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Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa.”
Aik. 16:34
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pj. Iikka Löytty 0400596120 
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Kannen kuva: Rautialan juhlatalo, kuvaaja Antti Suutari 
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Rakas ystävä, 
”Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa”.  Aik.16:34 
 
Armon vuonna 1901 perustettiin Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry 
Sitä ennen alkoi v. 1825 höyryveturin ja rautatien rakentaminen Englannissa. 
Näin RKY:llä on kansainväliset ja historialliset juuret kauas menneisyyteen. 
RKY:n historiasta on ansiokkaita kertomuksia tietokirjailija Unto Martikaisen 
kirjoittamassa teoksessa Jumalan tulen kantajat Suomen rautateillä. 
 
Nykyiset RKY:n ystävät, jäsenet, yhteistyökumppanit ja hallitus kiittää 
aikaisempia toimijoita ja nykyiset ovat ”ylpeitä”,kun saamme jatkaa 
evankeliointia Pyhän Hengen johtamana rautatien kehityksen mukana. 
Olemme valmistelleet tämän 120 -vuotisjuhlavuoden viettämistä ja tästä 
Juhlatoimikunta ilmoittaa erikseen.  
Vietämme tätä kansainvälistä Juhlavuotta, ottaen perinteen ja koronan 
huomioon. 
 
Pyydämme sinua kertomaan ja kutsumaan mukaan toimintaamme ystäviäsi 
ja tuttujasi. Uudet jäsenet ovat edelleen tervetulleita. 
Juhannuksena 25.-27.6.2021 pidetään yhdessäolon juhannusjuhlaa.  
Kansinvälinen juhla on myös samoin Rautialassa heinäkuussa, tervetuloa! 
Jatketaan rukousta ja vietetään RKY:n 120-vuotisjuhlaa kiittäen. 
 
 
Siunausta sinulle ja läheisillesi 
Iikka Löytty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
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Jumalaan turvautuminen antaa elämälle suunnan ja mielekkyyden. 
Tämän uskon ja luottamuksen asialla on Rautatieläisten Kristillinen 
Yhdistys ry, joka täyttää tänä vuonna 120 vuotta.  
 
Onnittelen juhlavuottaan viettävää yhdistystä ja tervehdin sen jäseniä  
psalmin 59 sanoin: Jumala, minun voimani, sinua minä odotan, sillä sinä olet 
turvani. 
  
Toivotan kaikille rautatieläisille Jumalan siunausta. 
  
Tapio Luoma 
Arkkipiispa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARKKIPIISPA TAPIO LUOMAN TERVEHDYS 
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”Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti" Hebr. 13:8 
 
Tämä kansainvälisen rautatielähetyksen teema soi mielessäni, kun tuumailen 
kohtaamisiani ja kokemaani RKY:ssä, sen toiminnassa ja eri tilanteissa 
tapaamiani upeita rautatieläisiä sekä eri seurakuntien ja kirkkokuntien 
johtavia viranhaltijoita. Oli vuosi 1966 Oulun aseman säilytystavaran luukulla. 
Siihen tulee mies ja toteaa:"Olen Veikko S. Karjanmaa. Olen menossa 
tarkastamaan puutarhuri Anja Tuomisen johtamaa VR:n Oulun puutarhaa". 
Siinä jutustellessamme hän toteaa olevansa Rautatieläisten Kristillisen 
Yhdistyksen sihteeri. Samalla hän esittelee toimintaa ja kutsuu minut 
Rautialan kesäpäiville. Siitä se sitten alkoi tutustuminen teihin rkyläiset. 
 
Vierailin eri paikkakunnilla mm. talvipäivillä ja joskus kesäpäivillä Rautialassa. 
Tutuikssi tulivat Aimo T. Nikolainen rouvineen. Nikolainen oli Herralan 
asemapäällikön poika. Rautatieopiston johtaja Matti Voltin Heikki-veli otti 
minut Tuiraan asemalle kellonsoittajaksi vuonna 1966. Hänestä tuli 
myöhemmin Lahden asemapäällikkö. Rautatiehallituksesta tulivat tutuiksi 
Esko Rydefelt, Eero Räty ja edellä mainittu Veikko Karjanmaa, RKY:n 
puheenjohtaja Urho Siro ja myöhempi puheenjohtaja Pentti Kortekangas 
puolisoineen. Lukuisa joukko rautatieläisiä tuli aikaa myöten tutuiksi eri 
liikennepaikoilta erilaisissa kokoontumisissa kesä- ja talvipäivillä sekä RKY:n 
kirkkopyhien yhteydessä.  
 
Ensimmäisen kosketuksen kansainväliseen rautatielähetykseen sain 
Jyväskylässä eräillä talvipäivillä (1970-luvun alkupuolella). Sieltä muistan 
mm. Alpo Hukan puolisoineen. Näkymä samalla ristin tiellä kulkemisesta, 
hyvästä, vapaasta ja kannustavasta ystävien yhteydestä ja talkoohengestä 
teki vaikutuksen. Muistelut Rautialan erilaisista talkootöistä: perunan 
istutuksesta, mattojen pesuista, puiden hankkimisesta sekä syksyn sadon 
korjaamisesta ja siiivoustalkoista sekä muistelut varhaisista lapsuusajan 
matkoista eri paikkakunnilla järjestetyille talvi- ja kesäpäiville ja lapsuuden 
aikaisista Rky:n  pyhäkouluista olivat mielenkiintoista kuunneltavaa. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Vesilahden seurakunnan kappalaisen 
virkatalosta, Rautialasta oli lähtöisin Oulun hiippakunnan piispa L.P. 
Tapaninen puolisoineen. Rautialan luonnonkauniissa, jo rautakautisessa 
ympäristössä pidettyjen kokousten päätteeksi laulettu laulu: "Eipä koskaan 
Herran kansa ainiaaksi erkane" jäi soimaan sielun sopukoihin. 
 
 
 
 
 
 

IKKUNASTA KATSOTTAESSA 
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Tultuani ylioppilaaksi Lassinkallion iltalukiosta Oulusta pyrin teologian 
opiskelijaksi Helsingin yliopistoon. Rautatieläistä onnisti. Silloinen Oulun 
asemapäällikkö Manninen kutsui minut toimistoonsa ja totesi: "Kun sinä nyt 
menet sinne Helsinkiin, niin hän on kysynyt sinulle työn Helsingin asemalta". 
Hän onnitteli ja sanoi: "Näin saat pitää vapaalippusi, sitä ei tarvitse näin ollen 
ottaa sinulta pois." Valmistuin teologisesta tiedekunnasta 1980. Lukuisa 
joukko Oulun rautatieläisiä oli piispa Kansanahon toimittamassa 
pappisvihkimyksessäni Tampereen tuomiokirkossa. Samoin kuin silloisen 
asemapaikkani Riihimäen asemapäällikkö. Hänkin kertoi tilaisuuden olleen 
erittäin merkittävä ja arvokas, hänelle ainutkertainen.  
 
RKY oli kaiken aikaa tukenani ja erityisesti Veikko S. Karjanmaa sekä monet 
rakkaat rky:läiset. RKY:ssä olin usean vuoden varapuheenjohtajana Esa 
Lipastin ollessa puheenjohtajana. Hänen jälkeensä olin jonkin aikaa 
yhdistyksen puheenjotajana. Monet rakkaat ja lämpimät muistot teistä ystävät 
RKY:ssä ja eri seurakunnissa ovat mielessäni aarteina muistojeni joukossa. 
Lukuisa joukko läheisiä rkyläisiä ystäviä on jo päässyt lepoon 
ylösnousemuksen aamua odottamaan. Unohduksissa eivät myöskään ole 
rakkaat ystävät kansainvälisessä rautatielähetyksessä IRM:ssä, aivan Intiaa 
myöten. Heitäkin on ollut ilo tavata ja jakaa ajatuksia ja kokemuksia 
yhteisestä uskosta ja rautatieläisyydestä. Päällimmäisinä mielessäni ovat 
Turun ja Unkarin kansainväliset kokoukset kohtaamisineen.  
 
Sille perustukselle, jolle yhdistys on rakennettu on ollut hyvä jatkaa toimintaa 
yhteiseksi hyväksi. 
 

Jokaista teita rkyläistä muistaen ja kiittäen ja 
juhlivalla 120-vuotiaalle yhdistykselle siunausta, 
onnea ja menestystä toivottaen, 
 
 

Reijo Tanjunen 
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Karjalassa Kurkijoen Sorjonkylässä syntynyt Mirjam tuli Metsämaan 
kautta Toijalaan vuonna 1948.  
 
Tuolloin perheeseen kuului rautateiden palveluksessa ollut aviopuoliso Eino ja 
kaksi pientä lasta. Vasta lasten vartuttua Mirjam voi osallistua aktiivisesti 
rautatieläisten piirin toimintaan.  
Tuohon aikaan Toijalan risteysasemalla työskenteli paljon rautatieläisiä, joista 
suuri joukko oli myös aktiivisia RKY:läisiä. Rautateillä työskentelevät miehet 
(silloin ei juuri naisia näkynyt kuin korkeitaan siivoojina) eivät työaikojensa 
vuoksi aina osallistua, mutta heidän puolisonsa olivat sitäkin toimeliaimpia.  
Piirimme ikäpresidentti on hoitanut vuosien ajan toiminnantarkastuksen piirin 
vuosittaisista tapahtumista.  Viime vuoden tapahtumat ja talous tarkastettiin 
11.2. yhdessä Tiina Salosen kanssa. 
Mirjam on osallistunut aktiivisesti kaikkiin piirin kokoontumisiin sekä 
yhdistyksen järjestämiin kesäkauden tapahtumiin.  
Toukokuussa 2020 hän pääsi myös Iltasanomien haastateltavaksi, kun 
päivittäinen ulkoilulenkki osui samaan aikaan, kun lehden toimitus oli 
”koronakierroksella” paikkakunnalla. Mirjan totesi toimittajalle, ettei jälkikasvu 
ole käynyt kylässä kahdeksaan viikkoon.  
Mirjamilla sitä jälkikasvua piisaa jo viidessä polvessa. Omia lapsia on 
kaikkiaan kuusi, lapsenlapsia 10 ja lapsenlapsenlapsiakin 12. Viidettä polvea 
on toistaiseksi vasta yksi, kolmevuotias Minea. 

 
Toimiminen piirissä toi mukavaa vaihtelua ja 
virkistystä arkeen jo silloin niinkuin 
edelleenkin, kun saa jo muutenkin tulla ja 
mennä oman mielen mukaan.  
Tapahtumissa virkistyy ja jää aina hyvä mieli.  
 

Haastattelijoina: 
Tiina Salonen ja Tuulia Passila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAASTATELTAVANA MIRJAM KALLIONPÄÄ 
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Olen syntynyt 1950 Polvijärvellä, käynyt kouluni Joensuussa ja 
valmistunut kartoittajaksi keväällä 1979. Maanmittaustöihin pääsin 
samana vuonna, kun Joensuun rata-alueen päällikkö, rakennusmestari 
Väinö Halonen palkkasi minut rataosaston kunnossapitoryhmän töihin.  
 
Työkaverini olivat kaikki alle kolmekymppisiä ja jokainen heistä näytti olevan 
Valtionrautateillä kuin kotonaan. Heti aluksi huomasin, että mittaus-työt 
vaativat jatkuvaa liikekannalla olemista, valmiutta sopeutua uusiin oloihin ja 
kykyä omaksua uutta. Niinpä minusta tuntui, että halusin olla oikea 
rautatieläinen. Työryhmään kuuluminen edellytti raskaisiin ulkotöihin 
tottumista, kun piti radanrakennushankkeiden myötä suorittaa talvikelillä 
maaperätutkimuksia routaisesta maasta. Myöhemmin, kolmen vuoden 
kuluttua ratapiirin konttoripäällikkö järjesti minulle siirron kenttätöistä 
toimistotehtäviin, kun tiesi minun opinnoistani korkeakoulussa. 
Siinä vaiheessa minulla oli perhe, johon kuului sosiaalihoitajana toimiva 
vaimo ja pikkuinen, pirteä Jenni-tytär. 
 
Joensuusta Helsinkiin 
Aika riensi eteenpäin ja uudet tehtävät VR:llä odottivat minua. Uusi 
katumaksulaki oli tullut voimaan 1980, ja se edellytti kiinteistöjen omistajilta 
tarkat selvitykset niin maarekisteritilojen kuin kaava-alueiden tonttikirjatietojen 
osalta. Kun historia oli ollut opinnoissani pääaine, saatoin tehdä paluuni 
arkistojen äärelle. Arkistonhoito-opinnot olin aloittanut äskettäin Joensuun 
Maakunta-arkistossa, ja sain arkistoalan tutkinnon valmiiksi keväällä 1983. Jo 
saman vuoden syksyllä sain Joensuun piiristä siirron arkistonhoitotehtäviin 
rautatiehallitukseen, missä uusi arkistolaki vaati valtion keskusvirastolta lain 
edellyttämiä toimenpiteitä. Minulla ei myöskään ollut siihen mennessä 
hengellistä kotia, joka sekin löytyi, kun virkatehtävät Helsingissä alkoivat. 
VR:n työhaalarit säilytin silti huolellisesti, sillä niitähän voin käyttää 
kalareissuillani. Uusi työ VR:n keskushallinnossa merkitsi myös monia uusia 
työkavereita, joista erityisen tärkeä oli jaostopäällikkö Veikko S. Karjanmaa, 
joka vastasi koko rataosaston noin 5000 työntekijän henkilöstöhallinnosta ja 
työsopimusasioista. Tuo ratatoimiston aika oli toimintaa näköalapaikalla 
monessakin mielessä. Pian pääsin uusille rautatie-opiston kursseille, jotka 
liittyivät toimisto- ja hallintohenkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon 
vahvistamiseen.  
 
 
 
 
 

MUISTOJA RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN 

YHDISTYKSEN TAIPALEELTA 
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Uudet RKY-ystävät 
Tässä vaiheessa Veikko S. Karjanmaa alkoi varovaisesti juurruttaa minuun 
kiinnostusta tulla mukaan RKY:n Helsingin piirin toimintaan ja osallistua 
kokouksiin. Jenni-tyttäreni oli kuusivuotiaana mennyt Keravan 
Musiikkiopistoon, missä hän kävi viulu-tunneilla ahkerasti viikoittain. 
Esiintymistahto ja musiikin tuoma ilo veivät hänet rautatiehallituksen 
ruokalaan ja soittamaan RKY:n ystäville, joita olivat rovasti Alpo Hukka, 
konttoripäällikkö Eero Räty ja rouva Maija Räty. Puheenjohtajista tapasimme 
rovasti Pentti Kortekankaan, rovasti Erkki Sovijärven ja tietysti 25 vuotta 
RKY:n sihteerinä toimineen Veikko S. Karjanmaan. Pohjanmaalla 
körttikodissa kasvaneelle Veikolle elävä usko Kristukseen oli kaikki kaikessa. 
Jennistä ja Veikosta tulikin vuo-sien myötä hyvät ystävät, sillä Veikon 
pohjalaisen komeaa nenää katsellessaan Jenni saattoi tältä kysyä: ”Hei, 
Veikko-setä, oletkos sinä Pinocchio?” Siihen Veikko-setä nokkelasti vastasi: 
”Voi, kun sää oot kultaanen, no, ei siinä sellaasia. Kattotahan sitäkin asiaa 
sitten ajan kanssa!” Veikko on kutsuttu kirkkauteen, ja muistot hänestä 
säilyvät kestävinä. Toimistonhoitaja Linnea Myllylä tuli tutuksi niin ikään. 
 
Rautialan kultaiset kesäpäivät 
Rautialan Ystävät ry:n jäsenmaksujen kokoaminen ja kirjanpitotyö tuli 
osakseni niin ikään jossakin vaiheessa. Tästä työstä korvauksena saimme 
Jennin kanssa lomailla muutaman päivän Vesilahdella, Rautialan kesäkodin 
vehmaissa maisemissa. Joinakin kesinä Rautialan lähistön metsissä kypsyi 
niin paljon metsävadelmia, että niitä riitti poimittavaksi monta ämpärillistä, ja 
kotiin vietäväksi Keravalle, kun siunatut lomapäivät olivat ohitse. Erityisesti 
kesä 1985 on jäänyt mieleeni, kun Kansainvälisen Rautatielähetyksen 
(Internationale Eisenbahnermission) presidentti Wilhelm Rohde puolisoineen 
vietti muutaman päivän Rautialan kesäkodissa. Monet keskustelut hänen 
kanssaan muistan arvokkaina kokemuksina, jotka olivat henkisen ja 

hengellisen kasvun rakentumiseksi 
tärkeitä. Opetusneuvos, rovasti Esa Lipasti 
Irja-puolisoineen kuuluu niin ikään RKY:n 
johtohahmoihin ja Rautialan kesäkodin 
tuttavuuksiin. Arto Aurasen 
puheenjohtajakausi on ollut merkittävä 
vaihe RKY:ssä, kun hänen johdollaan 
valmistui historiateos ”Jumalan tulen 
kantajat Suomen rautateillä” 2016. Uuden 
puheenjohtajan Iikka Löytyn kaudella 
”Siipipyörän” toimitustyö jatkuu, kuin 
RKY:n työkin Jumalan armon avulla ja 
Herra pitää varmasti siitä huolen. 

 
Unto Martikainen 

 
 

Kesäkoti Rautialan maisemissa 1985: 

IEM:n presidentti Wilhelm Rohde 

puolisoineen keskuselussa Jenni-tyttösen 

ja tietokirjailija Unto Martikaisen kanssa 
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Akaan seurakunnan leirikeskus Toukolassa pidettäväksi suunnitellut 
talvipäivät jouduttiin  poikkeustilanteen jatkuessa ja  
kokoontumisrajoitusten tiukennuttua muuttamaan yksipäiväiseksi 
tapahtumaksi sillä ajatuksella, että edes vuosikokous saataisiin 
pidettyä.  
 
Tapaaminen järjestyikin lyhyellä varoitusajalla kerhotalo Toijalan Sampolaan. 
Sampolan iso sali toimi hyvin kokous ja muun ohjelman pitopaikkana, sillä 
pöydät ja istumapaikat saatiin ”hajasijoitettua” ja näin turvavälit voitiin 
toteuttaa voimassaolevin ohjeiden mukaisesti.  
 
Koolla oli kymmenen henkeä Seinäjoelta, Tampereelta, Vesilahdesta, 
Urjalasta ja Akaasta sekä etäyhteyden välityksellä lisäksi kaksi jäsentä 
Kaarinasta ja yksi Kokkolasta. 
Keittolounaan nautittuamme jokainen sai kertoa muistikuviaan 120-vuotiaan 
yhdistyksen vaiheista ja myös omasta yhdistyksen vaikutuspiiriin tulostaan. 
Paikalla oli mm. jo kolmannen polven RKY:läisiä. Tilaisuus tuntui erityisen 
juhlalliselta, kun emme ole vuoden mittaan juuri voineet toisiamme tavata ja 
olihan tämä ensimmäinen juhlavuoden kokoontuminen.  
 
Vuosikokouksen aluksi poisnukkuneille jäsenille sytytettiin kynttilät sekä 
pidettiin hiljainen hetki heidän muistolleen.  
Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen 
Iikka Löytty Seinäjoelta. Hallituksen erovuoroiset jäsenet; Kaarina ja Kalervo 
Peltonen Kaarinasta sekä Tero Meskanen Akaasta, valittiin uudeksi 
kaksivuotiskaudeksi ja hallituksessa jatkavat Matti Kytö, Tiina Salonen, Mari 
Pakkanen, Auri Rantakari, Antti Suutari ja Tuulia Passila.  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Lipasti ja Markku Laakso sekä varalle 
Matti Ridanpää.  
Vuoden 2022 talvipäivät järjestetään Akaassa 14.-16.1., sillä kaikki 
valmistelut tätä vuotta varten ovat edelleen toteutusta vaille valmiina. 
Toivottavasti toinen kerta toden sanoo ja tapaamme isolla joukolla ensi 
tammikuussa.   
Toimintakertomus vuodelta 2020 sekä talousarvio kuluvalle vuodelle 
hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Viime vuoden toiminta on 
poikennut alkuperäisisistä suunnitelmassi melkoisesti. Kirkkopyhiä on voitu 
järjestää vai kuudella paikkakunnalla aikaisemman vuoden 11 sijasta ja 
kesäkuuksi suunniteltu kansainvälinen viikonloppu jouduttiin kokonaan 
peruuttamaan. Tulevana juhannuksena se toivon mukaan toteutuu yhtenä 
osana yhdistyksen juhlavuotta, mutta siitä lisää toisaalla tässä lehdessä.  

1.VUOSIKOKOUS JA TALVIPÄIVÄ AKAASSA 
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Vuosikokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksun pysyvän 
ennallaan eli 15€/henkilö ja samassa taloudessa asuja 10€. 
Jäsenmaksulomake on tämän Siipipyörän mukana. 
Kokouskahvit nautittuamme oli  järjestäytymiskokouksen vuoro. Se valitsi 
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Matti Kydön, sihteeriksi Tiina Salosen, 
rahastonhoitajaksi ja Rautialan yhteyshenkilöksi Tuulia Passilan. Työ- ja 
talousvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokousasioita ja siihen 
valittiin Iikka Löytty, Matti Kytö, Tiina Salonen ja Tuulia Passila. 
 
Yhdistyksemme on jäsenenä Raamatunlukijain liitto ry:ssä, jonne yhdistyksen 
edustajaksi valittiin Mari Pakkanen. Kirkkopalvelut ry:n kokouksissa 
yhdistystä edustaa Kaarina Peltonen ja kansainvälisen rautatielähetyksen 
RHI:n edustajana ja sen hallituksen jäsenenä ja PR sihteerinä on Tuulia 
Passila.  
 
Yhdessä vietetyn laulu- ja hartaushetken jälkeen olikin jo kotiinlähdön aika. 
Tilaisuus oli leppoisa ja lämminhenkinen. Perinteiset lähtöhalaukset jäivät 
kuitenkin odottamaan seuraavaa tapaamista.  
 
Kiitos kaikille osallistujille! 
 
Tuulia Passila   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Sytytetyt kynttilät poisnukkuneiden jäsenten muistolle 
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Olen onnellinen Jumalan lapsi. Minulla on onnellinen Isä, Kaikkivaltias 
Jumala. 
 
Joidenkin tutkimusten mukaan SUOMI on arvioitu Maailman Onnellisimmaksi 
Kansaksi. Hiljattain ilmoitettiin Suomen Onnellisimmaksi Maakunnaksi juuri 
KESKIPOHJANMAA. Täällä olen tehnyt elämäntyöni ja asunut yli 50 
vuotta.Maakunnista heti seuraavaksi onnellisimmaksi todettiin PIRKANMAA, 
josta onnellisesti itse olen kotoisin. Tällä perusteella olen suurten tutkijoiden 
mukaan onnellisten olojen onnellinen edustaja! 
 
Synnyin sota-aikana Kylmäkoskella Hämeessä, joka nykyään on Akaa 
Pirkanmaalla. Evankeelisen kotini äiti oli kotoisin Hämeenkyröstä, toimi 
kunnankätilönä Kylmäkoskella, josta isä, vaatturimestari oli kotoisin. 
Kävin koulun Toijalassa, opiskelin kieliä Helsingissä ja stipendiaattina 
Saksassa. 
 
Minulla on kolme aikuista lasta, tytär Kokkolassa, vanhempi poika Norjassa ja 
nuorin poika Hollannissa työelämässä. Lastenlapsia on kolme kappaletta. 
Toimin aikanaan saksankielen lehtorina Kauppaoppilaitoksessa, jonka nimi 
muuttui Ammattikorkeakouluksi 1990-luvulla. 
Vapaaehtoistöitä olen työn ohella tehnyt koko ajan seurakunnassa, eri 
yhdistyksissä ja järjestöissä.  
 
Uskon lahjan olen tavallaan saanut "perintönä", kun molempien vanhempien 
suvuista ovat siunausten virrat valuneet esirukousten kautta. Kirkkopolkuni en 
ole antanut nurmettua missään vaiheessa. 
Niinpä lasten isä joskus sanoi heille: "Pystytetään Äidille teltta kirkon 
sisälle,kun hän ei malta olla sieltä pois ollenkaan." 
 
Kirkkopyhien kautta olen tutustunut RKYhyn eli Rautatieläisten Kristilliseen 
Yhdistykseen: "Anna tiesi Herran haltuun"-Ps.37:5. Niinpä kerran 
kunniapuheenjohtaja Esa Lipasti antoi lehden ja kutsui Rautialaan 
kansainväliseen konferenssiin. Muutaman vuoden aikana olen tutustunut 
ihaniin ystäviin. Jeesus sanoo omilleen:"Minä sanon teitä ystävikseni." 
 
Rautateiden suurkuluttaja olen ollut opiskeluaikana Etelä-Suomessa,samoin 
työaikana Keskipohjanmaalta eri puolelle Suomea. Erikoisin junakokemus oli 
v.1981 matka lasten kanssa Siperian radalla Kiinaan,Moskovasta 
Pekingiin kiinalaisella junalla. Itse Kiinanmaan sisällä matkustimme erilaisella 
junalla Pekingistä Kantoniin ja HongKongiin. 
Nyt toimin "noviisina" Rail Hope Suomi-yhdistyksen hallituksessa kiittäen 
luottamuksesta. 

ESITTELYSSÄ AURI RANTAKARI 
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Juudas 24-25 - Toivotan kaikille ystäville jokaisena päivänä Siunattua 
Ystävänpäivää ja Auringon myötä Hyvää keväänkoittoa ja terveyttä! Shalom! 
 
Siunauksin ja rukouksin 
Auri Rantakari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auri ja sisko Pekingin rautatieasemalla 

Auri ja Kokkolan perustajakuningas 
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Juhlistamme samalla yhdistyksen 120 toimintavuotta. 
 
Rautiala on historiallisesti merkittävä ja sieltä on mm. löydetty rautakautista 
esineistöä. Tila on viimeksi ennen yhdistyksen omistukseen siirtymistä 
toiminut Vesilahden pikkupappilana ja kiinteistö sijaitsee kauniin Pyhäjärven 
rannalla, jossa voi nauttia virkistävästä uinnista ja perinteisen rantasaunan 
lämmöstä.  Aiemmin Rautialaan on liikennöinyt myös laiva Tampereelta ja 
Vesilahden kunta suunnitteleekin reitin uudelleen avaamista. 
 
Vuodesta 1962 Rautiala on ollut rautatieläisten virkistymis- ja 
hiljentymispaikka sekä moninaisten yhdistyksen tapahtumien tukikohta. 
Lisätietoja Rautialasta voit lukea uusilta kotisivuiltamme osoitteesta 
www.railhope.fi.  
 
Saapuminen Rautialaan: 
Junalla matkustettaessa asemat ovat joko Tampere, Lempäälä tai Toijala. 
Omalla autolla navigaattori ohjaa perille osoitteella Rautiala 17, 37470 
Vesilahti. 
 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsetko kuljetusta asemalta.  
 
Rautialan majoitustilat ovat varsin vaatimattomat, mutta tunnelma on erittäin 
kotoisa.  
Vuodevaatteet on talon puolesta.   
   
Hinnat perjantai-iltapäivästä 25.6. sunnuntai-iltapäivään 27.6.2021  
170€/henkilö/2hh tai perhehuone.  
Lapset alle 12 vuotta 100 €/aikuisten kanssa 2hh tai perhehuoneessa  
Lapset alle 3 vuotta maksutta. 
 
Hintaan sisältyy:  täysihoito lauantaina, puolihoito perjantaina ja 
sunnuntaina. Saunomismahdollisuus perjantaina ja lauantaina. Kuljetus 
Rautialaan perjantaina sopimuksen mukaan Tampereen, Lempäälän tai 
Toijalan asemilta.  
 
Lauantain rautatieaiheisen retken hinta on 25€/henkilö. 
 
Mahdollisuus on myös viipyä Rautialassa pidempään eli tulla jo aiemmin ja/tai 
lähteä myöhemmin. Lisähinnat ja muut yksityiskohdat sovitaan 
tapauskohtaisesti ilmoittautumisen yhteydessä.  
 

KUTSU RAUTIALAAN VIETTÄMÄÄN PERINTEISTÄ 

JUHANNUSVIIKONLOPPUA 25.-27.6.2021 

 

http://www.railhope.fi/
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Majoituskapasiteetti Rautialassa on rajallinen, joten toimi nopeasti ja 
ilmoittaudu mahdollisimman pian. Huoneet varataan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 
Ilmoittauduthan viimeistään 31.3.2021,  joko kotisivuilla olevalla 
lomakkeella, sähköpostilla tuulia.passila@pp.inet.fi tai soittamalla numeroon 
050 5759 288/Tuulia Passila. Samasta numerosta saat myös lisätietoja. 
 
Olet sydämellisesti tervetullut Rautialaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tuulia.passila@pp.imet.fi
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Rukous ja usko 
 
Elämme kirkkovuodessa paaston aikaa.  2. paastonajan sunnuntain 
evankeliumi on Luuk. 7: 36- 50.  Siinä kerrotaan mitä tapahtui fariseus 
Simonin kodissa. Hän oli kutsunut Jeesuksen aterialle kotiinsa. Paikalla 
lienee ollut Simonin perhettä, virkaveljiä, fariseuksia. Yllättäen paikalle tulee 
nainen, joka oli tunnettu kaupungissa syntisestä, kenties epäsiveellisestä 
elämästä. 
Nainen osoitti  katumusta ja ystävällisyyttä Jeesukselle. Hän voiteli 
Jeesuksen jalat kallisarvoisella voiteella ja kuivasi ne hiuksillaan ja suuteli 
niitä. 
Kaiken keskellä Jeesus kertoi opetuspuheen kahdesta velallisesta, joista 
toinen oli velkaa 50 denaria ja toinen 500 denaria. Rahanlainaaja antoi heille 
molemmille anteeksi. Niinpä Jeesus teki fariseus Simonille kysymyksen, 
kumpi rakasti enemmän? Simon vastasi oletetusti, se, joka sai enemmän 
anteeksi. Näin Jeesus osoitti, että tämä nainen saa paljot syntinsä anteeksi, 
koska hän rakasti paljon.  Jeesus sanoi naiselle: "Kaikki sinun syntisi on 
annettu anteeksi." 
Uskon, että tästä naisesta tuli Jeesuksen seuraaja ja tämän jälkeen 
muuttunut ihminen. 
Pöytävieraat ihmettelivät: "Kuka tuo mies on?" Nainen tunsi Jeesuksen ja 
uskoi häneen, toisin kuin fariseukset. 
Lue evankeliumi ja mieti sitä! 
Pyhäpäivän yhtenä virtenä on äitini (s. 1924) rippikouluvirsi vuodelta 1940.  
Virsi 361: Koska valaisee kointähtönen mua köyhää kerjääjää?  Koska 
päättyy matka yöllinen?  On yhä hämärää. Taivaalle nostan yhtenään 
katseeni kaipaavan. Valoa jos en näekään, sen tiedän loistavan. 
Tämä virsi laulettiin myös äitini hautajaisissa 16.12.2017. 
 
Siunattua paastonaikaa Sinulle! 
Mari Pakkanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANA SINULLE VIIKKO 9 
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RHS:n ja RHI:n vuosikalenteri on yksi näyttävimmistä tavoista tuoda 
esille yhdistyksemme asiaa ja sanomaa sekä etenkin hyvä tapa lähestyä 
ammatissa toimivia rautatieläisiä sekä muitakin jäseniä ja 
kiinnostuneita. Näyttävä junakalenteri toimii hyvin keskustelun 
avauksena myös yhdistyksen suuntaan ja on tapa kertoa meistä tietoa 
jakaen.  
 
Tampereen piiri yhdessä Akaan/Toijalan piirin kanssa järjesti kalenterien 
jakotapahtuman Tampereen rautatieasemalla 27.2.2021. Edellisenä vuonna 
onnistunut jakotapahtuma kannusti uusintaan ja toiminnan tehostamiseenkin, 
koska nyt paikalla oli kolme aktiivista ja nopeajalkaista jakajaa. Tuulia Passila 
ja Tiina Salonen sekä Matti Kytö kokoontuivat klo 11:50 asemahalliin 
tarkoituksena kohdentaa ensimmäinen aktiivinen hetki klo 12 tietämillä 
osuvaan liikenneruuhkaan. Tampereella on neljä eri ratasuuntaa ja kuusi 
liikennesuuntaa ja kaikkiin suuntiin lähti ja tuli junia ryppäinä. 
Koronapandemiasta huolimatta junia liikkui hyvin, vaikka matkustajia ei ollut 
normaalisti. Rautatiehenkilökuntaa oli luonnollisesti joka junassa ja laiturilla 
sekä asemalla.  
 
Ensin saivat kalenterin pieneksi kioskiksi supistuneen lipputoimiston väki. 
Sitten saivat kalenterin jokaisen ratasuunnan veturinkuljettajat ja konduktöörit. 
Jako jatkui näin aina ilta 18:15 asti. Pieni lounastauko ja yksi kahvitauko 
pidettiin, mutta muuten oltiin lähes koko ajan liikkeellä laitureilla. Lähes 
jokainen rautatieläinen otti kiitollisena kalenterin vastaan ja vain muutama 
kieltäytyi. Monille annoimme useamman tarkoituksena viedä pääteasemien ja 
liikennealueiden taukotupiin ja varikoille. Helsingin pääaseman, Ilmalan, 
Porin, Vaasan, Oulun, Kokkolan  ja Turun asemat saivat tuliasia Tampereelta.  
Myös 5200-tonnisen teräskelajunan Tampereelle jäänyt kuljettaja sekä hänen 
työtään Hämeenlinnaan jatkanut kuljettaja saivat lahjan meiltä. Joidenkin 
rautatieläisten kanssa syntyi pitkäkin keskustelu ja kiinnostusta 
yhdistykseemme ilmeni. Helsinkiin IC junaa ajanut nuori naiskuljettaja olisi 
jatkanut keskustelua pidempäänkin mutta valot olivat vihreät ja laituri 
tyhjä...työvelvollisuus pakotti lopettamaan juttelumme. Junahenkilökunnan 
kierto näkyi illalla, kun alkoi samat ihmiset tulemaan junissa jo vastaan 
uudemman kerran. Tiina sai mm. kiitokset kuljettajalta, joka oli jo saanut 
kolme kertaa aktiivisen tarjouksen. Huumoria riitti molemmin puolin, kun 
maskit kasvoilla ei ollut helppo tunnistaa jokaista toistamiseen. 
Jakotilaisuudessa kuvattiin myös iloiset naiskonnarit Porin junan edessä 
jakajien kanssa.  
 
 
 

KALENTERIEN JAKO TAMPEREELLA 27.2.2021 
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Jakotapahtuma oli erittäin onnistunut ja yli 100 kpl kalentereita saatiin 
tehokkaasti kohdennettua aktiivisille rautatieammattilaisille. Iloinen kiitos ja 
maskin takana ollut saajan hymy sekä hyvät keskustelut palkitsivat myös 
jakajat tästä suorituksesta.    
 
Tampereen piiri  
Akaan piiri 
 
Teksti: Matti Kytö 
Kuva: Tiina Salonen 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21.11. Kirkkopyhä Lakeuden Risti (siirtynyt maaliskuulta), 

saarnaa Esa Lipasti 

25.-27.6. Juhannus Rautialassa 

23.-25.7. RKY:n 120-vuotisjuhla, kansainvälinen viikonloppu ja 2. 

vuosikokous Rautialassa 

 

Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan kotisivuilla 

www.railhope.fi ennen seuraavan lehden ilmestymistä 

TOIMINTAA 120-VUOTISJUHLAVUONNA 2021 
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Rautialaan kuului 1540-luvulla kaksi taloa, Martin ja Niilon tilat, Martin 
tilan ollessa Rautialan kantatila. Niilon tila liitettiin Martin tilaan 1640-
luvulla. Rautialaan syntyi vuonna 1566 Reko Tuomaanpojan tila, josta 
tuli noin sata vuotta myöhemmin ratsutila Hannu Matinpojan toimesta. 
Hannu Matinpoika yhdisti tilan Rautialan kantatilaan vuonna 1681. 1500-
luvun lopulla Rautialassa oli neljäskin talo, joka kuitenkin myöhemmin 
häviää.  
 
Tila kuului viimeksi Vesilahden seurakunnalle ja toimi pikkupappilana eli 
kappalaisen perheen asuntona. Seurakunnan kirkkoherra asui tuolloin 
lähempänä kirkkoa.  
Kun seurakunta päätti luopua kiinteistöstä, tieto myyntiaikeista kulkeutui 
mutkien kautta Toijalan piirin puheenjohtaja Reino Tannille ja hänen 
aloitteestaan alettiin selvittää, olisiko yhdistyksen mahdollista hankkia tila 
jäsenten virkistys- ja kokoontumispaikaksi. 
Rautialan kiinteistö on siis ollut yhdistyksen omistuksessa vuodesta 1962 . 
Samana vuonna oli toinenkin merkittävä tapahtuma eli Suomen 
rautatielaitoksen 100-vuotisjuhla.  
 
Omistajavaihdoksesta on julkaistu oikein juttu 30.3. paikallislehti Lempäälän-
Vesilahden-Tottijärven Sanomissa otsikolla Vesilahden seurakunta myi 
Rautialan pappilan. 
”Viime viikolla tehdyllä kauppakirjalla on Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys 
ry ostanut Vesilahden seurakunnalta Rautialan tilan, joka on viime vuosina 
toiminut kappalaisen pappilana. Kauppakirjan allekirjoittivat ostajien puolesta 
Kristillisen Yhdistyksen taloudenhoitaja A. Laitinen, asemapäällikkö Eero 
Saukkonen ja vaihdemiesten esimies Reino Tanni sekä myyjien puolesta 
kirkkohallintokunnan puheenjohtaja Olavi Solla ja kirkkovaltuuston 
varapuheenjohtaja Oskari Hoppu. Kauppaan kuuluu maata 7 ha ja siinä 
olevat kuusi huonetta käsittävä päärakennus, sauna, navetta, talli, liiteri ja 
luhti. Kauppahinta on saamiemme tietojen mukaan ollut 4,4 milj. mk. 
Yhdistyksen on tarkoitus saattaa tila lomailu- ja virkistyspaikaksi.” 
 
Anna Hakkarainen ja hänen puolisonsa viilarimestari Aaro Hakkarainen olivat 
testamentanneet RKY:lle 15 000 markkaa, jonka lahjoittivat vaimon kuoltua 
vuonna 1961. Anna Hakkarainen osallistui lähes kaikkiin RKY:n talvi- ja 
kesäjuhliin ja heidän vieraanvarainen kotinsa Kuopiossa oli aina avoin RKY:n 
ystäville. Rautialan salin seinällä on valokuvat muistuttamassa heistä ja 
heidän aktiivisesta toiminnasta sekä lahjoituksestaan.  
Tämän huomattavan testamenttilahjoituksen turvin yhdistyksen hallitus 
rohkeni tehdä ehtotuksen  kesäkodin hankkimisesta. Vuoden 1963 alussa 

RAUTIALAN TILAN VAIHEITA 

1500-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN 
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voimaan tulleen rahauudistuksen ansiosta uusi markka vastasi 100 vanhaa 
markkaa. Näin siis myös Rautialan kauppasumman miljoonat muutuivat 
kymmeniksituhansiksi  ja osittain pankkilainalla katetun summan 
takaisinmaksaminen helpottui ainakin mielikuvissa. Muistan äitini kertoneen, 
että vielä pitkään piirit tilittivät kaikki kuukausittain järjestettyjen tapaamisten 
kahvikolehtina kertyneet varat yhdistykselle, että laina saatiin maksettua 
ajallaan.   
 
Jo heti Vappuna Rautialassa pidettiin ensimmäiset kunnostustalkoot Toijalan 
piirin järjestämänä ja paikalle saapui 40 henkeä ympäri Suomea. 
Puheenjohtaja Hannes Kauppinen tuli tervehtimään talkooväkeä ja samalla 
suunniteltiin kesän ohjelmaa. Helluntaina oli Rautialan avajaistilaisuus ja 
kesäkuussa Juhannusjuhlat, joille osallistui 30 henkeä. Heinäkuussa tilalla 
järjestettiin Toijalan partiotyttöjen leiri, joten toiminta Rautialassa alkoi 
vauhdikkaasti. Aloituskesänä Rautialan isäntänä toimi ylioppilas Eino Vatka ja 
emännyydestä vastasi Elsa Päily. Talkooväkeä silti tarvittiin keväisin ja 
syksyisin. Keväällä istutettiin perunat ja syksyllä omenat ja marjat säilöttiin ja 
varastoitiin perunoiden kanssa kellariin odottamaan seuraavan kauden 
tarpeita. Muutakin pientä tekemistä ja kohennettavaa löytyi aina tekeville 
käsille.   
 
Virallisia vihkiäisiä vietettiin juhlavasti Rautialassa sunnuntaina 2.9.1962 ja 
paikalla oli yhdistyksen jäseniä ympäri Suomea mm. Iisalmesta ja Joensuusta 
asti. Vihkiäispuheen piti asessori Tauno Sutinen ja vihkimisessä avustivat 
Akaan kirkkoherra Viljo Lampola, Vesilahden kirkkoherra, rovasti Simo 
Laatikainen, Sääksmäen kirkkoherra Elja Penttilä ja rovasti Hannes 
Kauppinen sekä pastori Pentti Kortekangas.  
Tervehdyksensä juhlaan oli lähettänyt myös piispa E. G. Gulin. ”Olkoon tämä 
uusi kotinne Teille ja Teidän lapsillenne kolmanteen ja neljänteen polveen 
pyhä maa, missä kuullaan Jumalan puhuvan”. 
 
Toiminta oli vilkasta, vaikka kesäkoti oli alkuvuosikymmeninä käytössä vain 
kesäisin. 1990-luvun alkupuolella vesilahtelaiset Anneli ja Immu (Ingmar) 
Viitanen lupautuivat Rautialan ympärivuotiseksi isäntäpariksi ja heidän 
ansiostaan Rautialan käyttömahdollisuudet   monipuolistuivat. Taisivatpa 
juhlia siellä häitään Toijalan piirin aktiivit Hanna ja Olavi Liukkonenkin jo 
1960-luvulla.  Kuinkahan monet häät onkaan juhlittu Rautialassa sen jälkeen. 
Myös talvella voidaan edelleen järjestää eri yhdistysten ja yritysten kokouksia 
sekä pienimuotoisia perhejuhlia.  
 
Rautialan tilalta on löydetty mm. rautakautisia esineitä ja pihapiirissä on myös 
kuppikivi. Siitä on maininta lempääläläisen opetusneuvos Veikko Matinollin 
vuonna 2013 julkaistussa omakustanteisessa kuppikiviä kartoittavan kirjan 
ensimmäisessä osassa, johon on koottu Länsirannikon ja Pirkanmaan 
alueiden löydökset.  
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Suomen Museoviraston tekemässä kartoituksessa vuonna 1910 on 
Rautialasta, Klaus Kurjen tien varrelta, löytynyt rautakautinen kalmisto, joka 
sijaitsee Alhonselän rannasta noin 300 metriä itään, peltojen ympäröimällä 
moreenisaarekkeella, osittain ent. kappalaisen virkatalon (Rautiala) 
puutarhassa. Kartoituksessa löydettiin kymmenen matalaa röykkiötä ja 
kivikehää. Rautiala päätettiin kartoittaa, koska virkatalon pääportaiden 
edustalta oli vuonna 1909 löydetty yhdestä kasasta joukko muinaisesineitä 
mm. piiskanvarsi, miekan katkelma, keihäänkärki ja putkikirves.  
 
Rautialan tila on alueena siis myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Siksi jo 
muutostöiden suunnitteluvaiheessa yhdistys on yhteydessä Pirkanmaan 
maakuntamuseoon ja haluaa noudattaa sieltä saatuja ohjeita mm. kun 
päärakennuksen jätevesijärjestelmä uusittiin vuonna 2015. Paikalla oli 
maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksiköstä kenttätyönjohtaja, FM Eva 
Gustavsson ja FM Kreetta Lesell, jotka valvoivat kaivuutyötä. Maa-aines 
valvonta-aluella oli lähinnä täyttömaata.  Kaivannosta löytyi kuitenkin 
yksittäisiä esineitä mm. nahkakengän osa, käsin taottuja nauloja, 
kvartsinpaloja, fajanssia, ohutseinäistä punasavikeramiikkaa, mahdollisesti 
äkeen terä ja tai muu maataloustyöväline ja jonkinlainen metallikahva, jonka 
pinnalla sinistä metalli/emalipinnoitetta. Löydöt olivat pääosin historialliselta 
ajalta, lähinnä 1800-1900-luvuilta.  
 
Meidän tuntemaamme Rautiala ei ole vain paikka, jossa voi nauttia luonnon 
rauhasta ja kauniista luonnosta. Se on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä 
kohde, jonka juuret ovat kaukana menneisyydessä.  
 
Tuulia Passila 
 
Lähteet;   
Suomen Museovirasto (922010006) 
Unto Martikainen, Jumalan tulen kantajat Suomen Rautateillä, 2015 
Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologinen valvonta 26.10.2015 

Vasemmalla: Vanhan navetan edustalla oleva röykkiö 
Oikealla: Rautialasta löydettyjä käsintaottuja nauloja, hakanen ja naulan osa 
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Olemme tilanneet lisää pestäviä ja kaksinkertaisesta kankaasta 
valmistettuja RailHope-tekstillä varustettuja  kangasmaskeja, koska 
niiden käyttö on edelleen ajankohtaista.  
 
Maskit ovat hyvin muotoutuvia ja riittävän suuria. 
 
Hallituksen jäsenille on erästä varattu kaksi kappaletta/henkilö ja ne on jo 
toimitettu. 
 
Jäsenet voivat tilata niitä 2 kpl:een/erissä tarvitsemanne määrän ja maskien 
mukana toimitetaan myös huolto- ja käyttöohjeet 
 
Maskien hinta on 5€/2 kpl ja tilauksen voit tehdä sähköpostilla 
tuulia.passila@pp.inet.fi tai soittamalla 050 5759 288/Tuulia. 
 
Alla kuvia maskista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAILHOPE -KANGASMASKIT 
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