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RKY:n    TIEDOTUKSIA 

 

 

 RKY:n hallituksen kokous 8.4. Helsingissä. Liisankatu 27 

 Haastamme sinut hankkimaan uusia jäseniä. Ilmoita sähkö-
postilla tai tekstiviestillä toimitussihteerille  tiedot hankkimis-
tasi uusista jäsenistä tai Siipipyörän lukijoista.  

 Kaipaamme hyviä kertomuksia Siipipyörään.  

 Siipipyörä täyttää 90 vuotta 2015.  

 Kalentereita on vielä muutama jäljellä. Soita Reinolle. 
 

KIRKKOPYHÄT 
21.6. Vesilahden kirkko saarna Reino Tanjunen  
Hanki yhdessä paikallisen piirin kanssa kirkkopyhiä paikkakun-
nallesi. Ilmoita Reino Tanjuselle.   
 

KATTOREMONTTI  

Lahjoitukset  Rautialan kattoremonttiin  
tilille FI14 2001 2000 5919 91  

 

Kannen kuva: Anja Ojala  

RKY:n   TIEDOTUKSIA 

mailto:reino.tanjunen@gmail.com
mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky.irm@kolumbus.fi
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SIIPIPYÖRÄ 
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN 
YHDISTYKSEN LEHTI 
 
 2-2014                                               89. vuosikerta   
 

 

RIEMULLISTA PÄÄSIÄISTÄ 
 
 

”Kristus nousi kuolleista, 

kuolemallaan kuoleman 
voitti ja haudoissa oleville 
elämän antoi”. 
 
Näin riemullisesti meitä ter-

vehtää pääsiäisaamun tropari 
ja virsikirjamme virsi. 
Hauta on tyhjä. ”Miksi te etsit-

te elävää kuolleitten joukosta? 
Ei Hän ole täällä. Hän on nous-

sut ylös.”  Pääsiäisaamuna au-
rinkokin tanssii. Kristikunnan 
suurimpia juhlia ovat pääsiäi-
nen ja joulu, eikä suotta. Pääsi-
äisaamun ihme on totta myös 
sinun kohdallasi. Armahdettui-
na kristittyinä saamme yhdessä 
koko kristikunnan kanssa yhtyä 
pääsiäisen iloon ja riemuun. 
 
Kuolemalla ei ole lopullista 

valtaa. Ylösnousemususko ta-
pahtumineen on todellisuutta. 
Uskothan sinäkin sen. Sinua, 
minua ja meitä jokaista kutsu-
taan jälleen matkaamaan 
Ylösnousseen seurassa. 
 
”Tämän päivän on Herra teh-

nyt, iloitkaa ja riemuitkaa sii-
tä!” Ps. 118:24 

Totisesti: 

”Kuolema 
on nielty 
ja voitto 
saatu, kii-
tos Juma-
lalle, joka 
antaa 
meille voi-
ton meidän Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen kautta!” 1Kor. 

15:54-57 
 
Pääsiäisen riemu ja ilo vallat-

koon koko olemuksesi epäilyk-
sistäsi huolimatta. Sinua ja lä-
heisiäsi niin myös meitä jokais-
ta kutsutaan osalliseksi pääsiäi-
sen tuomaan  iloon, elämään ja 
vapauteen. ”On Kristus noussut 
kuolleista”  VK 92. 
 

Riemullista pääsiäisjuhlaa Si-
nulle! Iloitkaamme yhdessä 
ylösnousemuksen ja kuoleman 
voiton ihmeestä. 

 

 

Pääsiäisterveisin, siunaten  
Reino 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
”Minun silmäni katsovat 

alati Herraan, hän päästää 
jalkani ansasta”. Ps 25:15 
 
Tervehdys Sinulle ja rakkaillesi. 

Elämme parhaillaan pääsiäispaas-
ton aikaa. Psalmista oivalsi jo 
vuosisatoja sitten saavansa avun 
Taivaalliselta Isältä. Ei elämä ollut 
silloin eikä ole aina nytkään yk-
sinkertaista ja vaivatonta. Apua 
oli ja on lupa pyytää, toivoa ja 
saada. Näin on tänäänkin. 
Saamme kääntyä lunastajamme 
puoleen yhä uudelleen, kerta toi-
sensa jälkeen. Pääsiäispaasto on 
hiljentymisen, rukouksen ja nöyr-
tymisen aikaa. 

 
Terveiset Akaasta Rautialan 

Ystävien vuosikokouksesta. Meitä 
oli paikalla tuttu joukko. Ystä-
vämme Hanna ei päässyt kokouk-
seen. Saimmekin sittemmin tie-

don, että Luojamme oli noutanut 
Hannan tuonilmaisiin. Siunattua 
iäisyysmatkaa Sinulle Hanna-
ystävämme ja lämmin osanotto 
läheisillesi. Kiitos vuosikymmen-
ten aherruksesta RKY:n ja Rau-
tialan vastuunkannossa.  
 
Kokouksessa 27.2.14 käsiteltiin 

normaalit vuosikokoukselle kuu-
luvat asiat. Veljemme Antti Ko-
kemäeltä johti puhetta ansiok-
kaasti. Kokous myönsi tili- ja vas-
tuuvapauden vuoden 2013 tileistä 
Hallituskokous järjestäytyi siten, 
että puheenjohtajana jatkaa edel-
leen Antti ja sihteerinä Tuulia. 
Toiminnantarkastajien kohdalla 

muutoksia 
seuraavasti: 

Kalervon tilalle 
valittiin Aura-
sen Leena, 
muuten ko-
koonpano jat-
kuu entisenä. 
Kokous totesi, 
että voisimme 
tehostaa Rau-
tialan ystävien 
jäsenmaksujen 
perintää. Var-
sinaisen koko-
uksen avasi al-

kuhartaudella 
Reino-

puheenjohtaja ja päätimme sen 
Terttu-ystävän valitsemaan vir-
teen. Suutarit Vesilahdelta palve-
livat meitä. Lopuksi hörpimme 
lähtöpootoorit. Tuulia palveli mei-
tä kuskaten kokousväkeä asemal-
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le. Kiitos teille Toijalan vastuun-
kantajat! 

 

Ruokailun lomassa kokoontui 
myös epävirallisesti talousvalio-
kunta ja keskusteli Liisankadun ja 
Rautialan asioista, Tuulia valmis-
teli niistä muistion.  
 
Lämpimät terveiset myös Oulun 

Karjasillan RKY:n, rautatieläisten 
ja eläkeläisten kirkkopyhästä 
9.3.14. Karjasillan kirkosta. Py-
hän aiheena oli: ”Jeesus kiusaus-
ten voittaja” ensimmäisen paas-

tonajan sunnuntain mukaisesti. 
Messun toimitti Petri Satokangas, 
Reino-puheenjohtaja saarnasi 
päivän aiheesta. Perinteen mukai-
sesti kokoonnuimme messun jäl-
keen seurakuntasaliin kirkkokah-
veille ja pieneen RKY:n esittelyyn. 
Lämmin kiitos seurakunnalle ja 
erityisesti seurakuntamestari 
Kristiina Sanaksenaholle ja kaikil-
le vastuunkantajille. Rakkaus vai-
vanne palkitkoon. 

 
Siunaten Reino 

 

MUISTOJA 
 

ONNITTELUT 
 
 

80 Vuotta on täyttänyt Raimo Jäntti Pieksämäeltä 
3.3.2014. Raimo on toiminut pitkään RKY:n hallituksessa.  

 

 

 
IN MEMORIAM 
 

Mäkinen Saara Turusta, Leskelä Rauni Kokkolasta, Suon-
pää Urho Vantaalta ja Liukkonen Hanna Toijalasta 
 
Lohduttakoon Taivaallinen Isämme omaisia ja läheisiä 

ylösnousemuksen toivolla! 
 

 
 

Arvoisa jäsenemme! 
 Halutessasi muistettavan merkkipäiväsi ilmoitta siitä Reinolle 0445599017 

tai Artolle 0400654526 
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SANA MARIAN PÄIVÄÄN 
 

 

Herran palvelijatar 

 

”Ylistäkää Herran nimeä, 
ylistäkää, te Herran palveli-
jat! Siunattu olkoon Herran 
nimi nyt ja aina!” Ps. 113 
 
Marian kiitosvirressä soi joulu-

virren sävel. Saamme viettää 
joulua keskellä paastoa. Maria, 
Herramme ja Vapahtajamme äiti 
ei turhaan ole saanut omaa kir-
kollista juhlapäiväänsä. Evanke-
lista Luukas on tallentanut meille 
Elisabetin huutaman tervehdyk-
sen Maria-äidille: ”Siunattu olet 
sinä naisista siunatuin, ja siunat-
tu sinun kohtusi hedelmä!”…  

”Herran sinulle antama lupaus 
on täyttyvä!” 
 
Äidit nuo toivossa väkevät Ju-

malan näkevät, toteaa kotoinen 
runoilijammekin. Mariaa saam-
me toki kutsua äitien äidiksi. 
Suuri ja merkittävä oli tämän 
nuoren neidon tehtävä. 
 

Koko luomakunta saa riemuita 
kaikkien äitien kera tästä Juma-
lamme ihmetyöstä. Isän suunni-
telma lapsiaan kohtaan on yhtä 
todellista myös omana ai-
kanamme. Sana tuli lihaksi ja 
asuu meidän keskellämme. Ju-
malan armo tuli ja tulee näin jo-
kaiselle käsin kosketeltavaksi ja 
tavoitettavaksi. Miten suuresti 
Herramme ja Vapahtajamme 

huolehtiikaan meistä vajavaisis-
ta omista lapsistaan. 
 
Olkoon Marian ilo myös meidän 

ilomme. Saakoon Marian nöy-
ryys ja hänen elämänsä olla 
myös osa meidän elämäämme. 
Armollisen Jumalan läsnäolo ja 

Vapahtajamme rakkaus siunat-
koon Sinua ja läheisiäsi. Maria-
äidin rukous lohduttakoon meitä 
jokaista. 

Siunaten Reino 
 

Harvemmin saamme nähdä kuvan Joosef 
ja Jeesus-lapsesta. Lähde: St.Joseph´s 
Catholic Church Washington USA  
 
Neitsyt Maria on Raamatun mukaan Jee-
suksen äiti. Maria on saanut arvonimen 
Jumalansynnyttäjä kolmannessa eku-
meenisessa kirkolliskokouksessa vuonna 
431. Raamatun evankeliumien mukaan Ma-
riaa ei hedelmöittänyt mies vaan Pyhä 
Henki. Tietää Wikipedia 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Neitsyt_Maria
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ESITTELYSSÄ Onni Lysti 
 

Ne menneet vuodet ...  
 
Onni Lysti on ollut monessa muka-

na myös RKY:n toiminnassa. Värik-
käästi Onni kuvaa synnyin seutuaan 
pohjoisessa Kemin Karihaaraa, jossa 
hän syntyi elokuussa 1933 

 
 Vuosikymmen 1930 läheni loppu-

aan, kun kotona kerroin: "Sota tästä 
tulee!" Kotiväki ihmetteli, mitä olin 
sanonut ja niin sota sitten tulikin.  

Vuonna 1942 lähdin Ruotsiin vuo-
siksi ja kävin siellä koulut. Tuli rauha 
ja suomalaiset koulutoverini halusivat 
palata takaisin Suomeen. Opettaja 
kehotti luokkatovereita saattamaan 
heitä asemalle, kun nämä lähtijät 
nousisivat junaan. Asemalle ei muita 
saattajia tullutkaan. Juna lähti vieden 
koulukaverit mennessään, kyyneleet 
vierivät poskiani pitkin.  

Silloin synnyin suomalaiseksi uudel-
leen! Eräs ohikulkeva rouva näki mi-
nut ja sanoi: "Sinäkin olisit halunnut 
olla heidän mukanaan!"  

 
Vuosien jälkeen palasin kotimaa-

han. Hengelliset asiat, kääntyminen-
kin olivat tulleet minulle tärkeiksi jo 
Ruotsissa. Pelastusarmeijan sotilaa-
na olin vuosia ja kävin ammatillisen 
opiston. Työ vei monia vuosia ja tun-
sin kutsumuksen lähteä Herran työ-
hön. Upseerikoulun jälkeen työt osas-
tossa ja sosiaalisissa laitoksissa up-
seerina ja johtajana. Työt ulottuivat 
jopa Ahvenanmaallekin.  

 
Erään kerran menin Joel Leskistä 

tapaamaan käydessäni Helsingissä. 

Innostuneena 
hän kertoi, että 
RKY tarvitsisi 
toiminnanjohta-
jaa.  

Viisi rikasta 
toiminnan vuot-
ta kului, piirejä 
perustellen, 
Pohjoismaisia ja kansainvälisiä yhte-
yksiä solmien ja vierailemalla poh-
joismaiden rautatielähetysten kesä-
päivillä.  

Suuri tapahtuma oli Ruotsin Rauta-
tielähetyksen kuoron ja soittokunnan 
vierailu Helsingissä Espoossa ja Tu-
russa. Mukanamme oli silloin 
maamme ruotsinkielinen yhdistys 
kirkkoherra Åke Lindholmin johdolla.  

Myös Rautatielähetyksen kansain-
väliset kokoukset täällä Suomessa 
olivat merkittävät.  

 
Viisi vuotta RKY:n olin sihteerinä ja 

päätin lopettaa. Eräänä päivänä soi 
puhelin, soittaja oli Pelastusarmeijan 
komentaja joka pyysi, että palaisin 
Armeijan tehtäviin Päämajaan.  

Näin jatkui työni edelleen. Koitti 
tammikuu 1991 ja RKY:stä minua 
pyydettiin matkanjohtajaksi, kun Vi-
rosta saapuisi Viljandin seurakunnan 
laulukuoro kirkkoherra Jaak Salumä-
en ja rouvansa Anne-Main johdolla. 
Heidän lapsensa Ene ja Erik kuoro-
laisina muka. Sain Pelastusarmeijas-
ta loman kyseistä tehtävää varten. 
Tämän vierailun oli järjestänyt rovasti 
Pentti Kortekangas, joka oli silloin 
RKY:n puheenjohtaja. Seurakuntien 
salit ja kirkot täyttyivät kuulijoista eri 
paikkakunnilla. Hienoinen jännitys jo-
tenkin vallitsi kuorossa ja ihmisten 
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mielissä sillä Viro eli niin sanottua 
"referendumin" eli uudelleen itsenäis-
tymisen aikaa!  

Toisen kerran matkustin rovasti Al-
po Hukan kanssa Viroon ja Nömmen 
seurakuntasaliin, jossa tapahtui Eesti 
Raudteeühingun oma" referedum" eli 
RKY:n uudelleen perustamien. Mu-
kanamme oli Kansainvälisen Rauta- 
tielähetyksen presidentti, Ruotsin ja 
Norjan Rautatielähetys johtajat sekä 
joukko Viron rautatieläisiä. Kaikki 
nämä tapahtumat ovat Jääneet pysy-
västi mieleeni.  

Noin kymmenen vuotta sitten soi 
minulle jälleen puhelin ja RKY:n Hel-
singin piiri pyysi, että tulisin sen pu-
heenjohtajaksi. Tässä tehtävässä 
toimin edelleen. 
 

Matkan varrella on tullut perustettua 
kansainvälinen kirjekerho, Inkeriläi-
sistä laulukuoro nimeltä Inkerin Lau-
lu. Ensimmäiseksi kuoronjohtajaksi 
valitsin RKY:n silloisen puheenjohta-
jan, rovasti Erkki Sovijärven. Sitten 
perustin intiaaniyhdistyksen Helsingin 
Irokeesit ja Mooria lähetyksen sekä 
sukuseuran.  

Harrastuksena ovat suomalais-
ugrilaiset kielet, sekä esperanto, ja-
pani, kiina muun muassa.  

 
RKY:n ja rautatieläisten piirissä us-

kon löytäväni monia uusia yhteyksiä, 
jotka edistävät piirien ja yleensä kris-
tillistä toimintaa.  

 

Saakoon Herra edelleenkin in-
nostaa meitä hengelliseen työhön 
ja kokoamaan rautatieläisiä RKY:n 
riveihin  

 
Kirjoitti Onni Lysti 

 

 

Onni Lysti vierai-
lee usein Virossa. 
Haapsalun rauta-
tieasemalla on 
rautatiemuseo. 
Asemalaituria sa-
notaan ’Euroopan 
pisimmäksi’  
Kuva: Tamara 
Lysti 
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         Juhannus  Rautialassa 

20.- 22.  6. 2014 
 

Tule mukaan ikimuistoiseen juhannusjuhlaan Vesilahden 
historialliseen pappilaan.  
Voit valita majoituksen joko 
romanttisessa aittaraken-
nuksessa tai huonemajoi-
tuksessa.  
 
Pitopalvelu Päivärinne pal-
velee juhannusherkuilla. 
Ohjelmassa on yhdessäoloa 
ja muun muassa rantasauna, laulua ja Raamattuopetus-
ta. Juhannuskokko poltetaan, jos sää sallii. 
 
Hinta 125 täyshoidolla. (Lauan-
tai 50€) Jäsenille 85€ 
Kysy kuljetusta Lempäälän 
asemalta. 
 
Muista ilmoittautua netissä tai 
0400654526 Auranen  
 arto@auranet.fi 
 
Seuraavassa Siipipyörässä enemmän ja netissä www.irm.fi

http://www.irm.fi/
mailto:arto@auranet.fi
file:///C:/Users/Arto/Desktop/WEPPI/RKY/julkaisu/2014SP/SP2/www.irm.fi
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KUULUMISIA RATAVERKOLTA 
 

TERVEISIÄ SEINÄJOELTA 
 

Sunnuntaina 16.3.2014 Vietettiin 
Seinäjoella Lakeuden Ristissä rauta-
tieläisten kirkkopyhää. Edellisenä yö-
nä tuli talvi kevään keskelle. Lunta 
satoi ja keväiset lämpimät, aurinkoi-
set päivät kiristyivät pakkaseen ja tal-
viseen lumituiskuun. 
 
Kaksi viikkoa ennen kirkkopyhää elä-
keläisten kokouksessa suunnittelim-
me järjestelyitä: tekstin lukijoita, ko-
lehdin kantajia ja esitteiden jakamista 
entisille työpaikoille. Vaikeutena oli 
vain, että monet ilmoittivat, että tänä 
aikana työpisteet ovat eläkeläisiltä 
suljettuja, eivätkä he enää pääse nii-
hin.  Mahdollista oli vain 
yrittää verkostoitua ja 
tiedottaa sekä jakaa esit-
teitä ystäville. Seurakun-
takin ilmoitti tapahtumas-
ta useaan otteeseen. 
 

Minut kutsuttiin jumalan-
palvelusta valmistele-
vaan kokoontumiseen, jossa seura-
kunnan pastori Arja Peltoketo toimi 
vetäjänä ja kanttori Lempola ja minä 
muina toimikunnan jäseninä. 
Etsittiin pyhän aiheeseen sopivat vir-
ret ja kirkkokuoron laulut, kolehdin-
kantajat ja tekstien lukijat RKY:n jou-
koista olivat toimijoina Risto Lipasti ja 
Liisa Rauhala. Valmistelu ja suunnit-
telu toimivat mielestäni hyvin. 
Vanhat konstit puskaradio ja henkilö-
kohtainen tiedotus tuntui toimivan. 
Kirkkoon kokoontui paljon kansaa ja 

heidän joukossaan iso määrä entisiä 
ja nykyisiä rautatieläisiä.  
 
Pyhäpäivän teemana oli usko ja ru-
kous. Kristittynä olemisen keskei-
set elementit.  
Saarnateksti Markus 9:17-29 oli ki-
peän polttava vieläkin omien koke-
musten takaa. 
Kun Joulu on juhlittu, laskiaiset laske-
teltu. Nyt on siirrytty paaston aikaan. 
Nyt hiljennytään sovittavan ja kärsi-
vän Kristuksen askeliin. Nyt kuljetaan 
kohti Jerusalemia.  
Kunnian teologia vaihtuu ristin teolo-
giaan. Ihmettelevän, ylistävän uskon 
tontille tunkeutuu kilvoitteleva, taiste-
leva, epäilyjen kanssa kamppaileva, 
heikko, mutta peräänantamaton us-

ko. 
Se kamppailee ylivoimaisten 
kysymysten kanssa: miksi, 
mistä, mihin ja miten Miksi 
juuri minä, miksi sinä, miksi 
Jeesus? 
Ymmärrys ei riitä, epäily ottaa 
tilaa. Ahdistus änkee ilon ja 

toivon tontille. Usko ei ole enää vain 
joulun syntymäjuhlaa, enkelien ylis-
tystä, viisaitten tietäjien saapumista, 
eikä kirkastusvuori kohtauksen ihas-
telua ja ihmettelyä. Se on nyt: hä-
tääntyneen ihmisen rukousta ja avut-
toman ja ymmärtämättömän uskon 
kamppailua. 
 

Messun jälkeen meitä kokoontui mo-
nikymmenpäinen joukko seurakun-
nan tarjoamille kahveille. Siellä sain 
kertoa RKY:n toiminnasta ja jakaa 
Siipipyörää ja esitteitä.  

Esa Lipasti 

   

Kunnian 
teologia 

vaihtuu ris-
tin teologi-

aan. 
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MEIDÄT ON LUOTU PALVELEMAAN TOISIAMME! 

 
Kristuksessa rakkaat RKY-ystävät, 
sisaret ja veljet!  
Meidän Herramme ja Vapahtajam-
me Jeesus Kristus, Elävän Jumalan 
Poika, maan päällä eläessään ja 
opetuslapsille sekä kansanjoukoille 
puhuessaan, on antanut monia, ar-
vokkaita neuvoja ja opetuksia. Her-
ran sanassa ne avautuvat meille 
Raamatun lehdillä. Kristuksen seu-
raajina meidän tulee elää niiden 
mukaisesti, jos tahdomme pysyä lu-
jina ristintiellä ja päästä kerran osal-
lisiksi taivasten valtakunnasta.  
 

Kristus opastaa pal-
velemaan 
 
Kun Jeesus Kristus itse 
saa olla meidän esiku-
vanamme, osaamme an-
taa arvon rakkauden käs-
kylle, jolla Hän opastaa 
opetuslapsiaan elämään 
jokaista lähimmäistä kun-
nioittaen ja rakastaen. 
Kristus opettaa meitäkin 
nöyrinä ja rakastavina 
huomaamaan kaikessa 
toistemme tarpeet. Meidät 
on kutsuttu tässä maailman ajassa 
palvelemaan: ”Mutta Jeesus kutsui 
heidät tykönsä ja sanoi heille: 
Te tiedätte, että ne, joita kansojen 
ruhtinaiksi katsotaan, herroina niitä 
hallitsevat, ja että kansojen mahta-
vat käyttävät valtaansa niitä koh-
taan, mutta näin ei ole teidän kes-
ken, vaan joka teidän keskuudes-
sanne tahtoo suureksi tulla, se ol-
koon teidän palvelijanne. Ja joka 

teidän keskuudessanne tahtoo olla 
ensimmäinen, se olkoon kaikkien or-
ja. Sillä ei ihmisen Poikakaan tullut 
palveltavaksi, vaan palvelemaan  
ja antamaan henkensä lunnaiksi 
monen edestä.”    Mark. 10: 42 - 45 ;  
 
Toivotan jokaiselle ”SIIPIPYÖRÄ”- 
lehden lukijalle voimia ja viisautta 
palvella Jumalaa ja jokaista koh-
taamaamme lähimmäistä! 

 
Unto Martikainen, Joensuu. 

 

 

Sotilas on kutsuttu palvelemaan isänmaa-
ta kaikissa tilanteissa. Sotilaspapit jaka-
massa Herran pyhää ehtoollista etulinjan 
miehille, jatkosodan päivinä.  
 
Kuva: Maanpuolustuskorkeakoulu, Puo-
lustusvoimien Kuvakeskus, Helsinki.  
 



 
 
 
 

 
 
 

KALENTERIIN 
 

Juhannusjuhlat  20.-22.6. Rautialassa. Tule ja tuo ystä-
väsikin mukaan. 

Kesäpäivät 18.-20.7. Rautialassa. Mukana vieraita IRM:stä  

 
RUKOUSAIHEITA  
 

Rataverkon rautatieläiskodit kautta maan 
IRM:n vuosikokous Bergenissä 27.-29.6. johon Reino  Tanjunen ja 
Tuulia Passila osallistuvat. 
IRM:n presidentin Ueli Bergerin vierailu Suomessa 17.-21.7. 
Kesä- ja Syysvirkistyspäivät Rautialassa 2014 
Jäsenkehitys ja jäsenmaksut 
 

 

JÄSENMAKSU 
Muutamilta on vielä jäsenmaksu maksamatta! 

 
Olisimme iloisia, jos hoitaisit jäsenmaksun  

reippasti . Viitenumero 13 
Jäsenmaksutili FI29 8000 1400 0686 57 

 

 
Muistutetaan vielä Rautialan ystävien jä-

senmaksu 10€   FI17 8000 1100 3648 69 


