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95. vuosikerta 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 
 

3 Tietoikkuna 
 
4 Puheenjohtajan tervehdys 
 
5 Unto Martikainen, Pitkäperjantain sanoma 
 
6 Ilmari Mustonen, Antti Mustosen muistolle 
      
8 Hellä Kytö, Maata pitkin halki Euroopan 
 
10  Esa Lipasti, Joensuun kirkkopyhä 
 
13 Esirukousaiheita 
 
14 Auri Rantakari, Valoa raiteille – Seinäjoen  

kirkkopyhä Lakeuden ristin kirkossa 
 
16 Tiina Salonen, Kevään odotusta Tarttilassa 
 
18 Tuulia Passia, Kansainvälinen viikonloppu 

Rautialassa 26.-28.6.2020 
 
20 Juuso Hyvärinen, Toijalan Veturimuseo 
 
22 Kutsu 2. sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja 

esityslista 
 
 
 Toimintaa vuonna 2020 
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TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 
Päätoimittaja: Iikka Löytty, 0400596120, iikkaloytty@gmail.com 

Toimitussihteeri: Tuulia Passila, 0505759288, tuulia.passila@pp.inet.fi 
 

Siipipyörän toimitusneuvosto on RHS:n hallitus ja mainoksissa Onni Lysti. 
Jäsen- sekä muut RailHope-asiat puheenjohtajalle tai kotisivuilta löytyvällä 

yhteystietolomakkeella. 
 

Siipipyörä ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä 
 

Yhdistyksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta www.railhope.fi 
 

RKY:n pankkitili FI55 4108 0011 3715 75 
RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA, 

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RailHope Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n hallitus 

 pj. Iikka Löytty 0400596120 

 vpj Matti Kytö 0503853103 

 sihteeri Tiina Salonen 0456676879 

 rahastonhoitaja Tuulia Passila 0505759288 

 Tero Meskanen 

 Mari Pakkanen 

 Kaarina Peltonen 

 Kalervo Peltonen 

 Auri Rantakari 

 Antti Suutari 
 

Kannen kuvat: Lakeuden Ristin kirkkopyhä Seinäjoki, Iikka Löytty 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa: Herran 
oikea käsi tekee väkeviä tekoja.  Herran oikea käsi korottaa, Herran 
oikea käsi tekee väkeviä tekoja.  En minä kuole, vaan elän ja julistan 
Herran töitä.  Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua 
antanut.  Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä 
sisälle kiittämään Herraa.  Tämä on Herran portti: vanhurskaat käyvät 
siitä sisälle.  Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle 
pelastajaksi.  Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.  
Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on 
se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.   

Psalmi 118:15-24 
 
Jeesus on noussut ylös ja vaikuttaa nytkin jokainen hetki sydämessämme. 
Rautatieläisten sukujen ja perheiden ketju myös elää ja muuttuu. 
Isäni Toivo vuonna 1984 ja äitini Fanny vuonna 1989 pääsivät Taivaan kotiin. 
Sisareni Pirkko vuonna 2014 ja nyt veljeni Seppo 22.3.2020.  
Muitakin läheisiämme on saateltu tälle matkalle. Siunattua matkaa ja saamme 
elää jälleen näkemisen toivossa. 
 
Elämme  myös koronan hidastamaa ja muuttavaa aikaa. Tuntuu toisaalta 
vähän sellaiseltakin, kuin olisi viime sodan jälkeisen aikojen tunnelmia. Silloin 
suomalaiset yhdistivät Herralta saamansa rohkeuden ja yhteyden. Rukoiltiin 
yhdessä ja erikseen. Maitokaupasakin ihmiset menivät polvirukoukseen, kun 
presidentin puoliso kehoitti. Siitä alkoi ja jatkui Suomen rakentaminen. Ja 
nousu tämänpäivän hyvinvointiin. Silloin autettiin avun tarvitsijoita, 
lähimmäisiä. 
 
Nyt tuntuu samanlaisia yhdessä tekemisen ajatuksia ja toteutuksia. Jatketaan 
rukousta itsemme, lähimmäisemme, päättäjien ja yhteiskunnan puolesta. 
 
Siunausterveisin Iikka Löytty 
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PITKÄPERJANTAIN SANOMA 

 
Kirkkokalenterimme mukaan olemme laskiaisen kautta laskeutuneet 
viettämään paaston aikaa. Paaston ja rukouselämän tehostamisen 
myötä voimme tutkistella sisintämme ja pohtia sitä, mihin olemme itse 
kukin matkalla. Mihin olemme elämässämme pyrkimässä, ja mikä oikein 
on elämämme tärkein asia? 
 
Meillä on etuoikeus kulkea Vapahtajamme valmistamissa askelissa, kohti sitä 
voittopalkintoa, joka meille on Jeesuksen Kristuksen armotyön kautta luvattu. 
Vaikka tämä maailma panee painoa aineellisen hyvän ja maallisen 
menestyksen tavoittelulle, meidän tulisi valmistautua siihen, missä tulemme 
viettämään ikuisuutemme, kun ajallinen elämämme kerran päättyy. 
Pitkäperjantain sanomaa ei ole helppoa tarkastella, jos tärkeintä on se, miten 
hieno auto meillä on, kuinka upean lomakohteen valitsemme, tai miten suurta 
voittoa osakesijoituksemme meille tuottavat. Helposti unohdamme apua 
tarvitsevan lähimmäisemme auttamisen. Ojennettu auttamaan valmis käsi on 
merkki siitä, että tahtoisimme olla Jumalan kuvana siinä tehtävässä, mihin 
meidät on luotu, kantamaan toistemme taakkoja.  
 
Golgatan keskimmäisellä ristillä tehty lunastustyö on Jeesus Nasaretilaisen 
lahjoitta-ma pyhä uhrikuolema kaikkien maailman syntien sovittamiseksi. 
Kristus, kiusausten voittajana ja rikkomustemme anteeksiannon 
vertauskuvana on maailmanhistorian kallein ja arvokkain armon ja laupeuden 
osoitus Häneltä, Kaiken alkajalta ja täyttä-jältä. ”Se on täytetty”, lausuu 
Jeesus Kristus meille pitkäperjantain tuskan ja kärsi-myksen keskeltä. Meillä 
vajavaisina syntisinäkin on toivo ja meillä on tulevaisuus, kaikki tämä on 
Herramme meille tarjoama mahdollisuus. Silloin meidän nimemme on 
kirjoitettuna Elämän kirjaan: 
”Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä 
pelkäävät, hänen vanhurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitä-vät hänen 
liittonsa, ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.” Ps. 103: 17-18. 
 

     Unto Martikainen  
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ANTTI MUSTOSEN MUISTOLLE 

Antti Johannes Heikinpoika Mustonen 
synt. 21.6.1933, kuoli 17.2.2020 

 
Antti syntyi Karjalassa Sortavalan maalaiskunnassa maanviljelijäperheeseen 
esikoisena. Hänen vanhempamsa olivat uskovia, mikä perinne siirtyi Anttiin ja 
meihin muihin lapsiin kodin perintönä. Antti joutui kaksi kertaa lähtemään 
evakkoon ja siksi hänellä ehti olla lukuisia asuinpaikkoja. Nuoruuden 
kotipaikaksi muodostui Laukaa. 
 
Meidän suvussamme on ollut useita hekilöitä Valtion rautateiden 
palveluksessa ja isämmekin mieli samoihin töihin, mutta vanhimpana 
veljeksistä hän perinteemme mukaan joutui jäämään kotitalon isännäksi. 
Isämme kehotuksesta Antti sitten hakeutui Valtion rautateille. Isämme sanoi, 
että siellä on kapea leipä, mutta pitkä. 
Antti ehti olla monenlaisissa tehtävissä ja toimipaikoissa. Hän aloitti 
Jyväskylässä ja oli asemamiehenä mm. Laukaassa, Vihtavuoressa, Ypäjällä, 
Mellilässä, Kiukaisissa, Kokemäellä ja Peipohjassa. Alkuaikoina hän toimi 
myös veturinlämmittäjänä ja eläkkeelle hän pääsi junamiehen vakanssilta jo 
58 vuotiaana. 
Lähinnä Antti-veljen kehotuksesta minäkin olin jonkin aikaa rautateiden 
palveluksessa käyden mm. Helsingin Rautatieopiston, mutta sitten 
hengellinen murrokseni johti minut Helsingin teologiseen tiedekuntaan. 
 
Antin harrastuksiin kuului mm. pyöräily ja uinti, mutta ennen kaikkea muuta 
hän osallistui kristilliseen toimintaan ja oli luottamustehtävissä mm. 
Rautateiden Kristillisessä Yhdistyksessä. Antilla oli hyvä muisti, sillä hän 
esiintyi monissa tilaisuuksissa lausuen pitkiäkin runoja, joita osasi 
kymmenittäin ulkoa. Useimmiten niiden sanoma oli uskonnollinen tai 
isänmaallinen. 
 
Antti vietti useita juhlahetkiään Vesilahdella Rautialan juhlatalossa. Siellä 
meillä sukulaisillakin oli ikimuistoisia hetkiä Antin ja hänen puolisonsa Seijan 
syntymäpäiväjuhlissa. 
 
Jäimme kaipaamaan Anttia ja Seijaa, jotka saivat aivan peräkkäin 
iäisyyskutsun. 
 
Ilmari-veli 
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Antti ja Seija Mustonen Rautialassa 

Antti Mustonen 
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MAATA PITKIN HALKI EUROOPAN 

Elettiin 1950-luvun alkua. Eurooppa oli hitaasti elpymässä sodasta, joka 
oli raivotessaan pyyhkäissyt pois miljoona ihmistä. VR:n tiiviin työteon 
lomassa järjestetyt talvi-, kesä-  ja syyslomat toimivat meillä odotetusti. 
Työkollegani loma sattui samaan aikaan.  
 
Saimme VR vapaaliput 
Pohjoismaihin, joten suunta Tornio-
Haaparanta, kohteena Etelä-
Europpa. Vältimme näin hintavan 
laivamaksun. Pian ohitse vilahti 
punataloinen Taalainmaa, 
Tukhohma ja Skone. 
Tultiin Tanskan rajalle, ylitettiin 
Tanskan salmet vanhassa 
sotkuisessa aluksessa. Rannassa 
oli heti kaupan pitkiä punaisia 
nakkeja.”Varme Pölssher” kuten 
nimi kuului. Ah, mikä maku. Me 
niukkaan suomalaiseen ruokaan, 
perunaan ja ruisleipään tottuneet 
saimme tuntumaa tanskalais-
herkkuihin. 
Meillä sota ja sotakorvaukset 
Suomessa vaikuttivat vielä pitkään, 
sekä ruokaan, että muihinkin 
tarpeisiin.  
Kööpenhamina on iloinen kaupunki. 
Tivolissa menoa ihmeteltiin. Sitten 
taas turvalliseen junakyytiin. 
Odense, Tanskan runokaupunki. 
H.L. Andersen syntyi täällä. Siis 
museoon, oppaaksemme saimme 
upean ”Tanskan osaajan”. 
Ilmainen junakyyti loppui Saksan 
rajalla. Junaan astui tiukka 
sotilaspartio, kolme kovaäänistä 
miestä. Paperit esiin! Tarkka 
tutkimus, selvittiin. Olimme ostaneet 
liput Berliiniin, josta n.s.”liftaus” 
alkoi. 
Saksa oli kärsinyt raskaan tappion. 
Kaduilla kohtasi paljon invalidejä, 
ihmiset liikkuivat hiljaa, autoja ei 

juuri näkynyt. Ankea ilmapiiri oli 
käsin kosketeltava. 
Alue oli amerikkalaisten 
miehityksessä ja ensimmäinen 
kyytimme onnistui nuoren iloisen 
amerikkaisen komeassa”Buikissa”. 
Näimme kuinka raunioina ja hajalla 
paikoin Saksan maa oli. 
Onni oli myötä, kun ystävällinen 
sveitsiläinen nainen tarjosi kyytiä. 
Ajoimme yli Alppien. Muistan aina 
pienen kimaltelevan alppijärven, 
jonka äärelle kiireettömästi 
pysähdyimme. 
”Minkämaalaisia tytöt olette?” kysyi 
sairaanhoitajaksi osoittautunut 
kuljettajamme.”Suomesta 
ollaan”.”En ole koskaan kuullutkaan 
Finland nimistä maata, sanoi hän. 
Pohjoinen maa, Talvisota, 
Jatkosota, vastaan Venäjä ja jne.-
Tulimme tuntemattomasta, sen 
huomasimme monasti. Pienen, 
mutta vauraan maan upeat 
maisemat piirtyivät muistiimme. 
Tullessamme Sveisi-Italia rajalle 
ilmasto parani koko ajan. Täysi kesä 
vastassa, vaikka lähtiessämme oli jo 
kaikki syksyn merkit ilmassa. 
Edessämme oli nyt Italia, 
matkamme päämäärä. Ikuinen 
kaupunki Rooma ja maan upea 
historia. 
Nykyään on aika toinen. TV näyttää 
maat ja kaupungit. Lentomatkat ovat 
nopeita. Kaikki on helppoa ja 
järjestettyä jne. 
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Silloin matkan jännitys ja 
omatoimisuus siitä tekivätkin niin 
ainutkertaisen. 
Saatuamme pitkän ”rekkakyydin” 
Roomaan, mainitsen Roomassa 
vain yhden ikivanhan tien. V. 930 
eKr. alulle pantiin sotilastie VIA 
APPIA. Astellessani sen jo osin 
ruohottunutta ”polkua” mietin  niitä 
ihmisiä ja eläimiä,  jotka tuhansia 
vuosia ennen minua ovat juuri tätä 
väylää käyttäneet. Kaikilla samat 
tarpeet. Liikkuminen yhdistää 
Rooman ”Kolmen kolikon 
lähteeseen” en heittänyt kolikkoa, 
joka merkitsee, että toista kertaa en 

Roomaan tule, ainakin permätiedon 
mukaan! Koska haluan tallettaa 
muistissani unohtumattoman ensi 
tapaamisen Pyhässä kaupungissa 
Rooma. 
Poikkesimme matkan varrella 
monissa kirkoissa. Ne olivat 
turvallisia ja rauhallisia 
levähdyspaikkoja, katollinen elämä 
jo alkoi tuntua. 
Paluumatkamme sujui erittäin 
onnistuneesti. Mennen tullen 
tapasimme ihania ihmisiä jokaisessa 
maassa. Sitä on maanläheinen 
matkaaminen. 

Hellä Kytö 
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JOENSUUN KIRKKOPYHÄ 
PIELISENSUUN KIRKKO 1.3.2020 

Joulu on juhlittu, laskiaiset lasketeltu. Nyt on siirrytty paastonaikaan.  
 
Teksteissä alkaa puhua kiusattu ja kärsimystietä kulkeva Kristus. Tulee 
hiljentyminen ja sovitteleminen kärsivän Jeesuksen askeliin. Kuljetaan kohti 
Jerusalemia.  
Kunnian teologia alkaa vaihtua ristin teologiaan. Ylistävän ja ihmettelevän 
uskon tontille tunkeutuu kiusattu, kilvoitteleva ja taisteleva epäilyjen kanssa 
kamppaileva heikko, mutta peräänantamaton usko. 
Sunnuntain teema on kuitenkin vielä toivoa ja kiitosmieltä kannustava: " 
Jeesus kiusausten voittaja." 
Se on kuin balsamia kipeille haavoille, joita taipaleella puhkee. Jeesus 
valmistaa opetuslapsiaan tulevien päivien kohtaamiseen. Kiusausta on 
määritelty, että se on mielihalua jonkin kielletyn tai sopimattomana pidetyn 
perään. Kiusaus vaanii meitä monin tavoin elämän arjessa. 
Siegmund Freud, joka näki ja ymmärsi jotain ihmisen sisäisestä 
kamppailusta, ahdistuksesta ja uupumisesta, väitti näinkin: " Ullakolla laulaa 
enkelikuoro, mutta kellarissa ulvoo sudet ." 
Paavo Ruotasalainen lausui aikoinaan:" Kuta enemmän uskoa sitä enemmän 
kiusoja." 
Ristiriitoja ja taistelukenttää löytyy meissä silloin kun me yritämme elää ja 
toimia oikein matkallamme. 
Veikko Huovinen laittaa kirjassaan Konsta Pylkkäsen filosovoimaan jotenkin 
näin: " Maan korvessa kulukevan immeisen pittää kahtoa kauas ja nähä 
likille, muuten eksyy." Vain lähelle näkemällä vastoinkäymiset ja kiusaukset 
näyttävät vuorilta, ylivoimaisilta ja masentavilta. Silloin uhkaa elämän 
likinäköisyys ja perspektiivi harha. Kupla, jossa vain omat vaivat, kiusat ja 
käsitykset tuntuvat oikeilta, suurilta ja tärkeiltä. 
Ei konduktöörikään junassa ajattele vain lähiasemaa vaan myös 
pääteasemaa ja aikatauluja. 
Jeesuksen kiusaajat ja kiusat olivat toisenlaisia. Kiusaajina olivat 
zaddukeukset, kirjanoppineet ja fariseukset, jotka yrittivät horjuttaa hänen 
uskoaan siihen, että hän oli luvattu Messias, syntien sovittaja, jolla oli 
edessään tuskien ja kärsimysten Jerusalem . 
He olivat vielä Kesareassa, mutta joka kerta kun hän katsoi lähelle, hän näki 
pilkan, tuskan ja kuoleman. Mutta kun hän katsoi kauas näki 
ylösnousemuksen ja taivaan kirkkauden. Näitä kahta hän yritti kirkastaa 
opetuslapsilleenkin ajatellen edessä olevia vaikeita aikoja. 
Olihan siinä ymmärtämistä. Pietari parka ja muutkin olivat pihalla kuin 
lumiukot ja Pietari nuhteli Jeesusta. Ymmärrys ei riitä, epäily ottaa tilaa. 
Ymmärtämisen aika ei ollut vielä silloin, silläkin on oma aikataulunsa niin kuin 
junilla, eikä aina nopea kuin Allegŕolla tai Pendoliinolla, mutta senkin aika 
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kerran tuli. Unkarilainen Zoltan Turozky kirjoitti viisaasti: " Kiitän Jumalaa 
siitäkin, että hän työntää minut odotushuoneseen." Kypsyminen 
ymmärtämiseen ottaa usein aikaa. Kuplasta ulos pääseminen, uudenlaisen 
tiedon sulattelu vaatii avautumista, muiden kuuntelemista. Messun jälkeen oli 
lämminhenkinen kahvihetki vanhojen ystävien kanssa ja keskusteltiin RKY:n 
toiminnasta. 
 
Siunattua kesän ja aurinkoisten päivien odottelua taipaleellenne toivottaen 
Esa ja Irja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat 
Ylhäällä: Pielisensuun 
kirkko ulkoa ja sisältä 
 
 
Oikealla: Erja ja Esa Lipasti 
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Messuvieraiden joukossa oli iso joukko vanhoja tuttuja. Hyvien keskustelujen, 
RKY infon ja kahvittelun jälkeen, muiden poistuttua, istuimme mukavan 
juttelutuokion kirkkopyhän eteen paljon vaivaa nähneiden kanssa. 

Kuvassa vasemmalta lukien: Hienosta tarjoilusta huolehtineet Saimi Puhakka-Kärkkäinen, 
ja Aila Gavrilov-Hirvonen sekä tilaisuuden järjestelyistä vastanneet Raija Hakkarainen ja 
Unto Martikainen. Lämpimät kiitokset ja siunauksen toivotukset teille. 
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ESIRUKOUSAIHEITA 2020 

 

 

kiitetään Taivaan Isän siunauksista tälle päivälle, korona viruksen pois 
menosta ja meidän hoidosta  

rukoillaan Pyhän Hengen läpimurtoa rautatieläisten perheiden ja ystävien 
puolesta  

rukoillaan RHS:n uusia jäseniä  

rukoillaan siunausta hallituksen ja jäsenistön yhteistyölle  

 

siunausta sinulle ja läheisillesi 
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VALOA RAITEILLE 
KIRKKOPYHÄ LAKEUDEN RISTIN KIRKOSSA 1.3.2020 

1.paastonajan sunnuntai "Jeesus, kiusausten voittaja" 
 
Psalmiteksti Ps.91:1-4 : Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan 
varjossa yöpyy, se sanoo Herralle:"Sinä olet minun turvani ja linnani, minun 
Jumalani, johon minä luotan. Hän päästää sinut linnustajan ansasta ja 
surmaavasta rutosta. Sulillaan hän suojaa sinua, hänen siipiensä alla sinä 
saat turvan. Hänen totuutensa on kilpi ja suojus." 
 
Saarna Mari Pakkanen. Evankeliumiteksti Matt.16:21-23 
 
Pohjanmaan Evankelinen Puhallinorkesteri sekä vieraileva Mieskuoro Porista 
 
Kirkkokolehti RKY:lle. 
 
Maittava Keittolounas nautittiin seurakuntatiloissa ja kahvin jälkeen siirryttiin 
takaisin kirkkoon Hyväntekeväisyyskonserttiin. Klo 13 alkoivat Pohjanmaan 
Evankelisen Puhallinorkesterin, PEPO:n mahtavat sävelet kaikua avarassa 
temppelissä. Orkesterin johtajana Director Musices Aatos Ilomäki  ja solisti 
Aatos Ilomäki ja kuoron johtajana Pekka Hirvonen. Tilaisuudessa puhuivat 
Iikka Löytty ja pastori Olavi Hepomäki Seinäjoelta. 
 
Konsertin VALOA RAITEILLE kolehti luovutettiin Orkesterille.  
 
Alvar Aallon suunnittelema kirkko Lakeuden Risti on vihitty käyttöön 
10.4.1960. Se on ensimmäinen osa arkkitehti Aallon suunnittelemaa 
Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskusta. Historiallisessa ympäristössä 
Seinäjoen sydämessä kokoontui RKY:n hallitus edellisenä päivänä 
29.2.2020. Hotelli-Ravintola ALMAssa pidettiin vuoden 2020 toinen 
hallituksen kokous. Jugedtyylinen Rautatieläisten talo (valm. v.1909) 
asemanseudulla on palvellut Seinäjoen asukkaiden kokoontumispaikkana 
lähes 100 vuoden ajan. V. 2006 saneerattu rakennus palvelee nykyisin 
ravintolana, kokoustilana ja hotellina. 1920-luvulla tehdystä höyryvetureiden 
vesitornista on v. 2015 saneerattu huoneistohotelli Alman Torni. Johtajina 
toimiva yrittäjäpariskunta Heidi ja Juha Ylikoski valittiin Seinäjoen vuoden 
yrittäjiksi 2019. 
 
Mielelläni suosittelen Hotelli ALMAA kokous ja yöpymispaikkana.  
 
Rail Hope – Toivoa Raiteille Auri Rantakari 
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Kuvat: 
 
Vasemmalla ylhäällä: 
Auri Rantakari ja Mari 
Pakkanen 
Oikealla ylhäällä: 
pastori Mari Pakkanen 
Vasemmalla alhaalla: 
Kirkossa tekstin luki 
Pertti Vatka 
Oikealla alhaalla: 
Aulis Ilomäki ja Pekka 
Hirvonen 
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KEVÄÄN ODOTUSTA TARTTILASSA 

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Tämä ikävä korona vaikuttaa meidän 
jokaisen elämään. Myös tällaisen aktiiviharrastaja eläkeläisen arkeen. 
Vaikka en kuulu ryhmään yli 70v eikä minulla ole sairauksia, jotka 
pakottaisivat minut eristyksiin, olen silti yrittänyt pysyä kotona.  
 
Pari kertaa viikossa käyn kaupassa. Samalla hoidan muutaman ”ikäihmisen” 
apteekki ja kauppa-asioinnit.  Luulin, että viihdyn hyvin yksin pitempiäkin 
aikoja mutta se luulo oli väärä. Kaipaan perheenjäseniä. Vaikka asumme 
lähekkäin, en käy muuta kuin pihassa moikkaamassa.  Kaipaan teatterilaisia 
jotka niin oleellisesti kuuluvat elämääni. Kaipaan ystäviä joiden kanssa 
päivitellä maailman menoa. No joo, on puhelimet ja mahdollisuus olla videon 
kautta yhteydessä, se vaan ei ole sama. 
 
Rakkaat kissakaverini onneksi jaksavat kuunnella kun juttelen heille. 
Todellisuudessa en tiedä kuuntelevatko vai ovatko jo sitä mieltä, että voisko 
toi meidän palvelija jo mennä muualle ja jättää meidät rauhaan. He kyllä 
ilmoittavat varsin hyvin sen jos ruoka tai vesikuppi on tyhjä tai jos kaipaavat 
rapsutusta.  
 
Tänään kun kirjoitan tekstiä, on satanut lunta. Hain eilen ensimmäiset orvokit 
puutarhalta. Piti istuttaa tänään, katsotaan miten käy.  
Elämääni kuuluu yhtenä vahvana osana luonto. Rakastan metsiä. Kun alkaa 
nousta sieniä ja marjat kypsyvät niin päivittäin iskee halu lähteä 
”saalistamaan”. Eikä sillä ole niin merkitystä löytyykö jotain. Kunhan saa olla 
ulkona, istua kivellä tai kannolla ja kuunnella puiden huminaa ja lintujen 
laulua. Se on meditointia parhaimmillaan. Pääsiäisenä piti mennä 
karpalosuolle, mutta oli niin kylmää ja tuulista etten halunnut lähteä 
vilustuttamaan itseäni.  
 
Epidemian vuoksi, minua on pyydetty tekemään kasvomaskeja. Olen hakenut 
mallia sellaiseen joka tuntuu hyvältä pitää ja joka kestää 60 asteen pesun. 
Tiedän kyllä, että ne eivät estä koronaa tarttumasta, mutta ehkäisevät omia 
pöpöjä levittäytymästä ympäristöön jos yskittää tai aivastuttaa. Itse luotan 
käsihygieniaan. On vaikea löytää tästä informaatiotulvasta sellaista 
ohjeistusta johon voi luottaa. Yksi taho sanoo sitä ja toinen tätä. Väärää tietoa 
tulee paljon, huhut jyräävät oikean tiedon.  
 
Tästä selvitään kyllä, kun maltetaan toimia ohjeiden mukaan.  
 
Älä pelkää, hän vierelläs seisoo ja kannattaa.                                                                   
Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa.                                                              
Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan.                                                               
Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa.  
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Ja hei. Pian on vappu. Teen litroittain simaa ja satoja munkkeja. Niillä yritän 
ilahduttaa ystäviä tässä erikoisessa maailmantilanteessa.  
 
Toivotan teille kaikille siunausta tähän päivään ja tulevaan.  
Tiina Salonen 
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KANSAINVÄLINEN VIIKONLOPPU 
RAUTIALASSA 26.-28.6.2020 

Olemme edelleen toiveikkaita ja uskomme RailHope-viikonlopun toteutuvan 
kevään poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta.  
  
Ulkomaisia osallistujia on tulossa mm. Keskieuroopasta ja muutama 
jäsenemmekin on rohkaistunut ilmoittautumaan. Osa ulkomaisista vieraista 
saapuu jo torstaina.  
Vielä ehdit ilmoittautua, joten ota pikaisesti yhteyttä.   
 
Lisätietoja Rautialasta ja ilmoittautumislomakkeen löydät 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 ja 
mahdollisen erikoisruokavalion.  
 
Rautialan majoitustilat ovat varsin vaatimattomat, mutta tunnelma on erittäin 
kotoisa.  
Vuodevaatteet on talon puolesta.   
   
Hinnat perjantai-iltapäivästä 26.6. sunnuntai-iltapäivään 28.6.2020  
Jäsenhinta 170€/henkilö/2hh tai perhehuone. Muiden hinta 190 €/henkilö/2hh 
tai perhehuone 
Lapset alle 12 vuotta 110 €/henkilö aikuisten kanssa 2hh tai perhehuoneessa  
Lapset alle 3 vuotta maksutta. 
 
Hintaan sisältyy:  täysihoito lauantaina, puolihoito perjantaina ja 
sunnuntaina. Saunomis- ja uintimahdollisuus rantasaunalla perjantaina ja 
lauantaina. Kuljetus Rautialaan sopimuksen mukaan Tampereen, Lempäälän 
tai Toijalan asemilta.  
 
Lauantain retken hinta on 25€ ja retkiohjelma on liitteenä.  
 
Mahdollisuus on myös viipyä Rautialassa pidempään eli tulla jo aiemmin ja/tai 
lähteä myöhemmin. Myös päiväkävijät ovat tervetulleita.  
Mm. päiväkävijöiden hinnat ja muut yksityiskohdat sovitaan tapauskohtaisesti 
ilmoittautumisen yhteydessä.  
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LAUANTAIN 27.6. 
RAUTATIEAIHEINEN RETKI AKAASEEN 

Majoituskapasiteetti Rautialassa on rajallinen, mutta majoituspaikkoja on 
vielä. Huoneet varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautuminen 
mahdollista 15.5.2020 mennessä,  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! 
 
yhdistyksen hallitus 
 
 

12.00 Lounas nautitaan Rautialassa  

13.00 Lähtö bussikyydillä retkelle  

* piipahdetaan veturinkuljettaja Rave Uotilan omin käsin 
rakentamalla “kivitalolla”   

* iltapäiväkahvit Toijalan Sataman asemalla, jossa lyhyt katsaus 
aseman historiaan   

 * opastettu käynti Toijalan Veturimuseossa  

17.00 Paluumatka Veturimuseolta alkaa 

17.30 Päivällinen Rautialassa 
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VETURIMUSEO VAALII TOIJALAN 
VANHAA RAUTATIEPERINNETTÄ 

Akaan pitäjän Toijalasta tuli Suomen ensimmäinen, alunpitäen 
risteysasemaksi rakennettu rautatieliikennepaikka, kun Hämeenlinna-
Tampere-Turku-rautatie valmistui vuonna 1876. 
 
Toijalan merkitys liikennepaikkana ei koskaan perustunut erityisen suuriin 
matkustaja- tai tavaramääriin, vaan risteysasemuuteen. Kauttakulkuliikenne 
oli vilkasta ja isolla ratapihalla tehtiin vaihtotyötä yötä päivää. VR toi pitkän ja 
milloin leveämmän, milloin kapeamman leivän moneen toijalalaiskotiin. 
Rautatieläisten piirissä kukoisti myös monipuolinen henkinen toiminta. 
Mainittakoon, että Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyksen Toijalan piiri 
perustettiin jo vuonna 1932. 
 
Kun VR ryhtyi keskittämään vaihtotyötä, väheni Toijalan merkitys. Yksi 
toisensa jälkeen VR:n toiminnot Toijalasta loppuivat. Ensimmäisiä alasajoja 
oli itsenäinen veturivarikko, kun Toijala siirrettiin Tampereen varikon 
alaisuuteen jo pian maamme itsenäistymisen jälkeen. Varikkorakennus eli 
veturitalli toki jäi vielä vuosikymmeniksi alkuperäiseen käyttöönsä. Jyhkeä 
rakennus on edelleen vetureita täynnä ja 60 senttiä vahvat punatiiliset 
ulkoseinät uhmaavat aikaa vuosikymmenestä ja –sadasta toiseen. 
 
Rautatieperinteitä vaalitaan paikkakunnalla aktiivisesti. Suurimmillaan 12 
veturisijaa eli ”pilttuuta”, nykyisin yhdeksän, käsittävässä veturitallissa on 
vuodesta 1986 alkaen toiminut Toijalan, sittemmin Akaan kaupungin ja 
Museoveturiseura ry:n yhdessä ylläpitämä Veturimuseo. Museorakennus ja 
alue kuuluvat nykyisin kaupungin omistukseen, mikä tarjoaa paremmat 
mahdollisuudet miljöön kehittämiselle, kuin aiemmin toimittaessa 
vuokralaisina. 
 
Museon kokoelmiin kuuluu parikymmentä veturia ja ratatyökonetta 1920-
luvulta 1970-luvulle sekä muutama vaunu. Osa olisi valmiita lähtemään 
vaikka heti liikenteeseen, osa odottaa isompia tai pienempiä korjauksia ja osa 
jäänee pysyvästi paikallaan seisoviksi museoesineiksi. Kaluston korjaus- ja 
entisöintityöt tekee Museoveturiseura talkootyönään. Museon kokoelmiin 
kuuluu niin höyry- kuin dieselvetureita. Yhteistä niille on leveäraiteisuus eli 
1524 mm:n raideleveys. Kapearaiteisia vetureita on isompiensa 
vertailukohdaksi hankittu vain yksi. Merkittävä osa rautahevoista on ollut 
käytössä VR:llä, mutta pienikokoisemmat rautaponit ovat tehneet päivätyönsä 
yksityisten teollisuuslaitosten ratapihoilla. Veturien, ratatyökoneiden ja 
vaunujen lisäksi museon kokoelmissa on runsaasti pienesineistöä rautateiden 
opastin- ja turvalaitteista entisaikojen työkaluihin. 
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Pääosin talkootyönä hoidettu museo on avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa 
päivittäin. Ryhmille pyritään järjestämään tutustumismahdollisuus muinakin 
ajankohtina. Samoin esimerkiksi valo- ja elokuvaajille: museo on 
omaperäisen miljöönsä ja kalustonsa vuoksi suosittu kohde näiden 
taiteenlajien harjoittajien keskuudessa. Vuosittain museossa käy noin 3000 
vierailijaa. 
 
Kesäisin Veturimuseolla toteutetaan yleisölle tarkoitettuja teemapäiviä, joissa 
pääsee ajamaan pumppuresiinalla, katselemaan museon raiteilla liikkuvia 
vanhoja vetureita tai jopa ylöslämmitetyn höyryveturin. Toisinaan 
teemapäiviin kuuluu myös musiikkia, esitelmiä tai muuta vastaavaa ohjelmaa. 
Koronavirusepidemia uhkaa ainakin osaa kesän 2020 aukiolokaudesta ja 
teemapäivistä, mutta museo avaa ovensa yleisölle, kun vain mahdollista.  
 
Teksti ja kuva: Juuso Hyvärinen 
Kirjoittaja on Museoveturiseura ry:n pitkäaikainen jäsen 
 
 

Yksi Veturimuseon kaluston helmistä on K3- eli Tv1-sarjan höyryveturi nro 
933 vuodelta 1938. Tämä aikanaan ”Jumboksi” kutsuttu Tampellan 
valmistama veturi on ajokuntoinen. Taustalla näkyvät museorakennus ja 
vuonna 1951 valmistunut uudempi vesitorni. 
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KUTSU 

 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n 
II SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 

18.7. 2020 klo 13.00 
Kesäkoti Rautialassa 

 
 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

 

Tervetuloa kokoukseen! 

 



  Siipipyörä 2 - 2020 23 

VUODEN 2020 
2. VARSINAINEN VUOSIKOKOUS 

 
Aika:  lauantai 18.7.2019 klo 13 
Paikka: Kesäkoti Rautiala, Rautiala 17,  37470 Vesilahti  
 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

• Kokouksen avaus 
 
• Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
• Todetaan kokouksen osallistujat piireittäin 

 
• Esityslistan hyväksyminen 

 
• Valitaan kokouksen puheenjohtaja 

 
• Valitaan kokouksen sihteeri   

 
• Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

 
• Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös 

 
• Toiminnantarkastajien lausunto 
 
• Vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös toiminnantarkastajien 

lausunnon perusteella 
 

• Tili- ja vastuuvapauden myöntaminen tilivelvollisille 
 
• Muut mahdolliset asiat 
   
• Kokouksen päättäminen 

 
 



TOIMINTAA VUONNA 2020 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
26.-28.6.2020  kansainvälinen viikonloppu Rautialassa 
 
18.-19.7.2020  Kesäpäivät ja II vuosikokous Rautialassa 
 
12.-13.9.2020  Syysvirkistyspäivät Rautialassa ja 13.9. kirkkopyhä 

Akaan kirkossa 
 
 
Myöhemmin sovittavista kirkkopyhistä tiedotetaan seuraavissa Siipipyörän 
numeroissa sekä yhdistyksen kotisivuilla www.railhope.fi.  
 
 

 


