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Toinen vuosikokous on hyväksynyt vuoden 2017 tilit ja myöntänyt 
vastuuvapauden tilitvelvollisille. 

Hallitus on saanut vuokralaiselta Tiina Kranssi OY:ltä uuden 
tarkennetun Rautialan ostotarjouksen.  

Kunta on antanut puoltavan lausunnon, jossa on ilmaistu halu 
kehittää Rautialan matkailupalveluja yhdessä Tiina Kranssi OY:n 
kanssa.  

Digivalokuvakilpailu jatkuu, lähetä kuvat 
aulis.kangasniemi@pp.inet.fi 

 
Kannen kuva: Arto Auranen Viialan asema  
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Kuuma kevät ja kesä. 
 
Olen Leenan kanssa saanut nauttia 
lämmöstä väsymiseen asti. 
Olemme saaneet vierailla ystävien ja 
lastenlasten luona. Vaikka lastenlapset 
ovat siinä iässä, että kaverit ovat tärke-
ämmät, niin halit saadaan, mennen 
tullen.  
Hienoa oli seurata Nokian kesäteatteri-
esitystä ”Täällä Pohjantähden alla”, 
joka saikin huippuarvosanat. Näytelmä 
keskittyi Koskelan Akselin elämään 
syntymästä kuolemaan. Saimme liput 
ensi-iltaan. Tyttären poikamme, Pekko, 
esitti kahtakin lapsiroolia pitkässä näy-
telmässä.  
 
Huippuhetki kesässämme oli, kun Lap-
peenrannassa asuvat 
lapsenlapsemme lähtivät mukaan jo 
toista kertaa Kansanlähetyspäiville Ryt-
tylään. Riemusta kiljuen he ilmoittivat 
sen Mummille ja Ukille. Keskityimme 
päivillä vain tukemaan heidän madolli-
suuttaan osallistua junnutapahtumiin. 
Päivien sanoma oli ”Minä olen teidän 
kanssanne”  
Tähän luottaen me jokainen saamme 
jatkaa elämäämme. Luottamus Juma-
lan ihmeelliseen hoitoon on jokaiselle 
meille avain asia. Ellei Kristus ole sydä-
messämme, emme saa mitään aikaan.  
Ainakaan sellaista, mikä olisi Jumalan 
tahto. (Joh 15) 
 
Ihan meinasi unohtua, että saimme olla 
perhekuntamme kanssa myös alku-
kesällä Espanjan lämmössä.  

Meitä puhutteli espanjalaisten tarjoilijoi-
den kunnioitus isovanhemmuuttamme 
kohtaan. Ravintolassa kysyttiin kolmen 
sukupolven ruokailutilanteessa, että 
joko ”mama ja papa ovat valinneet.” 
Olimme otettuja tästä puhuttelusta, se ei 
sopisikaan suomalaisen tarjoilijan suu-
hun. Siinä maassa on vanhempien 
kunnioitus vielä säilynyt. Iloitsimme 
siitä. 
 
Rukoillaan, että syksyn viileät tuulet an-
taisivat uutta voimaa ja rohkeutta 
edessä olevissa tehtävissä.  
 
Suuret kiitokset Sinulle esirukouksis-
tasi! 
 
Olethan huomannut nettisivuilla olevan viikoit-
tain vaihtuvan Sana-osan. Lue ja anna 
palautetta.   

PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 

Käydessämme tapaamassa Seija ja Antti 

Mustosta Kokemäellä. Löysimme Meto-

distikirkon ideoiman saarnastuolin kadun 

kulmasta. Kahdesti viikossa luetaan Isä 

meidän rukous ja Raamattua. Muuta ei saa 

puhua. 
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Ensimmäinen muistikuvani junamat-
kasta on, kun paikallisjuna Riihimäeltä 
Helsinkiin pysähtyy Nuppulinnan ase-
malla joskus 1960-luvun puolivälissä. 
Nousen junaan äitini kanssa ja oloni on 
jännittynyt suuressa junassa. 5-6 vuoti-
aalle junan suuruus, matkan pituus ja 
joulupukin näkeminen Helsingin ase-
malla on iso asia. Muistan vieläkin alle 
tunnin mittaisen matkan tunnelman, 
Helsingin rautatieasemalla korkealle 
nousevan katon, asemalle pysähtyneet 
junat ja sen joulupukin. Se oli ensimmäi-
nen muistikuvani junamatkasta. 
 
Kun äiti oli VR:llä töissä, tarkoitti se 
1960-70 luvuilla sitä, että äidin lisäksi 
alaikäiset lapset saivat 18 vuoteen asti 
ilmaisen junalipun. Kahtena kesänä lo-
malla matkustin viikossa-kahdessa 
koko Suomen läpi junalla. Kemijärvellä 
käännyttiin ja itä-Suomen kautta tultiin 
takaisin. Yöt nukuttiin liikkuvissa tai py-
sähdyksissä olevissa junissa tai teltassa 
rautatieaseman lähellä kullakin paikka-
kunnalla. Noista matkoista jäi mukaan 
kangastarroja, joissa on merkitty paikat, 
joissa kävin. Se oli nuorelle yksinhuolta-
jan pojalle loistava mahdollisuus päästä 
näkemään kotimaata. 
 
Myöhemmin junamatkat ovat työssä ja 
vapaa-ajalla olleet merkittävä asia. Nii-
den etu linja-autoihin verrattuna oli mm. 
siinä että junassa sai liikkua, käydä ra-
vintola-vaunussa ja samaan aikaan 
uppoutua omalla paikalla uneen, kirjaan 
tai omiin ajatuksiin vaihtuvassa maise-
massa. Persoonalliset konduktöörit ovat 
jääneet mieleen. Kerran 2010-luvun 
alussa vaunu talvella pysähtyi jossakin 

Parikkalan ja Lappeenrannan välissä ja 
kuulutus kertoi, että ”odotamme Neu-
vostoliitosta lähtenyttä junaa”. Kes-
keytin junan hiljaisuuden sanomalla ää-
neen ”syytä onkin odottaa, sillä se on 
lähtenyt parikymmentä vuotta sitten...” 
 
Kun YLE ja VR järjestivät 2012 juhan-
nusjunan Helsingistä Rovaniemelle, 
jossa 13 tuntia kuljettiin kiskoilla yöttö-
mässä yössä, se oli kokemus. joka ei 
unohdu. Junaan etsittiin julkkiksien ja 
järjestäjien lisäksi ”tavallisia matkusta-
jia”. 1296 hakijan joukosta meitä valittiin 
32 ja siinä jokaisen valitun kohdalla 
omakohtaisilla kokemuksilla junassa oli 
merkitystä. Juhannusjuna pysähtyi mat-
kalla yli kymmenen kertaa ja Riihimäen 

RAUTATIELÄISEN POIKA      Teuvo V Riikonen 
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jälkeen asemat olivat täynnä ihmisiä, 
vaikka juna Tamperetta ja Kokkolaa lu-
kuunottamatta pysähtyi kullakin 
asemalla vain muutaman minuutin. Sa-
maan aikaan junassa, asemilla ja TV:n, 
radion sekä netin kautta yksi matka yh-
disti puolisen miljoonaa suomalaista.  
 
Ulkomaan junamatkat ovat olleet oma 
kokemus. Kerran menin Venäjälle Mos-
kovaan yöjunalla tapaamaan 
yhteistyökumppania. Yöllä kolmen jäl-
keen hyppääminen lähes tyhjälle 
asemalle ennen kuin vastaanottaja mi-
nut löysi, oli jännittävä kokemus. Japa-
nissa minuutilleen aikataulussa kulke-
vat luotijunat olivat myös mykistyttävä 
matka ja yksin pysähtyminen Hiroshi-
man asemalle katsomaan sodan 
muistomerkkiä. Egyptin Kairossa mat-
kalaukun junaan nostajia oli yli 20 

pienelle ryhmällemme. Euroopan tun-
neleissa menevät junat kertovat ihmisen 
taidoista porautua läpi vuorten. Sveit-
sissä hyppäsin kerran lentokentältä 
junaan lentojen välillä ja kävin katso-
massa yhden kaupungin maisemia.  
 
Junamatkat ovat parhaimmillaan myös 
esikuvia ihmisen matkasta ja kristityille 
vertauskuva taivasmatkasta. Jostakin 
on aina lähdetty, turhat matkatavarat pi-
täisi jättää pois, lippu pitäisi löytyä ja 
aikataulussa pysyminen on turvallista. 
Matkaa tehdään muiden avulla ja mui-
hin luottaen. Ja pääteasemalle pitäisi 
päästä.  
Kerran eräs pappi oli nukahtanut ju-
nassa. Konduktöörin kysyessä lippua, 
pappi ei löytänyt sitä mistään. Lopulta 
konduktööri nähtyään miehellä liperit 
kaulassa sanoi: ”Kyllä minä uskon, että 
teillä se lippu on...” Siihen pappi vastasi 
”siitä huolimatta minun pitää löytää se, 
koska siihen on merkitty mihin minun pi-
täisi mennä...” 
 
Teuvo V. Riikonen 
 
Kirjailija ja Parikanniemisäätiön toimin-
nanjohtaja, joka viihtyy liikkuvassa 
junassa. 
 
 



Siipipyörä  3 - 2018   6 

 

Aurinkoisena keskiviikkona 8. elokuuta 
saimme olla viettämässä Onni Lystin 85-
vuotisjuhlaa Paavalin kirkolla Helsin-
gissä. Koolla oli suuri joukko Onnin 
läheisiä, sukulaisia ja ystäviä pitkän elä-
män varrelta.  
 

Juhla aloitettiin veisaamalla kiitosvirsi 
kahden hanurin säestyksellä. Päivänsan-
kari, Onni Lysti, toi puheenvuorossaan 
esille vilpittömän ilonsa ja kiitollisuutensa 
siitä, että me kaikki olimme tulleet pai-
kalle. Omaisten ja ystävien lisäksi oli 
edustettuna Paavalin seurakunta, Biblia-
seura, Viestinnän Kristilliset, Pelastus-
armeija, Lyydiläisten seura ja tietysti 
RKY. 
 
Bibliaseuran pastori toi terveiset vasta te-
kemältään Kiinan matkalta. Raamatun 
käännöstyön rinnalla Bibliaseuralla on 
vahvasti mukana lukutaitotyö. Tuokaa 
meille Raamattuja, haluamme lukea Raa-
mattua, pyytävät kiinalaiset. Kristinus-
kossa on rakkautta, jota kannattaa levit-
tää. 

Lastenlap-
set esit-
tivät omia 
ajatuksi-
aan vaaril-
le: Minulle 
tulee mie-
leen... 
Jokaisella 
kolmella 
tytöllä oli 
monia iloi-

sia ja hyviä ajatuksia tullut mieleen 
vaarista. Äidillä, Onnin nuorimmalla tyt-
tärellä, oli omat kiitoksen sanansa 
isälleen. 
Välillä saimme kuulla upean karjalan kie-
lellä lauletun laulun.  

RKY:n puheenjohtaja toi mieleemme, 
kuinka Onni oli Liisankadun vintin tyhjen-
nyksessä valon tuoja, painaessaan 
aikakytkimellä varustetun valon uudes-
taan ja uudestaan palamaan. Arto 
muistutti meitä jatkuvan valon tarpeesta. 
Jeesus on maailman valo, sitä valoa me 
saamme välittää eteenpäin.  
Laulut ja puheet vuorottelivat tiuhaan tah-
tiin. Päällimmäisenä oli ilo ja kiitollisuus. 
 
Ohjelma oli niin mukaansa tempaavaa ja 
monipuolista, että kahvi ja lämpimät piira-
kat olivat jäähtyä ennen kuin maltoimme 
käydä nauttimaan pöydän antimista. On-

nin puoliso, Tamara, oli loihtinut pöydän 
täyteen erilaisia herkkuja. Juhlasta syntyi 
oikea kirkastusvuorihetki arjen keskelle.  
 
Onni Lysti on ehtinyt elämänsä aikana 
olla monessa mukana. Hän on palvellut 
vuosia Pelastusarmeijan majurina, 
RKY:n sihteerinä sekä toimiston hoita-
jana vuosina 1964-68. Yhä edelleen hän 
on RKY:n Helsingin piirin puheenjohtaja. 
Hän on myös ahkera Siipipyörä-lehden 
avustaja ja ilmoitushankkija.  
 
Kiitämme Onnia tehdystä työstä ja palve-
lualttiudesta. Jumala antakoon runsaan 
siunauksensa elämäsi kaikille päiville.  
 

Leena ja Arto 

ONNELLINEN MIES 
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Raimo Jänttiä muistellen 
 
 

Raimon oli pitkän linjan rautatieläinen 
ja todistava kristitty. Hän toimi leipätyö-
nään konduktöörinä pienissä juna-
busseissa lähiliikenteessä, aktiivisesti 
kotiseurakunnassaan, kristillisessä 
Työväen-yhdistyksessä ja rautatieläis-
ten kristillisessä yhdistyksessä 
Pieksämäellä. Jumala oli siunannut ih-
meellisellä rikkaudellaan Pieksämäen 
rautatieläisiä, sillä siellä sananjulistajia 
riitti, oli puhujia sellaisia kuin Taivas-
salo, Karppinen, Hyvärinen ja Raimo 
Jäntti. Kokouksissa oli reipasta menoa 
ja vakavaa pohdiskelua. 
 
Raimo oli hiljainen, vaatimaton ja ve-
täytyvän tuntuinen, joka osasi kuun-
nella toisia ja ottaa sitten kantaa, aina 
palvelualtis ja nöyrä. 
Tuntuu usein siltä, ettei tänä aikana sie-
lujen kellareista löydy muuta kuin 
kylmää, pimeää ja teräksen kovuutta. 
Olipa ilo olla mukana siinä porukassa ja 
sen keskusteluissa.  
 
Kirkkoa ja sen julistusta syytellään 
usein liiasta synnistä puhumisesta ja 
sanotaan, että eikö evankeliumi ole ilo-
sanoma. Me emme kuitenkaan pääse 
iloon pelkkää nappia painamalla. Iloon 
kuljetaan usein kipeän kautta, se on 
joskus ankara prosessi, jossa itsen tai 
toisten sälyttämät taakat alkavat pai-
naa, ensin on saatava keventää 
reppua.  

On itseensä me-
nemisen ja 
anteeksi saami-
sen paikka. 
Jeesus sanoi Si-
monille:” Minulla 
on sinulle sanot-
tavaa, joka on 
saanut paljon an-
teeksi, rakastaa 
paljon” Terve 
syyllisyys on seurausta siitä, että on 
tehnyt jotakin väärin. Siihen paras 
lääke on anteeksisaaminen. Tätä an-
teeksisaaneiden iloa ja yhteisyyttä 
saimme usein Raimon kanssa kokea 
RKY: piirissä Pieksämäellä. 
 
Raimo Jänttiä muistellessa alkaa mie-
lessä soida keskipohjalaisen maan-
viljelijän, maallikkopuhujan Leonard 
Typön väkevä ylösnousemusvirsi: ”Au-
rinkomme ylösnousi, paistaa 
voittovuorella. Lämmin valo sieltä lois-
taa surut murheet hajottaa...” 
 
Pieksämäen piirin silloiset jäsenet ovat 
saaneet siirtyä ”tuonpuoleisiin” odotta-
maan ylösnousemuksen aamua ja me 
saamme pyytää, että: ”Armon henki 
täyttää, mielet murheelliset ilolla, rau-
han tyven, puhdas ilma Jeesuksesta 
virtailee. Epäilyksen alta nousee köyhä 
sielu kiittämään. Ikävöitsen täältä 
päästä kotimaahan ikuiseen. 
 
Terveisin   Esa ja Irja.

 
 

 

IN MEMORIAM 
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RKY:n perinteinen Juhannusjuhla yh-
distykselle rakkaassa Rautialassa 
päätettiin järjestää kansainvälisenä. Jo 
hyvissä ajoin Tuulia lähetti kutsun 
IRM:n verkoston kautta kansainvälisille 
jäsenille. Kiinnostusta oli enemmänkin, 
vaikka monilla oli muitakin suunnitel-
mia. Hieman arveltiin, että tuleeko 
lopulta ketään ja jos niin montako vie-
rasta ulkomailta.  
 Kansainvälinen juhannushan siitä to-
den totta tänä vuonna tuli, sillä 
iloksemme saimme kaksi virolaista 
EKRÜ:n jäsentä myös vieraaksemme. 
IRM:n presidentti, sveitsiläinen Ueli 

Berger ilahdutti saarnaamalla Vesilah-
den kirkossa ja pitämällä Rautialassa 
lyhyen katsauksen IRM:n nykytilantee-
seen ja tulevaan toimintaan.  
 
Viikonlopun aikana säiden haltija näytti 
meille kaikille Suomen kesän kaikki 
säät.  
Perjantai oli todella viileä. Aallot löivät 
saunarantaan ihan vaahtopäinä. Kokon 
sytyttämisen aikaan satoi jo vaakasuo-
raan ja tuuli niin voimakkaasti, ettei 
kokkoa voitu turvallisuussyistä sytyttää, 
vaikka metsäpalovaroitus oli tiistaina, 
purettu Pirkanmaalta. Siitä huolimatta 

KANSAINVÄLINEN JUHANNUS 

Toijalan asemalla Ilari Passila 2v.     Kuva: Ueli Berger IRM presidentti. 
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me RKY:läiset ja muutama paikkakun-
talaisperhe sinnittelimme saunaran-
nassa ja herkuttelimme grillimakka-
ralla. Ueli ja virolaiset näkivät kuitenkin 
kokon, olkoonkin vastarannalla. 
 
Lauantaina aamu valkeni aurinkoisena, 
mutta edelleen viileän epävakaisena, 
kun suuntasimme Vesilahden kirkkoon 
juhannuspäivän messuun, jota veti 
suosittu kirkkoherra Henttinen. Hän 
aloitti toteamalla, että Vesilahden Ju-
hannuskirkko on aina saanut sisältöä 
RKY:n läsnäolosta ja yhdistyksen pit-
källä perinteellä on merkittävä arvo 
tilaisuudessa. Kolehti kerättiin yhdistyk-
sen hyväksi. Kaarinan poikakuoron ja 
Uelin saarnan virkistäessä päiväämme 
palasimme pihassa suuren kuusen alla 
nautittujen kirkkokahvien jälkeen Rau-
tialaan jatkamaan viikonlopun ohjel-
maa, jonka teemana oli Ps 13 ”Minä 

luotan sinun armoosi, saan iloita sinun 
avustasi” ja Psalmin jae 6 jatkuu ”Minä 
laulan kiitosta Herralle, hän pitää mi-
nusta huolen”  
Koko viikonlopun ohjelma sisälsi paljon 
yhteislaulua ja musiikkia Kaarinan 

säestäessä meitä, milloin alttoviululla, 
nokkahuilulla tai viisikielisellä kante-
leella. Ueli osallistui myös yhteis-
lauluun, vaikka ei vielä osaa Suomea 
omasta mielestään riittävästi. Myös Ka-
lervon lausumat tekstit viroksi läm-
mittivät etenkin virolaisia ystäviämme. 
Paikalle tuli myös päiväkävijöitä muka-
vasti ja nimiä vieraskirjaan. Tiinan 
laittama ruoka oli hyvää ja sai kiitosta 
myös ulkomaalaisilta. Ueli piti kotikal-
jasta ja paikallisesta riistasta. 
Ulkona oli erilaisia pihapelejä ja mm. 
mölkky kiinnosti ulkomaisia vierai-
tamme. Ehdittiinpä sitä käymään myös 
luontopolkutietokilpailukin. Kuppikivi ja 
Vesilahti sekä Jaakobin poikien isän 
nimi herättivät keskustelua tehtävänä. 
Lauantain juhannussauna on yksi vii-
konlopun ehdottomista traditioista ja 
mainioista saunan löylyistä nauttivat 
niin kotimaiset kuin ulkomaiset vieraat 

tuoreiden, tuoksu-
vien koivuvihtojen ja 
vilpoisan uinnin li-
säksi. Veteen oli nyt 
helppo pulahtaa uu-
situilta portailta. Ueli 
ei tahtonut millään 
luopua uimisesta 
saunan kera, vaikka 
vesi oli juuri nyt vain 
16 C tänä poikkeuk-
sellisen helteisenä 
kesänä. Myös virolai-
set, Ants ja Erik, 
saivat tuta suomalai-
sen saunan sekä 
vihtomisen tavat ker-

toen samalla omistaan.  
Arto vihki itse kunkin ”Sauna 
Knight”:ksi (sauna ritari) asetellessaan 
arvomerkit olkapäille vihdan lehdistä. 
Uelille totesimme, että aina kun hän 
käy Suomessa hänet piiskataan (will be 
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beaten), johon hän huumorilla totesi, 
että siksi hän haluaa tulla taas kahden 
vuoden päästä mukaan ehdottomasti.  
 
Sunnuntai-aamun säätä puolestaan 
kuvaa täydellisesti virren sanat ”On ke-
sän kirkas huomen ja suvi- sunnuntai. 
Ei liiku lehti tuomen…” Tosin lintunen ei 
ollut vait, sillä ne sirkuttivat iloisesti pi-
han puissa, kun nostimme juhlallisesti 
lipun taas salkoon ennen aamupalaa. 
Siniristilippu liehui koko viikonlopun 
puhtaan sinivalkoisena juhlistamassa 
yhdessäoloamme. 
Narvan kyläkirkon messussa Kalervo 
luki raamatun tekstikohdat myös viroksi 
ja Arto saarnasi mieleenpainuvasti.  
 
Kaikkiaan viikonlopun ohjelmaan osal-
listui 26 henkilöä, päiväkävijät mukaan 
lukien. Ikähaitari oli 3-vuotiaasta yli 80-
vuotiaaseen ja Kaarinan lapsille laati-
man oman ohjelman ansiosta viikon-
lopun toteutus onnistui suunnitellusti. 

Viikonloppuna tapasimme ihania pitkä-
aikaisia Rautialan juhannusvieraita, 
mutta myös ihan ensikertalaisia, mikä 
ilahdutti meitä suuresti.  
  
Kiitos, että olitte mukana Rautialassa ja 
erityiskiitos teiltä saamistamme vin-
keistä Hollannissa 2.-9.8.2019 
järjestettävää IRM:n kansainvälistä 
konferenssia koskien.  
Toivottavasti tapaamme pian uudel-
leen. Ueli sanoi jo varaavansa 
matkasuunnitelmaansa seuraavan 
Rautialan kansainvälisen RKY:n juhan-
nuksen.  
 
 
Viikonlopun ohjelmasta ja toteutuksesta vas-
tanneet  
Matti Kytö 
Kaarina Peltonen 
Tuulia Passila 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Virolainen ystävämme Eerik Tennokene                               Ueli Berger Kalervo ja Kaarina Peltonen  

sekä Marja ja Markku Laakso 

Maria on ollut lapsena mummunsa mukana Rautialassa 
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Me nousimme Allegro-junaan Tikkuri-
lasta Jokirantojen kanssa. Muut 
matkalaiset ja paikat odottivat valmiina 
Pynnösen Heikin johdolla. Arton saimme 
matkaamme Vainikkalan asemalta. Ve-
näläinen konduktööri, tulli ja rajavar-
tiosto saapuivat myös junaan. Siinä 
vauhdissa tarkastettiin liput, passit ym. 
paperit. Junan hytkyessä yritimme 
saada kirjaimet osumaan pienen tullisel-
vityslomakkeen pienen pieniin ruutuihin. 
Rahanvaihtokin onnistui junassa. Meistä 
tuli äkkirikkaita, kun vaihdoimme eurot 
rupliin.  Kahvi ja teetäkin tarjottiin, tosin 
purtavat loppuivat juuri meidän kohdalta. 
Mutta onneksi meillä oli omat eväät mu-
kana. Sitä on tähän ikään mennessä jo 
jotakin oppinut. 
 

Pietarissa Suomen asemalla meitä oli-
vat vastassa paikalliset oppaamme 
Lempi ja Toivo. Metrolla Suomen ase-
malta hotelli Dostoevskiin. Matkalaukut 
säilöön ja menoksi. 
Aluksi tankkasimme itsemme aurinkoi-
sella ravintolan terassilla lähellä 
ensimmäistä tutustumiskohdettamme:  
 

PIETARIN MATKA   25-27.5.2018           Seija Kittilä 
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Pietari-Paavalin linnoitusta. Pietari-
Paavalin katedraali ja Suurkeisarien 
hautaholvi oli erikoinen nähtävyys. Isoja 
marmoriarkkuja pitkin lattioita henkilötie-
toineen ja osin kuvineen ja patsaineen. 
 
Metrolla takaisin ja hotellihuoneet valloit-
tamaan. Huone pieni, mutta siisti, 
näköala kattotasanteelle. 
Vaatteiden vaihtoa ja hotellin kabinettiin 
päivälliselle. Siellä tapasimme myös Ma-
rian kirkon diakonin Hannu 
Keskisen Lilja vaimonsa kanssa. 
Ryhmäläiset esittelivät itsensä ja 
kertoivat elämänsä taustoja. 
Mielenkiintoisia kertomuksia, 
mutta ilta venähti vähän pitkäksi 
etenkin, kun nuoret tarjoilijamme 
eivät meinanneet millään selvitä 
laskutuksesta. Puhutteleva Raa-
matun tulkinnan jälkeen 
lähdimme vielä mieheni Raimon 
kanssa tunnin iltakävelylle 
Nevski prospektilla ja Nevan ran-
toja ihaillen. Käväisimme myös 
hotellia vastapäätä olevassa 
”Vladimir Icon of the Holy Mother”-kated-
raalissa.  
 
Lauantai-aamuna lähdimme bussilla 
kohti Pietarhovia. Todella upea paikka. 
Kullattuja patsaita, suihkulähteitä, puis-
toja kauniine kukkaistutuksineen. 
Ensimmäisenä piti ostaa hellehattu, sillä 
aurinko porotti täydeltä terältä ja helle 
hemmotteli.  
Paluumatkan teimme kantosiipialuk-
sella, jolla pääsi Talvipalatsin eteen.  
Nevalla olisi viihtynyt pitempäänkin, 
mutta päivällinen odotti. 
Ja metroon jälleen. Oli muuten kokemus 
sekin. Pitkiä liukuportaita ylös tai alas 
tarpeen mukaan, välillä kerrosten vaih-
toa rappusissa kipittäen (ei 
huonokuntoisille tai lastenvaunuille), 

metro-kartan tutkimista, jäämmekö pois 
kahden pysäkin vai kolmen välin 
päästä? Sitten reippaasti tungetaan vau-
nuun, joka kovalla rytinällä vei 
seuraavalle ”stantsijalle”, ja samanlai-
sella vauhdilla ulos. Taas selvittiin ja 
porukka pysyi kasassa! 
Päivällinen hotellilla. Tarjoilu sujui ri-
peämmin kuin edellisenä iltana, mutta 
se laskujen kanssa setviminen! Tarjoili-
jattarille taisi tulla tuskanhiki ennen kuin 

kaikki olivat tyytyväisiä. 
Lehtori Liisi Jokiranta piti illalla raamat-
tutuokion Daavidin ja Saulin välisestä 
ongelmasta. Sauli menetti Herran siu-
nauksen tottelemattomuuden takia ja 
alkoi vainota kateudesta Daavidia. Mo-
nesti olisi Daavid voinut kostaa ja 
surmata Herran voidellun, mutta Daavid 
ei koskenut Herran voideltuun, luottavai-
sesti Daavid jätti asian Jumalan käsiin 
ilmaisten sen Psalmissa 105:15 "Älkää 
koskeko niihin, jotka olen voidellut, älkää 
tehkö pahaa minun profeetoilleni." Kun 
Herran aika tuli, niin Sauli sai ansionsa 
mukaan. 
Ehdimme taas armaani kanssa iltakäve-
lylle. Ajatelkaa: Kaunis Pietarin 
kaupunki, lempeä kesäilta, Neva virtaa 
siltojen alla, hevoskastanjat täydessä 
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kukassa ja kuutamo taivaalla. Romant-
tista!  
Sunnuntai-aamuna olimme liikkeellä 
puoli 9. Läksimme kävelle Pyhän Marin 
kirkolle. 
Pietarin kaupunki vietti muuten samana 
viikonloppuna 315 v juhliaan. Nevski oli 
suljettu liikenteeltä kulkueiden ym. juh-
lallisuksien vuoksi. 
Oli aivan mukava kävellä ja ottaa valo-
kuvia matkan varrelta 
Saavuimme hyvissä ajoin perille. Va-
loisa ja avara kirkko keskeisellä paikalla. 
Hannu ja Arto toimittivat messun. Mu-
kana oli myös jonkun verran paikallisia. 
Juttelimme erään suomalaissyntyisen 
vanhuksen kanssa, joka oli tullut kirk-
koon venäjänkielisen miniänsä kanssa. 
 
Kirkkokahvit juotuamme lähdimme Ve-
näläisen taiteen museoon. Mielen-
kiintoinen paikka. 
Suuri, mutta inhimillinen. Siellä oli paljon 
raamatunaiheisia tauluja ja kuvasinkin 
niitä ahkeraan, kun kieltotaulua ei näky-
nyt, eivätkä nurkissa istuvat maatuskat 
asiaan puuttuneet. Mooseksen ylen-
tämä käärme erämaassa ja syntinen 
nainen fariseusten edessä olivat puhut-
televia. 
Silmiin osui kaunis maisemataulu, jonka 
olisi voinut vaikka seinälleen laittaa. Ja 
yllätys, yllätys kuvassa oli Aleksanteri 
Gine: ”Suomalainen maaseutu”. 
 
Seuraava kohde oli Kristuksen ylös-
nousemuksen kirkko eli Verikirkko. 
Aina vain mahtavampaa. Upeat mosaiik-
kityöt peittivät seinät kauttaaltaan. 
Euroopan suurin mosaiikkikokoelma, 
7500 m2.  Kyllä ovat tekijät olleet taita-
via. Itse olen aikoinani tehnyt pienen 
työn kansalaisopiston kurssilla, joten 

osaan vähän kuvitella työn määrää, joka 
näihin teoksiin liittyy. Aiheet olivat raa-
matullisia ja todella kauniita. Kaunis 
kirkko, mutta surullinen historia, Alek-
santeri II surmapaikka. 
Nautimme vielä yhteisen päivällisen Ma-
rian kirkon alasalissa. Emäntä oli 
laittanut meille maittavan päivällisen al-
kupaloineen ja broileri riiseineen. Kiitos. 
 
Metroon ja matkalaukkujen hakuun ho-
tellilta. Ja vielä viimeisen kerran metroon 
ja Suomen asemalle. Lempi ja Toivo pi-
tivät meistä hyvää huolta viimeiseen 
asti. Kiitos heillekin ystävyydestä ja huo-
lenpidosta.  
Mukavassa matkaseurassa 3 tunnin 
matka vierähti sukkelaan ja oli jäähy-
väisten aika. 
Toivottavasti vielä tapaamme jossain 
yhteydessä 
 
Jos asuisimme Etelä-Suomessa, niin 
helppo olisi piipahtaa ”naapurissa” vii-
konloppumatkalla nimenomaan Allegro-
junalla.  
 

Kiitos Heikki, Arto, Liisi ja ystävät mat-
kalla. 
 

 
Siunattua kesää Torniosta 
Seija ja Raimo Kittilä  
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RKY:n rakkaasta kesäkodista on tulossa täydennetty ostotarjous, Asia jäi vuosi-
kokouksessa tammikuussa pöydälle. Nyt meiltä kaikilta kysytään rohkeutta 
päättää myymmekö vai emme. 
Hallitus on pohtinut asiaa puolelta ja toiselta kolmen vuoden ajan ja tullut siihen 
tulokseen, että ensivuoden Talvipäivien yhteydessä pidettävässä vuosikokouk-
sessa päätetään Rautialan myynnistä. 
 

 
Miksi olisi hyvä myydä nyt? 
Olemme yrittäneet virkistää yhdistyk-
sen toimintaa ja lisättä Rautialan 
käyttöä. Se toive ei ole toteutunut. Uu-
sia jäseniä on tullut, mutta enemmän 
on poistunut kirkkauteen. Aktiivisesti 
toimivia jäseniä on alle kasikymmentä 
henkeä. Näin pienellä joukolla olemme 
joutuneet päättämään yhdistyksen toi-
minnasta. Oma käyttömme Rauti-
alassa on juhannus ja heinäkuussa 
vuosikokouspäivä. Hallitus on kokoon-
tunut Rautialassa korkeintaan kolme 
kertaa vuodessa.  
Suurta huolta aiheuttaa Rautialan ra-
pistuva kunto ja jatkuva korjausten 
tarve. Korjausvelkaa on jäänyt viimei-
siltä vuosikymmeniltä tuntuvasti. 
Viimevuonna tehdyssä laajassa kunto-
tarkastuksessa jouduttiin toteamaan, 
että pikkumökki on menetetty Alimmat 
hirsikerrat ikkunan tasalle ovat jo me-
netetty Uusi mökki tulisi halvemmaksi. 
Aitan alempia hirsikerroksia odottaa 
sama kohtalo ellemme toimi.  
Paljon on tehtykin, Toivolan sisäilma-
ongelmassa on viranomaisten vaatimat 
korjaukset tehty. Navetan katto on uu-
sittu ja pyörätuoli luiska pääraken-
nukseen laitettu. Nykyinen vuokralai-
nen on varustanut navetan vintin 
häähuoneeksi ja yhdistys on rakenta-
nut uuden sillan sisäänkäyntiin.  

 
Ensivuodelle jää tehtäväksi vielä ra-
kennusten ulkomaalaus, pääraken-
nuksen kosteiden wc tilojen kunnosta-
minen sekä eteisen että papinkamarin 
lattioiden avaaminen. Pakolliset jäteve-
sijärjestelmät on laitettava lain-
mukaiseen kuntoon lokakuuhun 2019 
mennessä. Suunnitelmat on sitä varten 
kunnassa hyväksytty. Päärakennuk-
sessa ja pikkumökissä järjestelmä 
toimii jo. Tulevaa lämmityskautta var-
ten on vielä uunit laitettava turvalliseksi 
paloviranomaisen vaatimalla tavalla. 
  
Ostotarjous 
Tarjouksen tehnyt pitopalveluyritys 
Tiina Kranssi Oy on palvellut vuokralai-
sena kesästä 2016 lähtien ja saanut 
paikan toimimaan ja asiakkaat palaa-
maan. On häitä ja muita perhejuhlia, 
kuntavierailuja muista tapahtumista pu-
humattakaan. Seurakunta on lisännyt 
ja lisää käyttöä. Yrityksen suunnitelmiin 
kuuluu kehittää Rautialaa matkailu- ja 
virkistyskäyttöön. Kunnan kaavassa 
alue on määritelty virkistys- ja matkailu-
käyttöön eikä kunta halua tätä 
käyttötarkoitusta muuttaa.  
Ostaja antaa yhdistykselle kymmenen 
vuoden käyttöoikeuden entiseen ta-
paan. Arkisto ja toimisto saavat jäädä 
ennalleen päärakennuksen yläkertaan. 

MIKSI MYISIMME RAUTIALAN? 
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Jos nyt myydään jäävät edellä mainitut 
korjaukset ostajan tehtäväksi.  
Yhdistyksenä emme saa mitään avus-
tuksia korjauksiin ja remontteihin ELY-
keskukselta, ei maatalouden kehittä-
miskeskus Kantrilta, eikä mahdollisilta 
EU projekteilta. 
  
Yhdistys on saanut ostaa Rautialan 
vuonna 1962 hyvin halvalla seurakun-
nalta. Yksi vaihtoehto olisi palauttaa 
pappila seurakunnalle takaisin kiitok-
sen kanssa. Suuria rahoja hiipuva 
yhdistys ei tarvitse, tärkeintä on, että 
Rautiala olisi avoin kaikille ja voisi pal-
vella sekä rautatieläisiä että 
muita asiakkaita juhlata-
lona.  
 
Lopuksi 
Onko meillä yhtään syytä 
omistaa Rautiala, kun 
saamme kaikki tarvitse-
mamme palvelut ilman 
omistajan murheita ja vel-
voitteita.  

Minulla on unelma, että tulevaisuu-
dessa yhdistyksen perinteisen tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi ja toiminnan jat-
kamiseksi voimme perustaa säätiön. 
Säätiön kautta olisi mahdollisuus mm. 
jakaa apurahoja rautatieläisille ja hei-
dän jälkeläisilleen esim. opiskeluun. 
Ratkaisuna säätiö on paljon keveämpi 
ja toimivampi.  
 
Puheenjohtaja Arto Auranen 
 
Netin kautta voit ottaa kantaa asiaan 
irm.fi KYSELY.  
 
 

 

 

  

RUKOUS 

Rukoillaan RKY:n hallituksen ja puheenjohta-

jan puolesta 

RKY:n tulevaisuuden puolesta 

IRM konferenssin puolesta Hollannissa 
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KIRKKOPYHÄT 
 

16.09. klo 10 Kirkkopyhä Akaassa saarna Esa Lipasti, 
kirkkokahvi. 

25.09. klo 16.00 Kristityt rautatieläiset kokontuvat Alp-
pitalolla Karjalankatu 2 A. Ilmoittaudu 23.09. 
mennessä Heikille 0405304982 

15.10. klo 12 Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen 
kirkko, saarna Arto Auranen, kirkkokahvi-
hetki. 

11.11. klo 11.00 Kirkkopyhä Vuosaaren kirkko, saarna 
Arto Auranen, kirkkokahvituokio. 

Joulukuussa Pieksämäki? 
Tammikuussa Talvipäivät ja vuosikokous Seinäjoella 

 
 
 

 
RKY tekee matkan Hollantiin varaa paikkasi netissä 

 


