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SIIPIPYÖRÄ 
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN YHDISTYKSEN LEHTI 
 
 5-2014                                    89. vuosikerta   
 

ENKELIEN SUNNUNTAI 
 
”Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, 
kaikki hänen palvelijansa, jotka hä-
nen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Her-
raa, te hänen luotunsa kaikkialla 
hänen valtakunnassaan. Ylistä Her-
raa minun sieluni!” Ps. 103:21-22 
 
Mikkelinpäivän evankeliumissa Matte-
uksen mukaan Jeesus kutsui luoksen-
sa lapsen ja asetti hänet opetuslasten 
keskelle. Näin Vapahtajamme koros-
taa lapsen tärkeää merkitystä ja arvos-
tusta aikansa yhteiskunnan keskellä. 
Tuohon aikaan ei näet lasta arvostettu. 
Lapsella ei oikeastaan ollut paikkaa ei-
kä tilaa yhteiskunnassa, ei aina edes 
perheessä. Matteus lainaa Markuksen 
evankeliumia ja viittaa Mikkelinpäivän 
teksteissä usein evankeliumeista van-
himpaan eli Markukseen. Markuksen 
evankeliumia toki käyttävät muutkin 
evankelistat lähteenään. Merkille pan-
tavaa on, että evankelista Matteus 
painottaa tekstissämme lapsen ase-
maa jumalanvaltakunnan kansalaisen 
merkittävässä tehtävässä. Näin ollen 
lapsen nöyryys ja viattomuus on Juma-
lan ja opetuslasten seurakunnan mer-
kittävä tunnus, toteaa professori Haa-
pa. 
 
Haapa korostaa sitä, että seurakunnan 
pienen jäsenen hoivaaminen on Va-
pahtajamme hoivaamista. Evankelista 
Matteus varottaa halveksimasta erityi-
sesti pientä lasta. Tekstimme painot-
taa: ”Se, joka ottaa tykönsä lapsen 
Jeesuksen nimeen, saa tykönsä Jee-

suksen itsensä.” 
Samalla Haavan 
mukaan on ky-
symys myös tu-
levan opetus-
lapsiseurakun-
nan koetuksista, 
seurakunnan, 
jossa lapset 
ovat valiojouk-
koa. Kenellä-
kään meistä ei ole syytä halveksia las-
ta tai lapsia, jotka ovat niitä vähäisiä. 
Vapahtajamme toteaa edelleen päivän 
tekstissä: ”Sillä minä sanon teille: hei-
dän enkelinsä saavat taivaissa joka 
hetki katsella minun taivaallisen Isäni 
kasvoja.”  Miten turvallista on muistaa, 
että meillä jokaisella niin pienillä kuin 
suurilla on oma suojelusenkelinsä. 
Maailma ympärillämme on avara, 
usein turvatonkin. On hyvä tiedostaa 
Vapahtajamme meille tuoma turvalli-
suuden ja armon osallisuus. Vajavuu-
temme on Hänen tiedossaan ja oman 
suojelusenkelimme silmien alla.  
 
Mikkelinpäivän teksti viittaa vahvasti 
myös edessä oleviin, osin salattuihin 
lopunajan tapahtumiin.  Olkaamme 
rohkeita. Rukouksemme olkoon täynnä 
lapsenuskoa ja luottamusta. Olkoon se 
samalla myös kiitosta ja ylistystä. Va-
pahtajamme ja Luojamme kehottaa 
meitä jokaista siihen päivän psalmissa.  

Siunaten Reino 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 

Syksyiset terveiset koteihinne.  

 
Kaunis, lämmin kesä on muistoina 
mielessämme. Arjen uutiset kosket-
televat sotaa ja konflikteja vähän 
joka puolella tellustamme. Ihminen 
ei näy oppivan mitään menneestä. 
Valtapyrkimykset sokaisevat. Taval-
lisen tallaajan arki hämärtyy myller-
rysten keskellä. 

Kotoisetkaan ongelmat eivät ole 
yksinkertaisia. Moni perhe kamp-
pailee työttömyyden ja ahdistusten 
keskellä. Nuoret väsyvät toivotto-
muuteen. Vierastyöläisiä on maas-
samme noin satatuhatta. Työvoi-
man epätasapaino hämmentää. 
Muutoksia vaaditaan. Monet kysy-
mykset odottavat vastaustaan. 
 

Sama koskee myös meitä 
RKY:läisiä. Kuinka eteenpäin? Mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan? Jäse-
nistö ikääntyy. Mistä ja miten nuo-
rempaa väkeä saataisiin mukaan 
toimintaan? Yhä useampi rautatei-
den liikennepaikka sulkeutuu. Muu-
tosten myötä väki vähenee väistä-
mättä niin rautateillä kuin yhdistyk-
sessämme. 
Raamattu lupaa profeetan suulla: 
”Minä annan teille tulevaisuuden ja 

toivon”.  Näissä Heprealaiskirjeen 
sanoissa on voimaa ja rohkeutta 
myös meille jokaiselle. Yhdistyksel-
lämme on pitkät ja kunniakkaat pe-
rinteet. Miten tästä eteenpäin? 
On hienoa, että jaksamme yhä ko-
koontua syys-, talvi- ja kesäpäivil-
lemme. Rautiala on meille rakas, 
Liisankatua unohtamatta.  
Yhteisöllisyys ja toivo olkoon edel-
leen voimavaramme. Muistakaam-
me Kristuksen rakkautta ja huolen-
pitoa. 
Aurinkoisia syyspäiviä sinulle ja 
rakkaillesi. 
 
J.K. Toivolan katto Rautialassa ja 
ulkoparvi kaipaavat korjausta. Halli-
tus päätti kokouksessaan toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet Toivolassa.  
 
Hinta-arvio tälle toimenpiteelle on 
yhteensä noin 8 000-10 000 euron 
luokkaa. Jos Sinulla on halua ja 
mahdollisuutta tukea tätä hanketta 
muutamalla kymmenellä eurolla, 
voit sen tehdä. Lahjasi voit osoittaa 
RKY:n pankkitilille: FI29 8000 1400 
0686 57. Viitteeksi voit merkitä 
pankkisiirtoon numeron  17. 
 

Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, 

se niukasti niittää, ja joka runsaasti 
kylvää, se runsaasti niittää. 7. Kukin 
antakoon sen mukaan kuin on mieles-
sään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä 
pakosta, sillä iloista antajaa Jumala 
rakastaa. 2. Kor. 9:6-7 

 
Ylös kirjasi Reino 
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Terveiset RKY:n syysvirkistyspäiviltä 12.-14.9.14. 
Rautialasta 

 
Iloinen joukko RKY:läisiä kokoontui 
Vesilahden Rautialaan 12.-14.9.14. 
Aurinkoisten päivien ohjelma raken-
tui lähimmäisen sunnuntain aiheen 
ympärille.  
 
Saimme terveisiä eri puolilta rata-
verkkoa. Muistelimme menneen 
kesän tapahtumia ja kukin sai ker-
toa kesänsä kuulumisia. Katselim-
me kuvia Sveitsistä ja kotimaas-
tamme.  
 
Lähimmäisen sunnun-
taina kokoonnuimme 
Rautialan yläsaliin noja-
tuoli- ja keskustelukirk-
koon. Tekstinä oli Mat-
teus 5:43-48. Vielä ilta-
päivällä ennen hallituk-
sen kokousta  keskuste-
limme päivien teemasta 
ja lauloimme toivevirsiä. 
Lähimmäisyys ei aina ol-
lut helppoa opetuslapsil-
lekaan. Kristuksen rak-

kaus avaa siihen kuitenkin uusia 
ulottuvuuksia.  Virkistyspäivät pää-
timme perinteisesti lipunlaskuun, 
lähtökahvitukseen ja Kalle-sedän 
lauluun: ”Eipä koskaan Herran kan-
sa ainiaaksi erkane…”   
 
Lämmin kiitos teille jokaiselle läs-
näolostanne, avustanne sekä vas-
tuunkannostanne, Antti-veljen ru-
nonlausuntaa unohtamatta.  
 
Kiitos myös isäntäväelle, Suutareil-
le, kestityksestä ja huolenpidosta. 

Kuvat Juhani Saviniemi 

Teksti Reino 
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VUOSIEN VARRELTA ! 
 
 

 
 

Vuonna 1953 lehti ilmestyi 8 ker-
taa ja oli hyvin julistava ja infor-
matiivinen. 
 
Siinä kerrottiin mm. seuraavaa: 
Kuten Siipipyörän lukijat tietävät, 
RKY on ostanut Helsingistä Lii-
sank. 27 oman huoneiston.  
Helsingin piiri aikoo hankkia 24 kpl 
tuoleja ja useita pienempiä pöytiä, 
jotka sijoitetaan väliaikaisesti 

SNKL:iiton huoneistoon, jossa piiri 
on tänä talvena kokoontunut ja joka 
on kokoontumispaikkana toistai-
seksi, milloin ei olla  kodeissa.  
 
Rohkenen ehdottaa RKY:n piirejä 
kartuttamaan oman kodin kalusta-
misrahastoa. Myöhemmin ilmoite-
taan piirille, mihin tarkoitukseen 
kunkin piirin keräämiä varoja voitai-
siin käyttää. RKY:n ystävät kautta 
maan!  
Käykäämme nyt yhdessä kalusta-
maan omaa kotiamme, jonka 
olemme yhteisvoimin hankkineet. 
 
 
Allekirjoittajana oli Tauno Nikolai-
nen Helsingin piirin silloinen pu-
heenjohtaja. Myöhemmin piispana 
ollessaan hän käytti nimeä Aimo T. 
Nikolainen 
 

Tällainen on Liisankadun pohjapiirros. Nyt käy-

tössämme on vain nuo kaksi keltaisella merkittyä 

huonetta, suurempi osa on vuokrattu.  
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Miten rautateitse matkustetaan. Ohje löytyi Siipipyörästä 1953 

 

Pitempiä matkoja harvoin tekemään 

joutuva tuntee aina hienoista jännitys-

tä, kun matkalle lähdöstä on kysymys, 

Kuinkahan kaikesta taas selviää? hän 

aprikoi.  

Mutta turhaa sellainen murehtiminen 

on! Mikään ei ole sen yksinkertaisem-

paa kuin matkan suorittaminen, aina-

kin jos noudat-

taa sananlas-

kun viisautta: 

»kysyvä ei 

tieltä eksy.» 

Rautateiden 

piirissä liikut-

taessa on 

neuvonantajia 

aina saapuvil-

la, konttorissa 

virkailijoita, lai-

tureilla ase-

mamiehiä ja 

junassa junahenkilökuntaa.  He ovat 

valmiit kaikin tavoin opastamaan Teitä, 

ja tekevät sen asiantuntijoina. Heihin 

turvautuen selviydytte kaikesta Ieikiten 

ja voitte vapautunein mielin nauttia 

matkastanne.  

 

Mainitsemme tässä kuitenkin muuta-

mia seikkoja, jotka ovat Teille avuksi 

matkaa suunnitellessanne:  

Ensimmäinen tehtävä on ottaa selvä 

määräaseman nimestä, Tämä huo-

mautus saattaa Teistä tuntua tarpeet-

tomalta - sillä esim. Ylivieskaan mat-

kustettaessa jäädään tietysti junasta 

Ylivieskan asemalla. Aivan niin! Mutta 

saman pitäjän alueella on myös py-

säkki, nimeltään Kangas. Ehkä lopulli-

nen määräpaikkanne onkin lähempänä 

tätä pysäkkiä. Toinen esimerkki: Oulun 

läänissä sijaitsevaan Pyhäjärven kir-

konkylään matkustettaessa on lippu 

ostettava Pyhäsalmen asemalle. Jos 

satutte pyytämään lipun Pyhäjärvelle, 

niin joudutte Laatokan rantamille; sen 

niminen asema on näet Käkisalmen 

eteläpuolella.  

Sitten on tutkittava aikatauluja. Juna 

on valittava siten, että sekä lähtö että 

perille tulo tapahtuvat mahdollisimman 

sopivaan vuorokauden aikaan ja että 

junan vaihto risteys asemilla käy päin-

sä. Tässä yhteydessä on Teidän syytä 

muistaa, ettei aikatauluja ole laadittu 

yksinomaan Teidän matkaanne silmäl-

lä pitäen, vaan junien on samalla ker-

taa palveltava satoja muita matkusta-

jia. - Aikataulut löydätte kaikkien lii-

kennepaikkojen odotushuoneista. 

Kaikki junat sisältyvät myös julkaisuun 

»Suomen Kulkuneuvot» (saatavana 

mm. Rautatiekirjakaupan myymälöistä, 

hinta 7 mk).  
 
Tarvitaan myös matkalippu. Mutta 
minkälainen? - Rautateillä on käytän-
nössä suuri joukko erilaisia lippuja, jot-
ta eriluontoisia matkoja varten voitai-
siin ostaa mahdollisimman kätevä lip-
pu.  
 
 

Kirjoittaja tuntematon
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" Tuhlaajapoika, vieraalta maalta  
Kotihin kulje nyt isäsi luo!  

Kurjana saavu, sellaisna  
vaivu Isäsi helmaan,  
sill' armon hän suo!" 

TUHLAAJAPOIKA 

Jeesuksen kertomus tuhlaajapojasta 

Luuk.15:11-32 on koskettava kerto-

mus isänsä pojasta, joka päätti isän 

ja kotinsa jättäessään ottaa mu-

kaansa sen perinnön, joka hänelle 

kuului.  

Hyvä ja rauhallinen elämä hy-

vässä kodissa isänsä, veljensä ja 

ehkä muidenkin perheenjäsenten 

keskuudessa alkoi tuntua liian arki-

selta, poika tahtoi pois iloitsemaan ja 

riemuitsemaan maailmalle ja ystävi-

en luokse!  

Niin kuin usein perintö tuli tuhlat-

tua ja nälänhätä saapui vieraaseen 

maahan, jossa tämä poika oleskeli 

ja työtäkään ei ollut paitsi siko-

paimenena. Ruokaa hänelle ei tar-

jottu ja nälkä vaivasi. Hän näki sen 

ruoan mitä siat söivät ja jakoi syötä-

vän niiden kanssa! Hän ajatteli:- " 

isäni palkollisilla on on yllin kyllin 

ruokaa, mutta minä näännyn täällä 

nälkään." Poika meni itseensä ja 

sanoi minä olen tehnyt syntiä  

ja taivasta ja ja sinua isä vastaan, 

sanon isälle kun palaan hänen 

luoksensa. Hän oli valmis luopu-

maan oikeudestaan poikana, tule-

maan palkolliseksi. Isä antoi kaiken 

anteeksi hänen palatessaan kotiin-

sa jälleen, uuden puvun ja sormuk-

sen sormeen!  
 
Kirjoittaja tapasi pastori Niilo 
Tuomenoksan junassa.  

Tuomenoksa oli pappina Kana-

dassa. Hän on kirjoittanut tämän 

kauniin laulun tuhlaajapojasta. 

Hänen isänsä oli uskovainen mies. 

Isä oli sorvari joka jokaisena aa-

muna polvistui juuri työn alkaessa 

sorvinsa ääreen. Työtoverit eivät 

laittaneet konetta käyntiin ennen 

kuin hän oli päättänyt rukouksen-

sa. Eräänä aamuna hän ei tullut-

kaan enää työhön, Taivas oli kut-

sunut hänet Kotiin. Sorvi oli tois-

taiseksi lakannut pyörimästä ja jos 

joku työtovereista yritti lakaista tä-

tä sorvin edustaa, työtoverit kielsi-

vät, sillä se oli pyhä paikka, sillä 

tämä sorvaaja oli joka aamu ru-

koillut myöskin heidän puolesta!  
Tänä päivänä on ympäril-

lämme monia ihmisiä, joita voi-
simme verrata tuhlaajapoikiin -ja 
tyttäriin. He saattavat kokea  

samanlaisen kohtalon kun tämä 

hyvän kodin poikakin ja syvässä 

katumuksessa koti saattaa tulla 

mieleen ja kotiinpaluu rakkaiden 

omaisten luokse. Erimielisyydet ja 

riidat voivat ajaa pois kodista 

kauas jopa vieraaseen maahan-

kin. Paluu kotiin voi tuntua ras-

kaalta, mutta rakkaus ja anteek-

sianto eheyttää ja paran- taa sy-

vät haavat.  

Onni Lysti 
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KUULUMISIA RATAVERKOLTA 
 
TERVEISET YLIVIESKASTA JA 
KOKKOLASTA 
RKY:n ja rautatieläisten eläkeläisten 
kirkkopyhää vietettiin Ylivieskassa 
10.08.14. Aurinkoisena sunnuntai-
aamuna Ylivieskan kirkkoon Kalajo-
en rantamille oli kokoontunut run-
saasti seurakuntalaisia sanankuu-
loon ja Messua viettämään. Päivän 
aiheena oli: ”Totuus ja harha”.  
Saarnateksti oli Matteuksen evanke-
liumin 7. luku jakeet 13 ja 14. Kirk-
koherra Määttä toimi liturgina ja 
Reino-puheenjohtaja saarnasi käsi-
tellen päivän aihetta mm. siitä näkö-
kulmasta, kuinka vaikea aikamme 
monien totuuksien keskellä onkaan 
löytää oikea, usein kristityllekin vai-
kea totuus.  
 

Messun jälkeen kokoonnuimme 
seurakunnan tarjoamille kirkkokah-
veille seurakuntakodille. Siellä kes-
kustelimme RKY:stä ja sen toimin-
nasta sekä kansainvälisestä rauta-
tielähetyksestä ja sen toiminnasta. 
Kirkkoherra ja seurakuntamestari 
saivat kiitokseksi IRM:n kalenterin. 
Ylivieskalaiset toivoivat yhteistyön  
jatkuvan ja kiittivät koetusta. Saipa 
RKY  Ylivieskasta uuden jäsenen ja 
Siipipyörä-lehden tilauksen.  
 
Lämmin kiitos Ylivieskan seurakun-
nalle ja kirkkopyhäväelle, unohta-
matta upeaa kirkkolauluesiintyjää ja 
jumalanpalvelustoimikuntaa. 
 
 
Kokkolan VR:n eläkeläiset kokoon-
tuivat Tervakartanossa 23.9.14. pe-
rinteiseen tilaisuuteensa. Kokkola-
laiset lähettivät kaikille rautatieläisil-
le ja erityisesti RKY:läisille lämpimät 
syysterveiset ja kiittivät hartaushet-
kestä ja RKY:n toiminnan esittelys-
tä. He toivoivat uutta tapaamista ke-
vätkaudella.  
 
Kiitos teille kokkolalaiset ja valoisaa, 
siunattua syksyä teille ja koteihinne.  
 
 
 
Ylivieskan kirkko valmistui 1786 Sen 
on suunnitellut  Pekka Raudaskoski.  
Kuva: Seurakunnan nettisivuilta 
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Parannuksentekijöille on luvattu pelastus 
 

Matteuksen evankeliumissa kerro-
taan miehestä, joka saarnasi Juude-
an erämaassa kansalle sanoen: 
”Tehkää parannus, sillä taivasten val-
takunta on tullut lähelle”. 
  Matt. 3: 1 - 2 ; 
 
Johannes Kastajana tunnettu mies 
jatkoi saarnaamistaan: ”Silloin vaelsi 
hänen tykönsä Jerusalem ja koko 
Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, 
ja hän kastoi heidät Jordanin virras-
sa, kun he tunnustivat syntinsä.” 

 Matt. 3: 5 - 6 ; 

 
Edelleen apostoli Matteus kirjoittaa 
Johannes Kastajasta, joka oli Kris-
tuksen edelläkävijä. Johannes Kasta-
ja selitti kuulijoilleen: ”Minä kastan 
teidät vedellä parannukseen, mutta 
se, joka minun jäljessäni tulee, on 
minua väkevämpi, jonka kenkiäkään 
minä en ole kelvollinen kantamaan; 
hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja 
tulella.”    Matt. 3: 11 ; 
 
Ilman uskoa Jeesukseen Kristuk-
seen, meidän Herraamme meillä ke-
nelläkään ei ole toivoa pelastuksesta: 
”Sillä niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut, että Hän antoi ainokaisen Poi-
kansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä.”       Joh. 3: 16;  

 
Sanassa annetut lupaukset 
Meidän tulee siis joka päivä tunnus-
taa syntimme, ja armahdettuina syn-
tisinä voimme luottaa Herran sanan 
lupauksiin: ”Koska hän riippuu mi-
nussa kiinni, niin minä hänet pelas-
tan; minä suojelen hänet, koska hän 
tuntee minun nimeni. 

Hän huutaa minua avuksensa, ja mi-
nä vastaan hänelle, minä olen hänen 
tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, 
minä vapahdan hänet ja saatan hä-
net kunniaan. 
Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja 
suon hänen nähdä antamani pelas-
tuksen.”   Psalmi 91: 14 - 16 ; 
 
  Toivotan ”SIIPIPYÖRÄ” - lehden lu-
kijoille voimia ja Jumalan varjelusta! 
 

Unto Martikainen, Joensuu 
 
Yksin Kristus on meille turvasatama 
niin myrskyn kuin tyvenen päivinä. 

Eero Järnefeltin maalaus ”Kristus käy 
vetten päällä”, v. 1896,  
Taulumäen kirkko.    

 



Siipipyörä   5 - 2014      11 

 

POLKU 
Polku on aina ihmisen jättämä 
elävä kosketus maastoon tai 
eläimen tallaama kulkuväylä. 
Kun ihminen astuu polulle, alkaa 
hän elää ja liikehtiä eri tavalla 
kuin tasapinta-asfaltilla. Polkua 
kuljetaan aina jalan, jälki kertoo 
kuinka ahkerasti sitä käytetään.  

Polku on aina ystävällinen, sitkeä 
jopa kuritonkin. Puistossa vihre-
än, nurmikentän halkaisee ke-
sästä toiseen polku, jota ihminen 
astuu huolimatta tielle asetetuista 
esteistä, pensaista tai sateen ai-
heuttamasta niljakkuudesta. Pol-
ku kertoo jotakin ihmisen vapau-
desta ja erilaisuudesta. Polkujen 
kirjo on rikas, ne nimetään usein 
maaston mukaan, kuten harju-
polku, metsä- polku ja rantapol-
ku.  
 

Ennen polut olivat kinttupolkuja, 
kirkkopolkuja ja oikopolkuja. 
Paimenet taas ohjasivat lehmi-
karjaa karjapoluille. Polku ja 
luonto kulkevat aina käsi kädes-
sä, ehkä siksi nykykieleen onkin 
vakiintunut tuttu ilmaisu: Luonto-
polku. 
  

Polussa on valtavasti symboliik-
kaa. Kuljetaan elämänpolkuja, 
joudutaan vaarallisille poluille ja 
joskus polut eroavat lopullisesti. 
Joku kulkee vain omia polkujaan. 
Aina jos voin valita, valitsen po-
lun.  
 
 

 
 

Kirjoitti Hellä Irja Kytö. Julkaistu 
Tampereen seudun LUONTO - 
lehdessä 1994 
 
Kuva Arto Auranen 

  

 



  

 
 
 
 
 

KALENTERIIN   
 
12.11. Hallituksen kokous Liisankadulla klo 12 alkaen  
23. – 24.1. 2015 Talvipäivät Helsingissä Hotelli Arthurissa 
Talvipäivien yhteydessä vietetään Siipipyörän 90 votisju-
haa 
 
JÄSENMAKSUMUISTUTUS  
Vielä on muutamia, jotka eivät ole muistaneet maksaa jäsenmaksua yhdis-
tyksen tilille  FI29 8000 1400 0686 57 
Tee se nyt! Jos et muista oletko maksanut vai ei niin ei hätää laitamme yli-
määräisen maksun Rautialan kattoremonttiin. 
 
RUKOUSAIHETIA 

 
 RKY, rautatieläiset ja rautatieläiskodit, IRM 

 Vuoden 2015 talvipäivät Helsingissä Hotelli Arthurissa 23.-25.1. ja 

samalla Siipipyörä-lehden 90-vuotisjuhlat 

 Kansainvälinen tilanne: Afganistan, Irak, Palestiina, Israel, Ukraina 

 Hallituksen päätökset olisivat koko liikkeen parhaaksi. Hallituksella on 

pohdittavana isoja asioita mm. Rautialan viemärijärjestelmän uusimi-

nen ja muut kunnostustyöt. 

 Oman rautatieläisten piirin toiminnan puolesta 

 

HUOM ! 
 

 

 

 

 

 

Lehdessä on muutama piirros. 

Ne on poimittu vanhasta vuo-

den 1953 lehdestä. Jos tiedät, 

kuka on piirrosten tekijä, niin 

ilmoita toimitukselle 

0400654526 

arto@auranet.fi 

 


