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 Rautialan myynti käsitellään vuosikokouksessa tammikuussa 

2019 Seinäjoella.  

 Rukoillaan Rautialan myynnin puolesta. 

 Rautialan päärakennus maalataan tulevana kesänä. 

 Yhdistyksen arvokkaan arkiston ensimmäinen 50 vuotta on 

valmis keväällä siirrettäväksi Kansallisarkistoon.  

 Usealla teistä on varmaan sellaista materiaalia kotonanne, joka 

kaipaisi päästä historian tutkimuksen pariin. Ilmoittele. 

 Juhlatalo Rautialan nettisivut: http://mainosmies.com/dev/rautiala/  

 

 

Kannen kuva:  Tuntematon tekijä? Otettu Siipipyörä 8-1957 kannesta.  

TIETOIKKUNA 
 

 

SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 
 

Päätoimittaja ja toimitussihteeri Arto Auranen, Kymenraitti 4 as 4, 53100 Lappeenranta 
Puhelin 0400654526 Sähköposti arto.auranen@auranet.fi (myös osoitteenmuutokset) 

 

Siipipyörä ilmestyy 4 - 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

 

 
RAIL HOPE Suomi: osoite 

Kymenraitti 4 as 4  53100 LAPPEENRANTA 

Sähköposti: rky@irm.fi 
Puhelin +358400654526 

Katso muut tiedot netistä www.irm.fi  
 

RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 

RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA, 

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

RKY TIEDOTTAA 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky@irm.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA        Arto Auranen 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINENYHDISTYS RY 

 
 
4-2018  93. vuosikerta 
 

 

Rakkaat Siipipyörän lukijat.  
 
Tehtäväni RKY:n hallituksen puheen-
johtajana, Siipipyörän toimittajana ja 
nettisivujen ylläpitäjänä on tullut tiensä 
päähän.  
Puheenjohtajan tehtävä on ollut erit-
täin mielenkiintoinen ja rakas tehtävä, 
mutta myös raskas.  
 
Tammikuussa 2018 pidetyn vuosiko-
kouksen jälkeen hallituksesta on 
erottautunut pieni oppositioryhmä, joka 
on vaikeuttanut työtäni puheenjohtaja-
na sekä samalla rikkonut hallituksen 
yhteistyötä.   
Mennyttä vuotta pitkään pohdittuani ja 
rukoiltuani olen tullut siihen tulokseen, 
etten asetu enää puheenjohtaja eh-
dokkaaksi 19.1.2019 vuosikokoukses-
sa.  
Jatkan tehtäviäni jäsenenä niissä yh-
teyksissä, joihin olen jo saanut kutsun 
yhdyshenkilöiden kautta tai suoraan 
seurakunnista.  
 

Kiitän lämpimästi kaikkia tukijoitani 
hallituksessa ja Siipipyörän lukijoita 
yhteydenotoista ja myötäelämisestä. 
Vilpitön, rehellinen tuki on auttanut 
jaksamaan.  
 

Tullessani noin kymmenen vuotta sit-
ten ensi kertaa RKY kesäpäiville 
hämmästyin sitä iloa ja yhteisöllisyyttä 
niin täydellisesti erilaisten ihmisten 
kesken. Erilaisista taustoista ja hen-

gellisistä järjes-
töistä tulevat ih-
miset viihtyivät 
keskenään. Kan-
tava voima näytti 
olevan vahva kris-
tillinen usko.  
Liityin joukkoon. 
Puheenjohtajaksi jouduin tahtomattani 
4 vuotta sitten vaikeita asioita ratko-
maan.  
 
Nyt kun aikaa on vierinyt, olen saanut 
lukemattomia uusia ystäviä joukostan-
ne. Tavoittava RailHope työ on alkanut 
kantaa hentoa hedelmää. Uusia jäse-
niä, paljasjalkaisia rautatieläisiä on 
tullut mukaan toimintaan. Tarjouksia 
uusista kirkkopyhä paikkakunnista on 
tullut koko ajan lisää. Toiminta on vi-
rinnyt ja monipuolistunut ja uusia 
ideoita on noussut esiin.  
On aika jättää arvokas, vilkastuva työ 
nuoremmille hartioille.  
 
Toivotan Sinulle  
Siunattua Vapahtajan syntymäjuh-
laa rakas lukijani.  

Pidetään yhteyttä!  
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KUNNIA JUMALALLE  

 
Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin 

 
Joulun evankeliumi on tuonut ilon 

ihmisten keskelle. Niin alhaisena 

syntyi elämän Herra tähän maail-

maan, ettei hänelle riittänyt tilaa 

majatalossa.  

 

Kun paimenet riensivät Beetlehemiin 

ja olivat ensimmäisinä saaneet pol-

vistua Jeesus-Iapsen seimen ää-

reen tallissa, oli heidän sydämensä 

iloa ja riemua täynnä. Pimeys oli 

maailmassa, mutta nyt syttyi valo. 

Samassa kaikui koko taivaan ava-

ruudessa ilo ja riemu, kun suuri 

taivaan enkelten kuoro ylisti ja kiitti 

Jumalaa.  

 

"Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja 

maassa rauha ihmisten kesken, joita 

kohtaan hänellä on hyvä tahto." 

Jeesus-lapsi, joka jouluyönä sei-

messä oljilla lepäsi ja sitten 33 

vuotta myöhemmin oli ristiinnaulittu-

na Vapahtajana Golgatan ristillä 

pilkattuna, kiusattuna, ruoskittuna. 

Hän kärsi ristinkuoleman ja maksoi 

syntisten velat sydänverellään.  

 

Ystävät, RKY:läiset! Ajatelkaa, mitä 

todellinen joululahja ja -ilo on, jonka 

taivaallinen Isä antoi syntiselle maa-

ilmalle. Älä koskaan sitä suurta 

jouluvaloa ja iloa unohda. Jumala 

meille tänäkin aikana ja jouluna tar-

joaa lahjana ainokaisen Poikansa.  

 

RKY:läiset, rientäkäämme kirkkoihin 

kiittämään ja veisaamaan Daavidin 

Pojalle Hoosiannaa korkeuksissa.  

 

Kiitos ja ylistys rakas taivaallinen Isä 

siitä suuresta armostasi, kun olet ra-

kastanut meitä ja annoit ainoan 

Poikasi syntyä meidän Vapahtajak-

semme. Anna RKY:läisille oikea 

jouluilo ja pysyvä rauha ja hyvä kes-

kinäinen sopu. Anna myös nuori-

solle oikea uskonhalu kulkea kirk-

koteitä veisaamaan ylistysvirttä 

Daavidin Pojalle.  

 
Mikko Mannonen 

 
 
 
Joulun sanoma löytyi vuoden 1957 Siipipyörästä, kuten kannen kuva.  
Otsikon teksti on Matt. 1:18 (vuoden 1933/38 käännöksestä.) 
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TÄHTITIETÄJÄT BETLEHEMIN SEIMELLÄ  
 

Idän kansat antoivat ensimmäisenä 
tähdille nimensä. Tähdet opastivat 
karavaaneja ja matkaajia erämai-
den halki. Matt.2:2-12  
 
Tietäjät havaitsivat tähden, joka 
varmasti erosi muista heidän tun-
temista tähdistä ja lähtivät 
seuraamaan sitä. He luokittelivat 
sen kuninkaan tähdeksi ja ottivat 
mukaansa kalliit lahjat kultaa, suit-
sukkeita ja mirhamia. Matt.2:2  
 

Jerusalemiin tullessa tietäjät kysyi-
vät: "Missä se juutalaisten kun-
ingas on, joka on syntynyt?" Me 
näimme hänen tähtensä nousevan 
taivaalle ja olemme tulleet osoitta-
maan hänelle kunnioitustamme. 
 
Kuningas Herodes peljästyi ja koko 
Jerusalem hänen kanssaan. Pelko 
mahdollisesti tulevasta vallan vaih-
tumisesta tuli hänen mieleensä. 
Hän pyysi, että tietäjät kertoivat 
missä tämä lapsi olisi Betlehemis-

sä. Niin tietäjät lähtivät Jeru-
salemista, jonne tähti ei tullut 
ja matkalla Betlehemiin tähti 
jälleen ilmestyi heille ja iloi-
ten siitä he seurasivat tähteä 
seimelle. Ojensivat lapselle 
kalliit lahjansa Marian ja Jo-
sefin edessä.  
 
Mekin iloitsemme, että Va-
pahtajamme syntyi pelastuk-
seksemme ja sytytämme 
kynttilät ja annamme lah-
jamme lapsille ja omaisille ja 
ystävillemme rukoillen, että 
joulun Herra saisi astua ih-
misten sydämiin ja koteihin.  
  

JOULUN SANA  Onni Lysti 
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RAUTATIELÄISTEN LAPSET Joensuu 

Vasemmalta 
Topi Appelberg isä Väinö Vapon palveluksessa 

Eeva Parkkari isä Yrjö veturinkuljettaja 

Timo Puranen isä Sulo Aulis junamies 

Matti Leskinen isä viilari 

 

 

Tässä samassa paikassa Eeva Parkkari 
odotti toisia lapsia pihalle Niinivaaran VR 
talon portailla. Kun toiset lapset saapuivat 
pihalle, alkoivat yhteiset leikit; milloin men-
tiin metsään tyttöjen leikeille, milloin tuli 
poikia pihalle aloitettiin yhteiset leikit.  

Jonain vuonna jäädytti Eevan isä luistin-
radan, milloin VR:n verstaalla syntyi toi-
sen isän toimesta koripalloteline. Hurjinta 
oli, kun laskettiin kelkoilla tai muilla väli-
neillä alas Niinivaaran rinnettä, joka johti 
autotielle. Jumala varjeli monelta vaaralta, 

mutta yksi lasku päättyi laskijan turmaan.  

 

Tapasin näistä lapsista neljä, jotka 
innostuivat kertomaan, millaista VR:n 
lasten elämä oli 50-luvulla Niinivaa-
ran rautatieläisten kodeissa. He ovat 
kokoontuneet  2001 lähtien 10-5 
vuoden välein. Tästä eteenpäin he 
päättivät kokoontua joka toinen vuo-
si. Seuraava kokoontuminen on 2020. 

Siipipyörään kirjoittivat oman tarinan-
sa kaksi tapaamaani ”lasta”. Jatkoa 
varmaan on tulossa. 

 

 

 
 

Lapsuuteni Toralinnassa, 1948 – 1961  
Toivo Appelberg 

 
Oli vuosi 1948 elokuuta, kun muutimme 
uuteen nelikerroksiseen kerrostaloon, 
Huvilakatu 5  
 Meitä oli silloin kaksi poikaa ja kaksi tyt-
töä sekä vanhemmat. Kolmas sisko 

syntyi -48 ja neljäs -51. Isäni toimi polt-
toainetyönjohtajana Vapolla. Itse oli 4-
vuotias.  
VR:n talossa oli kaksi rappua ja 24 huo-
neistoa, 1h+k ja 3 h+k. Ullakolla sijaitsi 
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säilytysvarastot sekä pyykinkuivaustilat. 
Kellarissa oli yhteiset saunatilat ja pyyk-
kitupa. Jokaiselle haltijalle kuului pieni 
halkoliiteri ja juureskellari, pannuhuone 
ja iso halkovarasto. Talossa oli vesikier-
toinen keskuslämmitys metrisillä ha-
loilla. Lämmintä vettä ei tullut, vie-
märöinti oli kuitenkin ja WC, jossa oli 
pytty ja lavuaari. Keittiössä oli sinkkinen 
tiskipöytä kaatoaltaalla. Jokaisessa 
huoneistossa oli puuhella leivinuunilla, 
lämminvesisäiliö hellan kupeessa. No-
peampi tapa oli keittää aamukahvit 
priimuskeittimellä, niin kuin isäni teki. 
 
Viisikymmentäluvun alkuvuosina raken-
nettiin kaksi melkein samanlaista työ-
suhdekerrostaloa. Niistä viimeisimpään 
taisi tulla jo lämmin vesi.  
Samoihin aikoihin valmistui Tikkamäelle 
vuosina 1951 – 1954 Pohjois-Karjalan 
keskussairaala useine rakennuksineen. 
Niissä asui lääkäreitä ja sairaalan henki-
lökuntaa perheineen satakunta henkeä. 
Mielestäni he antoivat rautatientaloille 
nimen ”TORALINNA”. He olivat mieles-
tään parempaa väkeä. Se näkyi mm. 
alakoulussa ja muualla. Heitä suosittiin 
ja kehuttiin. Se huomattiin jo lapsena. 
 
Elo oli tuolloin melkoista vilskettä. Isäni 
oli töissä Vapolla. Hän kävi työtoverei-
den kanssa kesäisin rata-autolla, ympäri 
maakuntaa mittaamassa Vapolle ostet-
tuja ratapölkkyjä ja polttohalkoja. 
Kuskina toimi aina korjausmies Peter 
Toikka. Minäkin pääsin jonkun kerran 
mukaan, se oli koulupojasta mieleistä. 
Hyvät eväät kyllä maistuivatkin.  
Marjassa ja sienessä kuljettiin kisko-
busseilla ”lättähatuilla”. Kuski pysäytti 
sovittuun paikkaan keskelle metsää, ja 
otti kyytiin sovittuun aikaan. Eväät taas 
maistuivat. 
Lapsia perheissä oli 1-7. Ruoka haettiin 
yleensä SOK:n kaupasta joen rannasta. 
Myöhemmin tuli uusi pieni K-kauppa Tii-

likainen. Isoimmille lapsille kuului kau-
passa käynti. Pojille puiden sahaaminen 
pokasahalla, pilkkominen ja kantami-
nen, meillä IV kerrokseen. Saunominen 
tapahtui rapuittain, lämmitys vuorollaan 
omilla puilla isolla pönttökiukaalla, läm-
min vesi muuripadalla.  
Pyykkitupavuoro oli noin. kerran kuu-
kaudessa. Silloin isäni oli vapaalla ja 
teki ison kattilallisen hernekeittoa. Elet-
tiin sodan jälkeistä elämää, joitakin 
elintarvikkeita sai jaetuilla kupongeilla. 
Sosiaalinen kanssakäyminen oli runsas-
ta. Käytiin kylässä, lainattiin naapureilta 
mm. munia, sokeria, suolaa, sipulia ym. 
Lapsia oli kolmessa talossa yhteensä 
arviolta n. 80, kavereita riitti. Kesäisin 
pojat pelasivat jalka-, pesä- ja koripal-
loa. Lähimetsään rakennettiin majoja 
maahan sekä puihin. Onginta lähi joella 
oli suosittua, isoja lahnoja ja säyneitä 
tuli särkien ohessa, nahkiaisiakin saatiin 
joen hiesupohjasta. Äitini teki kaloista 
ruokaa yleensä paistamalla. Isä tykkäsi 
suolasärestä.  
 
Tytöillä oli omat juttunsa, kauppa- ja ko-
tileikkinsä. Yhteisiä pelejä mm. peili, 
kuka pelkää mustaa miestä, 12 tikkua 
laudalla. Uimassa käytiin Sahanlahdella 
ja Ilosaarella.  
Vaarallista touhuakin oli, uitiin kovassa 
virrassa Sirkkalasta tukkinipuille ja las-
kettiin kosken kuohuissa Penttilän 
sahan rantaan. Käveltiin takaisin Sirkka-
laan, homma uusittiin.  
 
Joillakin isillä oli moottori- tai soutuvene, 
joilla he kävivät kalassa Pyhäselän puo-
lella. Kesällä koululaisten kesäloman 
aikaan käytiin ”töissä” kadun toisella 
puolella. U. A. Kastarisen kauppapuu-
tarhassa. Pestiin kukkaruukkuja, kitket-
tiin ja muita puutarhahommia.  
 
Tytöt olivat myymässä kioskissa. Illan 
tultua oli palkanmaksun aika, ite Ukko 
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Kastarinen otti pakkasesta litran jääte-
lön ja jakoi sen yleensä kuuteen osaan, 
ehkä joku pennin karkki lisäksi. Mutta ei 
me pitemmän päälle tähän tyydytty. Eh-
kä me söimme päivän mittaan muuta-
man omenan, herukoita ja kasvi-
huoneessa kasvavia viinirypäleitä. U. A. 
Kastarinen oli nuuka mies. Hän asui 
omakoti-talossa kasvihuoneiden yläpuo-
lella rinteessä. 
Talvella yleisin harrastus oli hiihto, Yrjö 
Parkkari tervasi ja voiteli useimpien 
suksia. Mäenlaskua harrastettiin omate-
kemistä hyppyreistä. Talojen väliin jää-
dytettiin kenttä, jossa pelattiin kiekkoa. 
Lumien poisto oli talkoilla. Vuorollaan ty-
töt saivat kaunoluisteluajan. Lumilinnoja 
tehtiin, joka talvi, jopa 4-kerroksisia. 
Suvikeleillä oli lumipallosota.  
 
Taloilla oli yhteinen talonmies Aatu 
Kokkonen. Hän piti komentoa taloissa, 
teki lumityöt, hoiti lämmityksen metrin 
haloilla, patisti lapset yleisistä tiloista. 
Pyhäkoulua käytiin Adventtikirkossa lä-
hirinteessä. Saattoi ehkä kiinnostaa 
elokuvien ja kiiltokuvien takia. Nyrkkei-

lyharjoituksissa 
käytiin Niinivaa-
ran koululla. Val-
mentajana toimi 
Onni Valtanen. 
U. A. Kastarisen 
vaimo Aune oli 
opettaja. Kun 
aloitin koulun 
syksyllä 1951, 
hän toimi 1 – 2 
luokan opetta-
janani. Koulu oli 
ns. vanha kana-
vakoulu, kaupun-

gin talon vieressä.  Siitä alkoi opintieni. 
Koulussa tarjottiin yleensä keittoruokaa, 
eväät, maito ja ruokaliina piti viedä itse. 
3 – 8 luokat kävin eri kouluissa. Kansa-
koulusta pääsin 1959. Pääsin heti 
asiapojaksi Myllerin putkiliikkeeseen, 
pesti kesti vuoden. Ammattikoulun put-
kiasentaja linjan kävin 1960 - 1962, olin 
nuorempi putkiasentaja.  
 
Isäni kuoli sydänhalvaukseen 1961, olin 
tuolloin 17 vuotias. Oli kolme kuukautta 
aikaa etsiä uusi asunto kotiäidille ja 
kuudelle lapselle ja muutimme pois. 
Asunto löytyikin omakotitalon yläkerras-
ta, 2 h+k, Siihtalasta. Vuokraajalla 
itsellään oli neljä lasta. Se oli taloudelli-
sesti tiukkaa aikaa. Huono onni, hyvä 
onni, mitä se on? Talon tyttärestä tuli 
pitkäaikainen elämänkumppani 46 vuot-
ta nyt, ja jatkuu edelleen.  
Putkiasentajana työskentelin eri yrityk-
sissä 46 vuotta. Nyt olen eläkkeellä 
vuodesta 2007. Avioliitosta syntyi yksi 
poika. 
 

 

 
 
 

Rata-auto  
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Matti ikuistaa parveketta, jonka kautta 
Luru kulki.  
Taloissa ei ole elää rautatieläisiä, vaan ta-
lot ovat yleisillä vuokramarkkinoilla. 
 

 
Luru kissan ihmeelliset seikkailut 

Matti Leskinen 
 
Asuimme 1950 luvun taitteessa koko-
naan toisella puolella kaupunkia Utran 
tien varressa, jossa äitini oli Oman Avun 
myymälänhoitajana ja isäni VR:n 8. ko-
nepiirin veturitallilla viilarina.  
Asuimme kauppatalossa ja meillä oli Je-
ri niminen kiltti ja viisas susikoira.  
42 vuotta, jolla vaimo ja kaksi lasta ve-
turitallilla viilarina.  
 
Oli vuoden 1951 tai 1952 jouluaatto, 
kun kävin illalla kadun varressa hiippai-
lemassa. Etsinkö tonttuja tai joulupukkia 
- mene ja tiedä. Lähellä kotia äkkäsin 
kadun varressa hieman poikkeavaa vä-
riä lumipenkassa. Menin katsomaan 
tarkemmin ja kas siinähän olikin valkea 
ja hyvin kohmettunut, elävä kissa. Vein 
sen heti kotiin. Vanhempani hoitivat sen 
kuntoon.  
Annoin kissalle nimeksi Luru. Se oli pa-
ras joululahjani.  
 
Koiramme Jeri hyväksyi heti uuden ka-
verin. Se ei koskaan haukkunut tai 
vieroksunut kissaamme. Muistan hyvin 
elävästi, kun kumpikin söi yhtaikaa hel-
lan vieressä samasta astiasta 
jauhelihaa.  
 
Myöhemmin kesällä sattui ikävä tapaus. 
Jerin emä oli leikkisä koira ja yritti usein 

ottaa aikuisen hatun talteen. Joku pani 
pahakseen ja ilmoitti "häirikkö" susi-
koirasta poliiseille. Jeri lopetettiin 
vahingossa vääränä koirana.  
Muutimme 1953 uuteen valmistunee-
seen Tiaisenkadun, nykyisellään vih-
reään rautatieläisten taloon. Sinä 
syksynä aloitin myös kansakoulun Tont-
tulankadulla. Luru oli jätetty jollekin hoi-
toon sinne kaupungin toiselle puolen. 
Kului viikko ellei kaksi, niin Lurupa ilmes-
tyi pihapiiriimme ja kotiutui heti. Asuim-
me eka kerroksessa ja olohuoneesta 
pääsi parvekkeelle ja siitä maahan hel-
posti. Lurun reitti oli selvä, olohuoneen 
ovesta ulos. Tullessaan sisään se hyp-
päsi ensin parvekkeelta ikkunalaudalle 
ja paineli tassulla oven ripaa niin kauan, 
että joku meistä sen avasi. Viisas kissa 
se oli.  
 

Meillä se oli useita vuosia, mutta katosi 
kerran yllättäen. Monia huhuja asiaan 
liittyi, mutta minulle ei koskaan selvinnyt 
Luruni kohtalo.  
 
Sainpa pihapiiristä uuden kaverin jo mo-
nien entisten lisäksi, elätti Pulu, joka oli 
pudonnut toisen talon pesästään maa-
han ja loukannut siipensä. Olin silloin 
noin. 10 vuotias. Sekin lintu osui juuri 
minun huostaani. Vein sen tietysti kotiin 
ja sille tehtiin pahvilaatikkoon kotipesä. 
Harjoitutin sitä välillä ja esittelin talon 
lapsille. Syksyllä Kalle-pulu saatettiin 
vapauteen. 
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Niinivaaran VR-talojen pihapiirissä kurkittiin ja ker-
rottiin toisille, missä on asuttu. Pihapiirissä talvella 
oli isot lumivallit, kun autoja oli vähemmän. Lumival-
leihin kaivettiin käytäviä ja piilopaikkoja. Lapsia ei 
juuri varoiteltu. Yhteisö ja isommat lapset osasivat 
varoitella ylilyönneistä.  
Pihapiiri oli kuin yhtä perhettä lapset hoidettiin yh-
teisvastuullisesti. Kuivaushuoneessa pyykkipojat oli 
maalattu tai nimikoitu erotukseksi. Saunavuorot oli-
vat tärkeät samoin pesutuvat, jotka olivat 
muuttuneet ajansaatossa takkahuoneiksi. Talot ovat 
nykyään normaaleilla vuokramarkkinoilla. 
 

Matti kutsui tätä omaksi veturiksi >  
 
 

 

 

Joensuun veturitallit ja varikko. 
Vuonna 2017 tallit muuttuivat monipuolisiksi työpisteiksi ja toimitiloiksi ym.  
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KANTTORI KISKOILLA 

 

 

Aivan uutena jäsenenä 
tutkiessani yhdistyksen 
kotisivuja huomasin, et-
tä Siipipyörä-lehteen 
kaivataan tarinoita.  
 
Ajattelin heti, että on-
han noita tullut kirjoitet-
tua eri paikkoihin juttuja 
eri aiheista, joten päätin 
kantaa korteni kekoon. 
Koska niin rautateihin 
kuin kirkkoonkin liittyvä 
elämäntarinani on ehkä hieman epä-
tavallinen, kirjoitan tapojeni vastaisesti 
itsestäni. 
 
Ammatiltani olen kanttori, ja olen ollut 
Turun Mikaelinseurakunnan kanttorina 
yli 20 vuotta, joista 8 vuotta johtavana 
kanttorina eli työalavastaavana. Olen 
ensimmäisessä ja todennäköisesti 
viimeisessäkin työpaikassani. Kirkon 
virathan ovat parhaimmillaan kuin en-
tiseen aikaan VR:lläkin, elinikäisiä. 
Vaihtuvuus on ollut vähäistä. Valmis-
tuin Sibelius-Akatemiasta musiikin 
maisteriksi 1996 ja suoritin urkujensoi-
ton ylimmän tutkinnon parin vuoden 
lisäopintojen jälkeen. Koulun penkkiä 
olen kuluttanut siten yhteensä 21 vuot-
ta. Olen ollut mukana yli 1000:ssa 
avioliittoon vihkimisessä ja yli 
2200:ssa hautaan siunaamisessa. 
Olen soittanut satoja konsertteja ja 
säestänyt nimekkäitäkin taiteilijoita. 
  
Lapsena haaveilin veturinkuljettajan 
ammatista, kuten moni muukin pieni 
poika. Kävin isäni kanssa Turun rauta-

tieasemalla kuvaamassa ja kat-
selemassa junia. Joitain kaitafilmejä 
olen ladannut Youtubeen kaikkien kat-
sottaviksi. Filmeillä kiitävät niin 
Porkkanat kuin Lättähatutkin. 9-
vuotiaasta asti olen matkustanut Suo-
mea yksin junalla ristiin rastiin. Turusta 
pääsi Pieksämäelle, Seinäjoelle ja 
Kouvolaan asti niin että illaksi ehti vie-
lä kotiin. Ikävä kyllä veturinkuljettajia ei 
koulutettu sinä aikana, kun olin nuori 
ja opiskeluiässä. Kaksinajosta oli siir-
rytty yksinajoon, joten kuljettajia oli 
riittävästi. Kun kuljettajakoulutus taas 
alkoi, olin ollut kanttorin virassa jo 
monta vuotta.  
 
Opiskelin Helsingissä 1990-1998. 
Rantaradan peruskorjaus oli meneil-
lään ja valmistui 1995 kun sähköistys 
tuli käyttöön. Oli mielenkiintoista seu-
rata töiden etenemistä. Innolla katselin 
rataoikaisujen ja tunneleiden rakenta-
mista mm. Perniössä ja Pohjan-
kurussa ja odotin malttamattomana 
niiden käyttöönottoa. Mieleeni on jää-
nyt erityisesti, kun Salosta lähdettiin 
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Karjaan suuntaan ja vanhalla palakis-
koradalla ajettiin 120 km/h. Siinä oli 
vauhdin tuntua kiskojatkosten kolk-
keessa! Muutoin matkalla oli paljon 
hitaita osuuksia, mm. Perniössä 70 
km/h. Pimeäänkin aikaan junan käy-
töksestä ja äänestä tiesin missä 
mennään: tässä vaihtui palakiskorata 
jatkuvaksi, tässä on Pohjankurun tulo-
vaihde, tässä Tottolan tunneli jne. Kun 
opiskelutahti oli sangen tiivis ja vapaa-
aika kului opiskelussa ja soittoharjoi-
tuksissa, rautatieharrastus sai jäädä. 
Ja se jäikin yli 20 vuodeksi. 
 
Kesällä 2016 eräs opiskelutoverini Si-
belius-Akatemiasta kirjoitti Face-
bookiin jotain höyryveturi Risto 
1051:stä. Kysyin mitä tekemistä hänel-
lä on junien kanssa. Hän kertoi 
olevansa mukana höyryveturiporukas-
sa, joka ajelee Ukko-Pekka 1009:llä ja 
kysyi, kiinnostaisiko minua lähteä mu-
kaan talkoolaiseksi. Kysyin, että 
minkälaisia hommia minunlaiselleni 
olisi tarjolla ja hän vastasi että kuljetta-
jista on kova pula. Nauroin vain ja 
sanoin, että eipä taida minusta olla sii-
hen. Vielä enemmän nauroin, kun 
kuulin että koulutus pitäisi maksaa itse 
ja se maksaisi 5-numeroisen summan, 
jonka ensimmäinen numero ei ole yk-
könen. Asia jäi sillä erää mutta 
muutaman viikon kuluttua kerroin puu-
seppäveljelleni. että tällaista on 
minulle juteltu, ja hän sanoi heti, että 
hän ainakin ryhtyisi siihen, jos voisi.  
 
Vaimolta kyselin arasti ja hän totesi 
napakasti, että eikö sinun iässäsi ole 
tapana jokin moottoripyörä hankkia. 
Kun vielä appiukko, rautatieläinen, läh-
ti sponsoriksi, niin päätin että nyt on 
viimeinen tilaisuus toteuttaa lapsuuden 

haave ja ryhtyä veturinkuljettajaksi, 
harrastamaan junan ajamista! 
Koulutusta edelsivät terveydenhoita-
jan, lääkärin ja psykologin tarkas-
tukset. Soveltuvuutta vaativaan ja 
vastuulliseen tehtävään mitattiin monin 
tavoin. Psykologin loppulausuma oli 
"olet ihanneainesta" mikä tietysti ilah-
dutti aivan eri alalta tulevaa oppilasta. 
Kaikkine perehtymisineen kuljettaja-
koulutus kesti noin vuoden. 
Teoriaosuus oli kokopäiväistä opiske-
lua Kouvolassa, ja kanttorin työstäni 
sain sen järjestymään vapaapäivä- ja 
vuosi-loma-järjestelyin. Palkatonta vir-
kavapaata jouduin ottamaan vain 
kaksi päivää. Viikonloput tein kanttorin 
hommia.  
 
Teoriakoulutuksen opiskelutovereista-
ni tuli VR Trackin ratatyökoneen-
kuljettajia. Teoriajakson jälkeen kukin 
lähti omalle sijoituspaikkakunnalleen, 
minä jatkoin Kouvolassa höyryveturin 
kimpussa. Heinäkuussa 2017 sain kul-
jettajan lupakirjan, joka oikeuttaa 
minut kuljettamaan höyryvetureita 
Suomen rataverkolla. Meitä höyryvetu-
rinkuljettajia ei Suomessa kovin monta 
olekaan. Lääkärintarkastukset ja lii-
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kenneturvallisuuden kertauskoulu-
tukset koskevat minua aivan kuten 
ammattikuljettajiakin. Lupakirjahan on 
sama, joten vaatimuksetkin ovat sa-
mat. Ainoa ero on kalusto-
koulutuksessa: minulla ei ole asiaa 
vaikkapa Pendolinon ohjaimiin, mutta 
eipä tuo ole harrastusta haitannut. 
 
Pidän kanttorin työstä. Musiikki on mi-
nulle palkallinen harrastus ja elä-
mäntapa. Työssäni saan tavata 
ihmisiä heidän iloissaan ja suruissaan. 
Toisaalta harjoitellessani yksin suu-
ressa kirkossa suurten urkujen 
ääressä olen kuin veturinkuljettaja, jo-
ka yksinäisyydessä keskittyy työhönsä 
ja yksin ohjaa suurta laitettaan. 
Höyryveturi kiinnostaa kaiken ikäisiä 
ihmisiä. Rankan talkootyön palkkana 
ovat ihmisten ilmeet (rahapalkkaa ei 
makseta eikä osinkoa jaeta - lipputulot 
menevät junan kunnossapitoon).  
 
Kun vedän viheltimen kahvasta, päät 
kääntyvät ja monet jäävät paikalleen 
ihmettelemään ohi kiitävää ilmestystä. 
Vierellä ajavat autoilijat kuvaavat kän-
nykkäkameroillaan samalla, kun 
yrittävät pitää autonsa tiellä. Kalliot 
ovat täynnä kuvaajia ja dronet pörrää-
vät junan yläpuolella. Höyryjuna kol-
kuttelee radoilla, joille ei muuten 
pääse; olen ajanut Kaskisiin, Ristii-
naan, Uuteenkaupunkiin, Naantaliin, 
Lohjan radalla, Valkeakoskelle, Sköld-
vikiin, Loviisaan, Pelkolaan, Hami-
naan, Heinolaan, Vaskiluotoon...  

Tätä kirjoittaessani olen valmistautu-
massa viikonloppuun Helsingissä. 
Ukko-Pekka kuljettaa matkustajia 
Kirkkonummelle ja takaisin. Rantara-
dalla on ahdasta, mutta kyllä sinne 
mahtuu!  
 
Esittelen mielelläni höyryveturia kiin-
nostuneille. Se on harvinaisuus, joka 
on useimmille varsin tuntematon kapi-
ne. Työpaikkani urkuja olen esitellyt 
yleisölle jo 10 vuoden ajan. Soitan jo-
ka kuukauden toisena sunnuntaina 20-
minuuttisen minikonsertin minkä jäl-
keen kerron urkuparvella uruista ja 
vien ihmiset urkujen sisälle katsomaan 
mitä soitin pitää sisällään.  
Lopuksi kaikilla on mahdollisuus soit-
taa urkuja itse. Kuten höyryveturinkin 
kanssa, hämmästyneet ja innostuneet 
katseet ja kommentit ovat paras palk-
ka. Soittoani voi kuunnella ja katsella 
Youtubessa yli 400 videon verran. 
 
Höyryveturin ohjaimissa saan ajaa ju-
naa tarpeekseni. En kaipaa sähkö-
veturin ohjaamoon yön pimeinä 
tunteina yksin kuljettamaan rikkihap-
poa Siilinjärvelle. Voi kai sanoa 
rehellisesti, että olen harvinaisen on-
nellisessa asemassa. Saan tehdä 
työtä jota rakastan ja harrastaa sitä 
mistä lapsena haaveilin - ihmisten 
iloksi ja Jumalan kunniaksi. 
 
Marko Hakanpää 
Turun Mikaelinseurakunnan johtava kantto-
ri,veturinkuljettaja 
www.hakanpaa.net 
www.hoyryveturimatkat1009.fi 
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MUISTOISSA MULLA…              Marja Laakso 

 

Muistoja lapsen silmin rautatieläisten kesäjuhlilta 60-70 luvulta 
 
Osallistuimme puolisoni kanssa viime 
kesänä rautatieläisten juhannusjuhlaan 
Rautialassa. Minulle oli erityisen merki-
tyksellistä viettää juhannusta tällä tapaa 
yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Se 
herätti minussa elävänä muistot rautatie-
läisten kristillisistä kesäjuhlista, joihin 
pääsin osallistumaan yhdessä mummini 
kanssa 60-70 luvulla. 
Vuotuinen kesäjuhla oli minulle yksi ke-
sän kohokohdista. Tulen perheestä, 
jossa oli seitsemän lasta. Minä olin per-
heeni 6. lapsi.  Olen syntynyt 1956. 
Muistan vieläkin sen ilon tunteen lähteä 
matkaan kahdestaan rakastamani 
mummin kanssa. Minulle oli ainutlaa-
tuista saada kokea mummin 
jakamatonta huomiota ja matkan rie-
mua.  Pelkkä matkan odotus sai innos-
tuksen pilkkeen silmiini. Mummilla oli 
tapana ostaa minulle matkan lähetessä 
jotakin kaunista uutta päälle pantavaa. 
Tuon ajan lapsena osasin olla sydämes-
täni siitä kiitollinen. 
Matkaan lähdettiin tietysti junalla. Mum-
mini Tyyne Koponen os. Raninen oli 
karjalainen, joten mukaan mummi pak-
kasi aina karjalanpiirakoita. Mikä oli sen 
suloisempaa lapsesta kuin mutustella 
junassa mummin tekemiä karjalanpiira-
koita puolukkamehu kyytipoikana. Opin 
jo varhain näillä matkoilla, että karjalai-
nen ei syö eväitään yksin, vaan tarjoaa 
myös niitä muille kanssamatkustajille.  
Joskus hieman varttuneempana minua 
miltei nolotti tämä mummin tapa. Mutta 
kuinka ollakaan, nyt huomaan perineeni 
tuon saman tavan! 
Mummini oli sydämen viisas kasvattaja. 
Mummin välittämä usko oli iloista luot-

tamusta rakastavaan Jumalaan. Mum-
milla oli tapana sanoa, että rukouksen 
lapset eivät mene koskaan hukkaan. 
Tiesin, että mummi rukoili ahkerasti 
kaikkien rakkaittensa puolesta. 
Kesäjuhlilla sain osallistua tilaisuuksiin 
oman mielenkiintoni mukaan. Mummi ei 
pakottanut eikä nuhdellut, vaikka en aina 
jaksanut istua loppuun asti - viisas 
mummi siinäkin asiassa.  En luonnolli-
sestikaan edes ymmärtänyt kaikkea, 
mitä tilaisuuksissa puhuttiin.  Tärkeintä 
oli mielestäni ilmapiiri, tunnelma, jonka 
lapsikin pystyi aistimaan ja liittymään sii-
hen. Tajusin lapsen uskolla, että olemme 
jonkun suuren äärellä, joka yhdistää 
meidät näkymättömin sitein toinen toi-
siimme. Juhlakansan harras, voimakas 
virrenveisuu viehätti ja kosketti minua. 
Jumalan sanan lisäksi oli varmasti myös 
tärkeää tavata ystäviä ja vaihtaa kuulu-
misia. Mieleeni on painunut kuva kuinka 
kohtaamisiin liittyi iloista naurua ja ha-

Marja Laakso RKY:n Pietarin matkalla 
2016 
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laamista, mutta näin myös kyynelehtiviä 
kasvoja. Juhla oli paikka jossa, aikuiset 
jakoivat myös arjen kipua ja koettele-
muksia. Se oli myös paikka, jossa 
lohdutettiin ja myötäelettiin toisten tunto-
ja. Lapsena minut pidettiin erillään 
aikuisten murheista, mutta ymmärsin 
monen saaneen uutta voimaa ja virkis-
tystä yhteisestä uskosta ja 
välittämisestä. 
Myös minulla oli erityinen aikuinen ystä-
vä juhlilla. Hän oli persoonallinen Iida 
Kekäläinen-Palmgren Kouvolasta. Iidalla 
oli tapana antaa minulle muistolause, jo-
ka minun tuli muistaa seuraavana 
kesänä. Mieleeni on jäänyt erityisesti yk-
si muistolause: vaikka minut on 
läpivalaistu, Jumala rakastaa minua. 
Sanat Iida oli lainannut uskovalta norja-
laiselta röntgenlääkäriltä. Aikuisten 
ystävällinen asenne tuntui lapsesta mu-
kavalta. Voi miten monet jäätelötötteröt 
ja karamellit sain vastaanottaa kesäpäi-
vien aikana! Sain kokea, että lapsellakin 
on paikka ja arvonsa näillä juhlilla. 
Juhlien vastuunkantajista muistan erityi-
sesti rovasti Hannes Kauppisen. Lapsen 
silmissä hän oli lempeä mies, jolla oli ai-
kaa pysähtyä ja jäädä hetkeksi 
vaihtamaan ajatuksia. Erityisesti minun 
lapsen mieltä kiehtoi mies, jonka nimi oli 
Onni Lysti. Lapsen korvaan niin hauska 
nimi oli enne mukavasta ihmisestä. Onni 
Lystin muistan miehenä, jolla oli puku 
päällä, musta salkku kainalossa ja hä-
nen tapansa liikkua oli kiireinen. Mutta 
Onni Lysti ei tuottanut pettymystä. Hän 
vaikutti niin hyväntuuliselta, hänellä oli 
iloinen hymy ja lämmin käden puristus 
kaikille jaettavaksi. Minulle syntyi vaiku-
telma, että kaikki tunsivat Onnin ja Onni 
tunsi kaikki. 
Juhlilla oli myös muita lapsia. Muistan 
erityisesti Risto Kalskeen perheen Tu-
rusta. Mukana olivat myös 
isovanhemmat. Ystävystyin perheen las-

ten kanssa. Nuoresta iästään huolimatta 
heidän uskonsa oli näkyvää ja jollain ta-
paa minulle hämmentävää. Heidän 
puheistaan ymmärsin, että minun uskoni 
Jeesukseen oli vasta idullaan. Lukiolais-
nuorena tuli minulle henkilökohtaisen 
ratkaisun aika. 

Tuntui mukavalta kirjoittaa näitä rivejä. 
Olen kiitollinen näistä muistoista, niistä 
ihmisistä ja kohtaamisista kesäjuhlilla. 
Koen, että ne kantavat minua edelleen. 
Minun Jumalani on edelleen rakastava 
Jumala. Nyt Jeesus on jotakin henkilö-
kohtaista, Hän on Vapahtajani. 
Meillä on edelleen etuoikeus kokoontua 
yhteen ja rakentua yhteisestä uskosta.  
Meillä on vapaus ja vastuu, että väli-
tämme toisistamme sanoin ja teoin, roh-
kaisemme ja kuuntelemme toinen 
toistamme.  
Siellä, missä meitä on kaksi tai kolme 
koolla, on Hän kanssamme. 
Siunataan toisiamme, että siunauksen 
perisimme! 
Siunaavin ajatuksin,  

 

Marja Laakso (os. Koponen) 
perheterapeutti, Vantaa 

marjalaaksolle@gmail.com  

 
 

  

Kuva Weissenbergin kodista. 
(Kuvassa oleva lapsi ei ole kirjoittaja) 
RKY:n kuva-arkisto 

mailto:marjalaaksolle@gmail.com
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IN MEMORIAM 

 

Hilkka Ahokkaan muistoksi 
 

 
Hilkka Johanna Ahokas os. Valtonen 
(21.8.2925 – 1.10.2018) kuoli Rova-
niemellä 93-vuotiaana. Rautatieuransa 
hän aloitti Uudessakaupungissa vuon-
na 1946. Rovaniemelle Ahokkaat 
muuttivat jo seuraavana vuonna ja 
täällä Hilkka työskenteli eläkkeelleläh-
töönsä saakka. 
 
Ensimmäiset muistikuvani Ahokkaista 
ovat kansakoulun alaluokilta.  Myös 
isäni oli VR:llä töissä ja asuimme rau-
tatieläisten asuinyhteisössä Jääskeläi-
sessä, missä myös Ahokkaat asuivat.  
Jääskeläinen oli aikoinaan ensimmäi-
nen rautatieseisake lähdettäessä Ro-
vaniemeltä etelään.  Myös Hilkan 
aviopuoliso oli VR:n palveluksessa 
toimien kuorma-autonkuljettajana. 
 
Jääskeläisestä oli reilut kolme kilomet-
riä silloisen Rovaniemen kauppalan 
siihen kansakouluun, mihin kouluun 
asuinalueemme lapset kuuluivat.  Hil-
kan miehellä oli tapana ottaa meitä 
lapsia kyytiinsä, jos hänen työvuoron-
sa ja meidän kouluun-lähtömme olivat 
samanaikaisia. Talvisin kovien pak-
kasten aikana me lapset jännitimme 
auton ympärillä, lähteekö auto käyntiin 
ja saamme kyydin, vai pitääkö lähteä 
kävelemällä. Siihen aikaan ei autoissa 
vielä ollut sähköisiä moottorinlämmit-
timiä, vaan auton alle tehtiin pieni 
nuotio ja sillä yritettiin lämmittää moot-
tori.  

Hilkka Ahokas 
toimi Valtion-
rautateillä 
kirjurina eri 
tehtävissä yli 
neljäkymmen-
tä vuotta, pää-
osin Rovanie-
mellä. 
Viimeiset vuo-
det hän työs-
kenteli liiken-
teenohjauksessa. Hän jäi eläkkeelle 
vuonna 1988 ja sain työskennellä Hil-
kan kanssa hänen eläkkeelle 
lähtöönsä saakka. Yhteisiä työvuosia 
meille kertyi yli neljännesvuosisata eli 
26 vuotta. 
 
Hän oli työtoverina eritäin pidetty ja 
lämmöllä muistan, miten hän minuakin 
nuorena kirjurina ystävällisesti ja kär-
sivällisesti opasti eri käytännön 
työtehtävissä, niin tavaratoimistolla 
kuin henkilöasemalla.  
 
Hilkka huolehti myös kunnostaan ja 
hän oli ahkera pyöräilijä ja kävelijä 
asuinalueellaan ihan viime kuukausiin 
saakka.  Vajaa vuosi sitten hänellä to-
dettiin vakava sairaus, johon hän 
sitten menehtyi tänä syksynä.  Kai-
paamaan jäivät lapset perheineen ja 
laaja ystäväjoukko. 
 
Lämmöllä kollegaa muistaen. 
 

Taisto Jääskö 
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Olavi Liukkosen muistolle 
 

RKY:n Toijalan piirin jäsen Olavi Liuk-
konen siirtyi ajasta ikuisuuteen Akaan 
vanhainkoti Havulinnassa illansuussa 
8.9.2018 hoitajan lukiessa hänelle il-
tasiunausta ”Levolle lasken Luojani” 
 
Olavi oli ollut jo kolmisen vuotta vuo-
depotilaana, joskin henkisesti vielä 
melko vireänä sen jälkeen, kun hä-
nenn vaimonsa Hanna oli kuollut 
vuonna 2014.   
Ja vaimonsa Hannan myötä Olavin 
elämä oli aikanaan nivoutunut rautatie-
läisiin ja edelleen RKY:een, olihan 
Hannan isä Reino Tanni rautatieläinen 
ja Toijalan RKY:n piirin puheenjohtaja 
kolmisenkymmentä vuotta sekä vielä 
Rautialan kesäkodin puuhamiehiä. Ja 
niinpä sitten Hannan ja Olavin hääjuh-
latkin vietettiin vuonna 1966 Rautia-
lassa.  
 
Rautialan kesäkodin vihkiäisjuhliin v. 
1962 lähettämässään tervehdyksessä 
piispa E.G. Gulin oli kirjoittanut: ”ol-
koon tämä uusi kesäkotinne Teille ja 
Teidän lapsillenne kolmanteen ja nel-
jänteen polveen pyhä maa, missä 
kuullaan Jumalan puhuvan”. Näin liit-
tyvät Olavi ja Hanna ja edelleen 
heidän poikansa, RKY:n nykyiset jä-
senet Heikki ja Lassi-Matti, tähän su-
kupolvien ketjuun.  
 
Virkatyönsä Olavi teki kirjastonjohtaja-
na Viialan (nyk. Akaa) kunnan kirjas-
tossa ja eläköidyttyään sieltä hän 
keskittyi yhä enemmän pääharrastuk-
selleen, ihailemaansa suurmiehen 
Carl Gustav Emil Mannerheimiin liitty-

neen dokumenttiaineiston keräämi-
seen. Olavi laati ensimmäisenä 
suomalaisena v. 1992 bibliografian 
Suomen marsalkka Mannerheimista. 
Olavin merkittävän suuri Mannerheim-
kokoelma oli aluksi esillä hänen koto-
naan Tykölän kartanossa ja myöhem-
min Päivölän kansanopistossa, 
kunnes kuluvan vuoden kesäkuussa 
Olavi lahjoitti kokoelmansa Hämeen-
linnassa toimivaan Militaria-museoon. 
Eläköidyttyään 1990-2000 -luvuilla se-
kä Hanna ja Olavi osallistuivat aktiivi-
semmin myös RKY:n Toijalan piirin 
toimintaan ja Rautialan Ystävien Toija-
lassa tapahtuneisiin kokoontumisiin. 
 
Olavi muistetaan Akaan Toijalassa ja 
Viialassa merkittävänä vanhan ajan 
herrasmiehenä, jonka elämän arvot: 
koti, uskonto ja isänmaa olivat järkky-
mättömät ja näkyivät myös käytännös-
sä hänen elämässään. 
 
Liisa Tanni ja Antti Tanni 
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TALVIPÄIVILLE  SEINÄJOELLE 

TALVIPÄIVÄT  18. - 20.1. 2019  

Hotelliravintola Alma  Ruukintie 4 Seinäjoki 

www.hotelalma.fi  (Vanha rautatieläisten talo) 
 

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista 
teoistaan! Ps. 105:1  

 

 
 
Ohjelma  
alkaa perjantaina 18.1. klo 18.00 päivällisellä.  
Majoitutaan viihtyisiin huoneisiin ja vietetään iltaa yhdessä paikallisten 
rautatieläisten kanssa. 
 
Lauantai 19.1. Raamatun sanan ja musiikin merkeissä nauttien toistemme 
seurasta. Käymme tutustumassa kaupunkiin ja  Suojeluskunta talossa Etelä- 
Pohjanmaan historiaan 100 vuotta sitten. Yhdistyksen vuosikokous klo 13 
kuuluu lauantain ohjelmaan, iltaohjelmaa unohtamatta.  
 

Sunnuntai 20.1.  
Aamiainen Almassa  
10:00   RailHope messu Lakeudenristin kirkossa saarna Arto Auranen  
Kirkkokahvi ja lyhyt RKY:n esittely.  
 
Ilmoittautumiset  2.1.2019 Artolle 0400654526  tai  rky@irm.fi 
 

Hinnat  aterioineen 
Pe – Su paketti 2 yötä 180 € täysihoito 
Pe – La paketti 1 yö täysihoito 130€ 
La – Su paketti 1 yö 120€ 
Lauantain päiväkäynti 45 € sis. 2 ateriaa ja kokouskahvit. 
 
Maksut mieluimmin etukäteen RKY:n tilille FI14 2001 2000 5919 91  
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Vuoden2018  aikana toimitukselle ilmoitetut poisnukkuneet  
 
Markkanen Kalevi  Lappeenranta 

Holsti Kaija  Akaa 
Jäntti Raimo Pieksämäki 
Poikela Ilmari  Saarenkylä 
Niinistö Maija   Mertie 
Ahokas Hilkka  Rovaniemi 
Ilves Kaarlo Lappeenranta 
Liukkonen Olavi  Aakaa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevia kirkkopyhiä 
 
20.1. Lakeuden ristin kirkossa Seinäjoki (Talvipäivien yhteydessä) 
27.1. Malmin kirkossa Helsinki 
10.3. Sammonlahden kirkossa Lappeenranta 
17.3. Pielisensuun kirkossa Joensuu 
31.3. Mikaelin kirkossa Turku  
17.-19.5. Pietarin matka  (soita Pynnöselle 0405304982) 
 

Katso netistä irm.fi  

 

KUTSU 

RKY:N I SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS  

19.1. 2019 klo 13.00 

Hotelliravintola Alma  
Ruukintie 4 Seinäjoki 

 
Päätetään Kesäkoti Rautialan myynnistä ja käsitellään sääntöjen määräämät asiat: mm. 

hallituksen toimintakertomus ja talousarvioesitys, valitaan yhdistyksen puheenjohta-
ja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.  

 

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista! 
Hallitus 

Vuosikokouksessa sytytämme kynttilän 
jokaisen poisnukkuneen jäsenemme 
muistolle.  
Kiitämme siitä työstä, jonka he ovat yh-
distykselle antaneet ja pyydämme 
Jumalan siunausta heidän ystävilleen ja 
omaisilleen. 
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RAUHALLISTA JOULUA JA  

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 

LUKIJOILLE JA 

YHTEISYÖKUMPPANEILLE 
 

RKY hallitus 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


