimissa rajoissa.
Kerhoradat
Suomalaismaisemoitujen FREMO-FIN -moduulien ja muiden kerholla olevien ratojen rakentamista ja
maisemointia jatketaan. Pysyvästi kerhotilaan rakennetun digitaalisen kerhoradan ja pienimmille
kävijöille tarkoitetun Märklin-radan ajoillat ja kaikkien ratojen rakenteluillat
Koulutus ja retket
Kerho toimii pienoisrautateistä kiinnostuneiden ihmisten yhteistyöfoorumina. Maisemointi-,
mallinrakennus-, digitointi- ym. neuvontaa annetaan vanhoille ja uusille harrastajille toiminnassa
mukana olevien osaamisen ja resurssien mukaan. Retkiä ei ole vuodelle 2022 suunniteltu.
Näyttelyt
Yleisölle avoin pienoisrautatienäyttely kerhotalo PoRhausissa osana Oulun Päiviä 2.—4. syyskuuta
2022.

4.

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 2022
PoRhan rautatiehistoriallinen arkisto hankkii, vastaanottaa lahjoituksina ja säilyttää koti- ja
ulkomaisia rautateihin liittyviä kirjoja, lehtiä, muistiinpanoja ja muuta kirjallista materiaalia sekä
valokuvia, piirustuksia, karttoja, kaavioita ja kuva-, ääni- ym. tallenteita rautateiden historiasta
kiinnostuneiden henkilöiden tutkimustarpeita varten. Rautatievalokuvien, negatiivien ja diojen
digitointia arkistoon jatketaan lainakuvien saatavuuden mukaan. Tavoitteena on ajallisesti ja
aihepiiriltään laajan pohjoissuomalaisen rautatiekuva-arkiston kokoaminen.
Arkisto-aineiston lisäksi arkistoon on vuosien varrella kertynyt pienesineistöä. Esineiden
vastaanottaminen ja säilyttäminen harkitaan tapauskohtaisesti historiallinen arvo ja arkistotilan
rajallisuus huomioon ottaen. Arkistoon sopimaton esineistö säilytetään yhdistyksen muissa tiloissa.
Kesken olevaa arkiston järjestämistä ja arkistoaineiston luetteloimista jatketaan vuoden aikana.
Pienoisrautateitä koskeva aineisto säilytetään arkistossa säilytettävää vanhaa ja harvinaista aineistoa
lukuun ottamatta arkiston rajallisen tilan takia pääsääntöisesti samassa rakennuksessa olevan
pienoisrautatietilan puolella, jossa se on pienoisrautatieharrastajien käytössä ja valvonnassa.
Rautatiehistoriallisessa arkistossa säilytetään kuitenkin suomalaisten rautatiepienoismallien
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rakentamisohjeita, piirustuksia ja valokuvia sisältävää aineistoa, joka mallinrakennuksen lisäksi
sisältää myös esikuvatietoa. Arkistossa on liikkuvaan kalustoon liittyvän aineiston lisäksi mm.
pienoismallien rakentajia hyödyttäviä rakennuspiirustuksia ja raidekaavioita. Aineistoa voi kopioida
arkistossa A4kopiokoneella ja valokuvaamalla.
Aineistoa voivat yhdistyksen jäsenet tutkia arkiston aukioloaikoina tai sopimuksen mukaan muunakin
aikana. Arkisto auttaa myös yhdistyksen ulkopuolisia tiedon hakijoita. Kaikkea säilytettävää aineistoa
voi tutkia arkistossa. Kirjojen ja lehtien kaksoiskappaleita lainataan jäsenille määräajaksi
kotikäyttöön.
Arkistoon kertyneistä kirjojen ja muun materiaalin ylimääräisistä kappaleista luovutaan myymällä
niitä näyttelyissä ja muissa yhdistyksen tilaisuuksissa.
Yhteystiedot ja aukioloajat näkyvät PoRhan www-sivuilla
5.

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 Suomen Museorautatieliito ry:n (MRL) toimintaan yhteistyössä muiden
museoliikennöitsijöiden kanssa. Suomen Museorautatieliiton puheenjohtajana jatkaa Matti
Mäntyvaara kauden 2021—2022, Kari Kemppainen on hallituksen jäsen v. 2022.
Matti Mäntyvaara jatkaa Museoviraston Raideliikenteen kulkuvälineiden asiantuntijalautakunnassa
kauden 2021—2023.

6.

Talous
Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksujen, avustusten, kannatustuotteiden myynnin ja
museomoottorijunan liikennetulojen avulla. Museojunien tulevia rahoitustarpeita, kuten
museojuniinkin todennäköisesti pakolliseksi tulevien kulunvalvontalaitteiden hankintaa sekä
linjaradiojärjestelmän uusimista varten, yhdistys on perustanut vuonna 2002 museokalustorahaston,
jota puretaan vuosittain linjaliikennehankintojen yhteydessä, koska JKV vaatimus ei sellaisenaan ole
toteutunut museoliikenteen osalta.
Yhdistyksen kulurakenne on suuri suhteessa tuloihin. Toimenpiteitä kulutuksen minimoimiseksi
jatketaan. Talouden resursseja ei ole mahdollista osoittaa erityisiin kohteisiin koska vuoden 2022
tulon muodostumista on mahdoton ennustaa (ajotilanne epävarma).
Kiinteiden kulujen kattamiseksi on syyskokouksen päätettävä keinoista joita voivat olla:
-

Jäsenmaksun korottaminen ainakin väliaikaisesti 50/20 euroon.

-

Vapaaehtoisen jäsenmaksun kantamisen toistaminen

Liitteenä olevassa talousarviossa on t6urvallisuustodistuksen uusimiseen liittyvä kulu huomioitu.
Vapaaehtoisten avustuskertymien tulo on myös mukana. Jäsenmaksuksi on oletettu 50€.
Toimintavalmiuksille välttämättömät kuluerät, kuten kuljettajien lääkärintarkastukset ovat mukana,
samoin vakuutukset täysimääräisenä.
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TULOSLASKELMAVERTAILU
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Pohjois-Suomen Rautatieharrastajat ry

Tilinro

3050
3100

4320
4345
4350
4351
4354
4355
4360
4365

4450

4475
4490

4610
4810
4900
4901
4905
4908
4915

5010
5015
5025
5050

5600
5610
5636

59600

5970
6000
6002

Nimi
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Museoliikennetuotot yleish.
Toimintaavustukset yksityisilt
TUOTOT YHTEENSÄ; VARS. TOIM.
KULUT
MUSEOJUNA TOIMINTA
Kuljettajien terveystarkastus
Polttoaineet
Korjaus ja kunnossapito tarv.
Vakuutus museokalusto
Vastuuvakuutus
Ratamaksut ja luvat
Tallivuokrat veroton osuus
Yhteydenpito puh/radio
MUSEOJUNA TOIMINTA YHT
ARKISTO TOIMINTA
Vuokra, arkisto
ARKISTO TOIMINTA YHT
PIENOISRAUTATIE TOIMINTA
Näyttelyt ja messut
Vuokra tiloista pienoisrautat
PIENOISRAUTATIE TOIMINTA YHT
MUUT KULUT
Tilojen hoito
PR Toiminta, näyttely ym.
Toimistokulut
3v kalusto
Pankkikulut
Ryhmätapaturmavakuutus
Talkootarjoilu
MUUT KULUT YHTEENSÄ
KULUT YHTEENSÄ; VARS. TOIMINTA
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksutulot
Pinss/magneettiimyynti
Keräystuotot
Myyntitulot tuotteista
VARAINHANKINNAN TUOTOT YHT.
KULUT
Jäsenmaksut
Jäsenpostitus
Resiinaostot
KOPIO KULUT VARAINHANKINTA ALV 12%
VARAINHANKINNAN TUOTTO / KULUJÄÄMÄ
YLEISHYÖDYLLINEN YHT

Sivu 1
24.11.2021 9:50:59
SEURAAVA TILIVUOSI
1.1.202231.12.2022

Budjetti

8 000,00
8 000,00

-1 800,00
-600,00
-180,00
-399,96
-1 299,96
-1 700,04
-4 500,00
-699,96
-11 179,92
-1 200,00
-1 200,00
-399,96
-2 600,04
-3 000,00
-150,00
-120,00
-150,00
-50,04
-50,04
-300,00
-39,96
-860,04
-16 239,96
-8 239,96

11 000,00
200,04

11 200,04
-180,00
-249,96
-2 499,96
-2 929,92
8 270,12
30,16

-

2 500,00
2 500,00

-

ELINKEINOTOIMINNAN TUOTOT
Kopio Museoliikennetuotot alv 24%
ELINKEINOTOIMINNAN TUOTOT YHT
ELINKEINOTOIMINNAN KULUT
Tallivuokrat alv
Poltto- ja voiteluaineett alv
Muu liikennekulu alv
ELINKEINOTOIMINNNAN KULUT YHTEENSÄ
ELINKEINOTOIMINTA YHTEENSÄ

-3 650,04
-200,04
-600,00
-4 450,08
-1 950,08

SIJ. JA RAH. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ *****
TILIKAUDEN TULOS

-1 919,92
-1 919,92

