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TIETOIKKUNA 

 

 

 
    
 

 
Siipipyörä ilmestyy 4- 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  

 

TOIMITUS 
Päätoimittaja Arto Auranen 

 

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

 

 

RKY:N TOIMISTO 
Liisankatu 27 G 17, 00170 Helsinki 

Sähköposti: rky@irm.fi  uusi sähköposti 
Päivystystä ei ole posti on käännetty sihteerille 

 

Käytä tätä tiliä RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 
 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, puhelin 09 42892145 
tai 0500815467 (Pitopalvelu) 

 
Rautialan Ystävät ry:n pankkitili FI17 8000 1100 3648 69 

 

RKY:n kotisivut: www.irm.fi 

                             SIIPIPYÖRÄ 

 

 

HALLITUS 
 

 Liisankatu Vuokralainen on haastanut RKY:n oikeuteen hatarin perus-

tein ja haluaa purkaa irtisanomisensa. Tämä on rukousaihe. 

 Rautiala Tammikuun 21. päivä huomattu vesivahinko on saatu korja-

tuksi ja keittiöstä on tullut entistä ehompi. Remonttiin upposi rahaa noin 
50 000 ja on osin kesken. Hallitus odottaa ystävien taloudellista tukea 

 Kirpputori  Myymme Rautialassa 23.6. 10-17 kaikkea pikkupappilaan 

siunautunutta tavaraa Rautialan kunnostuksen hyväksi. Tule tekemään 
löytöjä. 

 Lahjoitukset  Rautialan vesivahinkoremonttiin ja kattoremonttilainaan tilille 
FI14 2001 2000 5919 91  viite 4747 

 
 
Kannen kuva: Unto Martikaisen kokoelmat, Joensuu  
 

Kuvassa: Kaksivuotias Jenni pitsilakissaan, Unto Martikainen sekä IRM:n presidentti 
Wilhelm Rohde puolisonsa kera Rautialan kesässä 1984. 

 

HALLITUS TIEDOTTAA 

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

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 

 3-2015      90. vuosikerta   

Rakkaat ystävät 

Rukous on kristityn hengitystä ja 
elämän merkki. Ihminen ei selviä 
hengittämättä montakaan minuuttia. 
Kristitynkin elämä sammuu ilman 
rukousta. 

Nyt RKY:llä on todella rukouksen 
paikka. Vihollinen käy kimppuumme 
kuin kiljuva jalopeura. Vuokralainen 
on haastanut meidät oikeuteen ja 
esittää kohtuuttomia vaatimuksia. 

Jumalan kansa on aina lähestynyt 
Jumalaansa rukouksessa ja tuonut 
hänen eteensä ahdistuksensa, 
pyyntönsä, kiitoksensa ja ylistyk-
sensä.  

Kiitoksen aiheena on uusien jäsen-
ten ilmaantuminen tukemaan yhdis-
tyksemme toimintaa. Kaiken kes-
kellä on toivo tulevaisuudesta virin-
nyt.  

Tulevilla juhannusjuhlilla saamme 
kokoontua Rautialaan Sanan ja 
sakramenttien äärelle. Keskinäinen 
yhteys on meille muodostunut erit-
täin tärkeäksi näiden ongelmien 
keskellä.  

Ensimmäisen kristillisen seurakun-
nan uskovista kerrotaan, että he 
noudattivat apostolien opetusta, eli-
vät keskinäisessä yhteydessä, mur-
sivat yhdessä leipää ja rukoilivat 
(Ap. t. 2:42). 

 

 

Olen kuullut sanottavan, että jokai-
nen murhe pitää sisällään helmen. 
Emme vielä tie-
dä mikä helmi 
meidän vaike-
uksiimme kätkey-
tyy.  Näyttäköön 
Herra sen meille 
omalla ajallaan.  

Rautialassa 
voimme kesäpäi-
villä ja ennen 
kaikkea juhan-
nuksena tutustua uuteen keittiöön. 
Vesivahinko on hoidettu kuntoon 
kevään aikana. Se on vaatinut sekä 
rahaa että työtä ja vaivaa.  

Rautialan vuokralaisella Pitopalvelu 
yritykseltä on monet tilaukset men-
neet ohi suun vesivahingon takia. 
Antti Suutari on ollut valvomassa 
rakennusmiesten toimia ja etsinyt 
edullisia ratkaisuja pienentääkseen 
kustannuksia. Suur’ kiitos Sarille ja 
Antille.  

Oma jaksamiseni on ollut välillä ää-
rirajoilla kaiken tämän moninai-
suuden keskellä. On välillä pitänyt 
karistaa mielestä kaikki Liisankadun 
ongelmat. Siinä on auttanut geo-
kätköily harrastus ystävien kanssa. 
Maastoon piilotettujen kätköjen et-
sintä on vienyt ajatukset Jumalan 
luonnon ihmettelyyn. 

Nyt rukoilemaan! 
Arto A



Siipipyörä  3 - 2015      4 

 

Kärsimyksen koskissa        Arto Auranen 

 

Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos 
niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pa-
hojen tekojen tähden. 1Pt. 3:17. 
 

Kukaan ei halua joutua kärsimään, 
mutta jokainen saa kärsimyksiä osak-
seen jossakin elämänsä vaiheessa. 
Joidenkin ihmisten kärsimykset ovat 
itse aiheutettuja. On tietenkin eri asia 
kärsiä jumalanpelossa eletyn elämän 
kuin huonon elämän tähden.  

1Pt. 4:14-16  
On oikein että kärsimme tehtyämme 
jotakin pahaa, mutta monet ihmette-
levät sitä, että joutuvat kärsimään 
tehtyään hyvää. Toisinaan kuitenkin 
myös se kuuluu Jumalan tahtoon. Tä-
tä kuvaa sana "parempi", sillä se on 
jaloa ja hyvää kärsimystä.  
 
Kristuksen kär-
simys on ollut 
meille hyväksi. 
Uskon että mei-
täkin kohdanneet 
kärsimykset ovat 
meille hyväksi. Ei 
ehkä sillä hetkel-
lä, kun ahdistus 
on päällä, mutta myöhemmin saam-
me nähdä onko kärsimyksemme ollut 
meille kasvatukseksi. 
 

Jeesus kärsi tehdessään oikein. Me 
usein kärsimme jopa omienkin töppäi-
lyjemme takia. 
Kristitty on kutsuttu uimaan vastavir-
taan tässä maailmanajassa. Se on 
verrattavissa samaan kuin lohi ui vas-
tavirtaan kohti puhtaampia vesiä. 
Siellä se saa levätä. Raamatun lehdil-
lä on paljon kärsimystä samoin 
kirkkohistoriassa.  

Mutta Pietari jatkaa: 
Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, 
mitä enemmän pääsette osallisiksi 
Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte 
iloita ja riemuita myös silloin, kun hä-
nen kirkkautensa ilmestyy. 1Pt. 4:13. 
Pietarin sanojen taustalla on kristitty-
jen lähiympäristönsä taholta kokema 
paine ja jopa vaino.  
Miten kristitty jaksaa jatkuvaa pilk-
kaa?  
Miten kärsimyksistä voi iloita?  
Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Kui-
tenkin yhteinen kärsimys tuo meille 
yhteyttä. Tämä yhteys on voimana 
meille. Sitä Pietari erityisesti korostaa 
”Ennen kaikkea pysykää kestävinä 
keskinäisessä rakkaudessanne, sillä 

"rakkaus peittää paljotkin 
synnit". 1Pt.4:8 
 
On ilmiselvää, että kärsimyk-
set ja ahdistukset helposti 
hajottavat porukat. Etsitään 
syyllisiä ryhdytään toraile-
maan. Kuitenkin yhteisen 
ahdistuksen pitäisi lujittaa 
rakkauttamme toinen toi-
siimme. Voitettuamme on 

meillä ilo, joka on kestävämpää kuin 
mikään muu ilon aihe.  
Lohi on kutsuttu kulkemaan ylävir-
taan, vastavirtaan. Uskova on 
kutsuttu iankaikkisuuteen. Hänellä on 
elävä taivastoivo joka rohkaisee kes-
tämään ajallisissa kiusauksissa ja 
koettelemuksissa.  
 

"Tämä ahdistus on vain ajallista ja 
hetken kestävää. Kohta pääsemme 
sinne, missä kaikki on paremmin." 
Room. 12:12 mukaillen.  
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KILVOITTELIJAN TIE   Unto Martikainen 

  

Kristuksessa rakkaat RKY-ystävät, 
sisaret ja veljet! 
 

Suomenruotsalainen kirjailija Tito 
Colliander (1904-1989) oli Pie-
tarissa syntynyt emigrantti, joka 
pitkän ja monivaiheisen elämänsä 
aikana ehti tutkia historiaa ja 
syventyi hengellisen elämän ja 
kirkkohistorian teemoihin. Teokses-
sa ”Kristityn tie”, joka on julkaistu 
ensi kerran ruotsiksi 1952, ja 
suomeksi 1957, hän esittää oman 
uskonnäkemyksensä syvällisellä 
tavalla. Hän korostaa sitä, että 
myös uskon harjoitus, oli se minkä 
laatuinen tahansa, on suoritettava 
tyynesti sen mukaan, kuin uskovan 
omat voimavarat antavat myöten. 
Apostoli Luukas kirjoittaa: ”Ja joka 
ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, 
se ei voi olla minun opetuslapseni.” 
Luuk. 14: 27 

 
Katumus johtaa parannukseen  
 

Psalmilaulaja kääntyy katuvana 
Herran puoleen: ”Jumala, ole 
minulle armollinen hyvyytesi täh-
den, pyyhi pois minun syntini 
suuren laupeutesi tähden. Pese 
minut puhtaaksi rikoksestani, 
puhdista minut synnistäni, sillä minä 
tunnen rikokseni, ja minun syntini 
on aina minun edessäni. Sinua 
ainoata vastaan minä olen syntiä 
tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa 
sinun silmissäsi; mutta sinä olet 
oikea puheessasi ja puhdas tuo-
mitessasi.” Ps. 51:3-6  
Katuvana syntisenä psalmilaulaja 
jättäytyy kokonaan Jumalan kasvo-
jen edessä Herran armon varaan: 

”Anna minun kuulla iloa ja riemua, 
että ihastuisivat ne luut, jotka 
särkenyt olet. Peitä kasvosi 
näkemästä minun syntejäni, pyyhi 
pois kaikki minun pahat tekoni. 
Jumala, luo minuun puhdas sydän, 
ja anna minulle uusi, vahva henki.” 

Ps. 51:10 - 12  
Kuinka sitten voimme tulla otollisiksi 
palvelemaan ja rukoilemaan Her-
raa?  Matteuksen evankeliumista 
saamme neuvon: ”Vaan sinä, kun 
rukoilet, mene kammioosi ja sulje 
ovesi ja rukoile Isääsi, joka on 
salassa; Ja sinun isäsi, joka 
salassa näkee, maksaa sinulle.” 
(Matt. 6: 6) 
 
Jokaiselle SIIPIPYÖRÄ-lehden luki-
jalle voimia ja viisautta kilvoittelijan 
tiellä, lähemmäksi sitä todellisuutta, 
jonka kotina on Jumalan valtakunta. 

 
 

 
Sisäkuva Utran tehdasyhteisön 
kirkosta, joka kesällä 2015 täyttää 
120 vuotta. Alttaritaulu taidemaalari 
Veikko Lappalaisen maalaus ”Jeesus 
siunaa lapsia”. 
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RANTAPIRTILLÄ  Arto Auranen 

 
 

Lappeenrannan VR:n eläkeläisten 
kuukausikokous pidettiin Pulsan 
Rantapirtillä. Miljöö sijaitsee Luumä-
ki – Vainikkala radan varrella 
Latvasen järven rannalla lähellä 
Pulsan asemaa.  

Sain kuulla paikan mielenkiintoi-
sesta historiasta. VR:n rakennus-
mestarit ovat rakentaneet Ranta-
pirtin rautatien rakennusaikaiseksi 
taukotuvaksi 1954. Laskut olivat 
kulkeneet normaalia reittiä pitkin ja 
kaikki oli hyväksytty. Sitten jossakin 
vaiheessa oli pihaan tilattu kivipöytä, 
joka herätti rautatiehallituksessa 
huomiota. Pöydän pintaan käytetty 
graniitti oli samaa, mitä on Helsingin 
asemalla käytetty. Siitä seurasi asi-
an tarkempi tutkiminen, joka paljasti, 
että taukotupa olikin ihan kunnon 
rakennus ja siihen käytetyt varat oli 
kulkeutuneet ratatyömaan Lappeen-
ranta – Luumäki – Kotka varojen 
mukana ’vanhan tavan mukaan’. 
Joku tiesi kertoa, että vastaavan ra-

kennusmestari joutui etsimään uu-
den työpaikan. 

 Nykyään rakennukset ja noin 3 
hehtaarin maa-alue on palautunut 
VR:n eläkeliiton kautta Lappeenran-
nan osaston hoitoon. Omistus-
pohjaan liittyy myös jollain tavalla 
Kansan Sivistysrahasto.  

Kuukausikokouksen aikana toin 
tervehdyksen RKY:n toiminnasta. 
Katsoimme virallisten asioiden jäl-
keen VREL:n kesäpäiviltä 1989 
videokoosteen. Todettiin yhteisenä 
kannanottona, että ennen oli sata-
määrin väkeä kesäpäivillä nyt tuskin 
päästään 30 osallistujaan. Niin ne 
ajat muuttuvat, mutta henki on säi-
lynyt samana.  

Nyt oli VREL:n Lappeenrannan 
osaston tehtävänä kokouksen jäl-
keen pitää kunnostustalkoot 
Rantapirtin alueella. Moni aloitti vä-
littömästi yhteisen kokoontumisen 
jälkeen siivous- ja polttopuutalkoot.  

 

Saunarakennus ja graniittipöytä Siivoukset menossa Rantapirtissa 
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ESITTELYSSÄ Tapio Mustonen 

 
 

Jo sieltä vuosikymmenien takaa 
lapsuudesta on jäänyt muun muas-
sa. sellainen muisto, että Rauti-
alassa oli erikoinen omenapuu, 
jonka omenat maistuivatkin pääry-
nältä! Ja siellähän se puu vieläkin 
on, päärynäomenapuu! 
 
Olli-veljeni kanssa muistelimme 
myös, että Rautialassa tuntui ole-
van, ainakin lapsen silmin katsot-
tuna, aina kovin iäkästä väkeä 
paikalla! Niinhän se taitaa olla nyky-
äänkin. Mutta aina on saanut kokea 
olevansa tervetullut tuohon jouk-
koon, minkä ikäinen sitten olikaan! 
 
Olen luokanopettaja Kangasalta. 
Perheeseen kuuluu vaimo Kerttu-
Leena ja neljä tytärtä. Tällä hetkellä 
olen liikunnan ja teknisen työn opet-

tajana Tampereen yliopiston Nor-
maalikoululla. 
Mustosen reissumies-sukuhaaran 
perintönä olen asustellut monella 
paikkakunnalla, välillä eri maissakin, 
mutta nyt meidän perheellä on ollut 
koti Kangasalla 20 vuoden ajan. 
 
Harrastan ulkoiluun ja liikuntaan liit-
tyviä asioita. Olen mukana seura-
kunnan eri toiminnoissa, mm. 
Kangasalan seurakunnan Majataloil-
loissa. 
Nyt olen liittynyt RKY:n joukkoihin ja 
sain kutsun hallitustyöskentelyyn. 
 
Toivotan kaikille Siipipyörän lukijoille 
runsasta Jumalan siunausta ja Au-
rinkoista kesää!  
 

Tapio
 

Tapio vauhdissa Roineen armaisilla aalloilla 
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RKY:n juhannus Rautialassa  19 - 21. 6. 2015 
 

"Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi"  (Ps.92)  
 

Perjantai  19.6. Juhannusaatto   

 14 - 17 Saapuminen majoittuminen ja tulokahvit 

 17.00 Päivällinen 

 18.00 Lipunnosto aattoseurat, kyläläiset mukana.  

 20.00 Juhannuskokko saunarannassa (sään salliessa). 

Lauantai  20.6. Juhannuspäivä 

 08.30  Aamiainen 

 09.00  Aamuhartaus ja uutiskatsaus 

 10.00  Messu Vesilahden kirkossa saarna 

Arto Auranen, kirkkokahvit kirkkopihassa 

 12.30   Lounas Rautialassa 

 14.00   Päiväseurat ”Armon varassa myrskyn keskellä” 

 15.00   Päiväkahvit 

 16.00   Raamattutuokio ”Nehemia muuriaukossa” Arto Auranen ja 

keskustelua aiheesta 

 17.30   Päivällinen 

             Juhannussauna 

 21.00   Iltatee ja lipunlasku 

Sunnuntai  21.6.  Toinen Juhannuspäivä  

 08.30  Lipunnosto, aamiainen  

 10.00  Jumalanpalvelus Narvan Kyläkirkossa saarna Esa Lipasti 

 12.00  Lounas Rautialassa 

 13.00  Päätösseurat, lipunlasku  

 14.00 Lähtökahvit  

Jäsenhinta on 90 euroa majoitus ja täysihoito. Tervetu-
loa kaikki ei jäsenetkin. Hinta majoituksen mukaan. 

Asuntovaunupaikka 15€ yö 
 

Maanantai 22.6. Kirpputorin valmistuspäivä (kaikki mukaan) 
 

Tiistai 23.6. Kirpputoripäivä klo 10 - 17  

 Päivän lomassa hallituksen kokous  
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 RKY:N KESÄPÄIVÄT ja SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
Rautialassa 24.–26.7.2015 

" 

Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, 
minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Ps. 92:5 

 
 

PERJANTAI 24.7.2015 

Hallituksen kokous Rautialassa klo 14.30 PTS työskentely. Piirien yh-

dyshenkilöt mukaan. 

 16-18  Saapuminen ja majoittuminen 

 18.00  Päivällinen 

 19.00  Alkajaisjuhla, tervehdyksiä, laulantaa ja muis-

teluja 

 21.00  Iltatee 

LAUANTAI  25.07. 

 08.30  Lipunnosto ja aamupala 

 10.00  RKY:n toinen sääntömääräinen vuosikokous  

 12.00  Lounas 

 13.00  Bussiretki Sääksmäen Visavuoreen (Emil Wikström ja Kari Suo-

malaisen ateljeet.) 

 17.30  Päivällinen Rautialassa 

 19.00  Seurat ”Muistatko silloin!” 

o Saunat ja lenkkeilyä 

 21.00  Lipunlasku ja iltatee 

SUNNUNTAI 26.07. 

 08.30 Lipunnosto ja aamupala 

 10.00  Messu Vesilahden kirkossa tai raamattuopetus Rautialassa. 

 12.00 Lounas Rautialassa 

 13.00 Sanan ja päivän teeman äärellä. 

 14.00 Lipunlasku, lähtökahvit ja hyvästelyt 

 

ILMOITTAUDU hyvissä ajoin netissä tai Tuulialle 

0505759288 

 

 
 

Emil Wiksrömin patsaat  > 

Karin puoluehahmot 

http://fi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4%C3%A4ksm%C3%A4ki
http://fi.wikipedia.org/wiki/Visavuori
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Piirien yhdyshenkilöt  
Akaa  Tuulia Passila 0505759288 

Helsinki  Onni Lysti 0442171935  

Joensuu   Unto Martikainen 407583093  

Jyväskylä   Mikko Hokkanen 0505332770 

Kajaani  Juhani Saviniemi 0442927533 

Kokkola   Matti Ridanpää 0405880211  

Lappeenranta  Arto Auranen 0400654526 

Mikkeli  Elina Kortekangas 0408674549 

Rovaniemi  Taisto Jääskö 0405061018 

Seinäjoki  Esa Lipasti 0400123587 

Tampere  Matti Kytö  0503853103 

Tikkurila  Vuokko Korhonen 0503579324  

 

Yhdyshenkilön rooli on hyvin selkeä. Hän 

ottaa alueelta tulevat puhelut vastaan ja 

välittää kysymykset eteenpäin, ellei osaa 

itse vastata.  

Yhdyshenkilölle voit soittaa ja tehdä kysy-

myksiä ja ehdotuksia. Kartasta huomaat, että osalta asemapaikkakuntia 

puuttuu yhdyshenkilö. Voitko ottaa tehtävän vastaan? 

 

ILMOITTAKAA MUUTOKSISTA ! 

 

ONNITTELUT 
 

Lämpimät onnen ja siunauksen toivotukset teille kaikille 
merkkipäivien viettäjille. 
 

 
 

IN MEMORIAN 
Heinänen Pertti Hollola, Keskitalo Aino Turku, Luukkanen Irja 
Kyröskoski, Numminen Irene Turku, Loukola Helli Seinäjoki, 
Raunio Maija-Liisa, Mikkeli, Piirainen Kaarina, Mikkeli Osan-
ottomme kaikille omaisille ja läheisille! 

 
 

Halutessasi ilmoita merkkipäiväsi puheenjohtajalle   
arto.auranen@auranet.fi tai 0400654526 Siipipyörää varten.  
Myös on hyvä ilmoittaa poisnukkuneet. 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
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KESÄINEN MUISTO RAUTIALASTA   Unto Martikainen 

UTIALAN REMONTTI 

 

 
Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyk-

sen kesäkoti Rautiala Vesilahden 
seudulla on tuttu paikka jo 1980-luvun 
päiviltä. Silloin Jenni-tyttäreni oli vasta 
parinkolmen vuoden ikäinen. Hän on 
aivan pienestä tytöstä saakka pitänyt 
paljon kesäluonnon kukkasista. 
Rautialassa Jenni viihtyi lapsena 
hyvin, sillä kesäkodin pihapiiristä 
läheiselle järvelle johtavat kulkuväylät 
olivat todellisia kukkapolkuja vehmaine 
ympäristöineen. Kukkapoluilta meillä 
oli Jennin kanssa tapana poimia 
kauniita kimppuja, jotka riemusaatossa 
ojensimme Linnea-tädille.  

Ikääntynyt Linnea Myllylä oli 
herttainen mummeli, joka vanhoilla 
päivillään kuului RKY:n ja sen 
kesäkodin vakiokalustoon. Vanhoilla 
päivilläänkin hän huolehti vielä mo-
nista käytännön seikoista, jotka 
liittyivät Rautialan kesäkodin ylläpitoon 
ja sen kesävieraiden hyvinvointiin. 
Linnea-täti oli lapsirakas ihminen, ja 
hänen seurassaan vietimme monia 
keskustelutuokioita, jotka sivusivat 
enimmäkseen uskonelämää ja 
esirukouksen merkitystä. Rautialan 
arvokkaasti kalustetussa salissa, joka 
toimi kesäkodin ruokasalina, oli 
urkuharmoni. Sen ääressä kuluivat 
lomaviikkomme sadepäivät musisoin-
nin merkeissä. Päivä alkoi aamiaisella, 
ja aamurukoushetkiin osallistui jo-
kainen Rautialaan saapunut kesän 
viettäjä. Niin ikään illallisen jälkeen 
pidettiin yhteiset kiitosrukoukset ja 
laulettiin jokin tuttu iltavirsi. 

Vuoden 1984 kesä oli varsin 
sateinen, mutta tästä johtui, että 
Rautialan lähimetsissä kasvavat, 
alunperin vanhan pappilan puu-
tarhasta levinneet vadelmapensaat 
tuottivat sangen runsaan sadon. 
Kesken lomaviikon oli hankittava 
marja-astioita, jotta voisimme Kera-
valle palatessamme viedä mehukasta 
vadelmasatoa talven varalle. Loma-
viikon kuluessa Rautialaan saapui 
Wilhelm Rohde vaimoineen, joiden 
seurassa saimme kertailla saksan-
kielen sanastoa ja puhekieltä. 
Kansainvälisen Rautatielähetyksen, 
IEM:n silloinen presidentti Rohde oli 
lähtöisin Itävallasta ja puhui äidin-
kielenään saksankieltä. Lisäksi jäi 
elävästi muistiini, kuinka rouva Rohde 
viihtyi pikkuisen Jennin seurassa, joka 
silloin oli kolmannella ikävuodellaan 
oleva ”voiman pesä”. Rautialan 
pihamaalla sijaitseva punainen 
leikkimökki oli Jennin mieluisin paikka 
kesäkodin maisemissa.  

Tuolloin, kesällä 1984 Rautialassa 
saimme kokea, kuinka Luojan luoma 
kaunis luonto ja RKY:n kesäkodin 
kiireetön ja rauhaisa ilmapiiri antoivat 
meille uusia voimia. Ne olivat tarpeen, 
kun palasimme työtehtäviin Helsinkiin, 
takaisin pääkaupungin arkiseen 
elämänrytmiin. Nuo päivät ja 
seesteiset tuokiot Rautialassa ovat 
aivan kuin hohtavia helmiä muistojen 
helminauhassa. Niistä saamme olla 
Herralle kiitolliset. 

 

Katso kannen kuva 
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TAISTELU VIHOLLISEN VOIMIA VASTAAN       Onni Lysti 

Muistoja muistoja 

"Jos epäonnistumme, 
alamme uudestaan,  
uudestaan, uudestaan, 
uudestaan, uudestaan ...”  

 
Taistelu vihollisen voimaa vastaan ei 

ole laantunut tähän päivään mennessä. 
Herraan uskovina meillä saattaa olla 
käsitys, että kun Hän on kanssamme, 
ei ole syytä huoleen, että paholainen 
onnistuisi yllättämään meidät. Kuitenkin 
saatamme varomattomalla hetkellä 
kääntää päämme kiusauksen puoleen 
ja joutua paholaisen uhriksi.  

 
Israelin kansalla oli menneinä aikoi-

na monia vihollisia. Taistelut toivat 
toisinaan voiton, joskus tappioihin. 

 
Erään kerran Israel sai tiedon, että 

vihollisjoukot olivat tulossa sitä vastaan 
ratsain. Israelin armeijan johto käski 
ratsujoukon valmistautua taisteluun. 
Käskyyn sisältyi outo lisäys: "Kiillotta-
kaa kilpenne!" Sotilaat tekivät työtä 
käskettyä.  

Seuraavana aamuna 
he olivat valmiit koh-
taamaan vihollisen. Au-
rinko paistoi vihollisen 
selkään, ja Israel joutui 
kohtaamaan vastusta-
jansa auringon paistaessa heitä silmiin. 
Vihollinen nauroi; 'oli tyhmää lähteä 
taisteluun aurinkoa päin. Siten ei ku-
kaan voisi nähdä vihollista. Israel lähti 
kuitenkin taisteluun, ja juuri kun viholli-
nen oli lähellä, he käskyn mukaan nos-
nostivat kiillotetut kilpensä. Se sokaisi 
vihollisen täysin, ja Israel sai heistä voi-
ton. 

 
Saamelaisnaisen, Marian, kautta 

Lars Levi Laestadius tuli kääntymyk-
seen. Pappina hän ryhtyi taistelemaan 
väestön huonoja tapoja vastaan. Var-

sinkin alkoholi tuotti paljon kärsimystä. 
Saarnoissaan hän suorasanaisesti lei-
masi tämän juoman "paholaisen 
virtsaksi". Monet kääntyivät, ja juomi-
nen lakkasi, mutta tupakanpoltto näytti 
jääneen voimaan.  

Pohjoisessa erään talon vanhaemän-
tä oli kuollut. Muistotilaisuudessa juotiin 
kahvit, ja siinä istuessaan miehet sytyt-
tivät savukkeensa. Heidän 
hämmästyksekseen maallikkosaarnaa-
jakin otti tupakka-askinsa esiin ja sytytti 
savukkeen. Pöydässä istuneet miehet 
kysyivät eikö ollut synti polttaa tupak-
kaa. Saarnaaja vastasi: "Ei ole. Kun  

me Ylitornion seuratuvassa syty-
tämme piippumme, tulee paholaiselle 
kova kiire tuvasta ulos."  

 
Meillä kaikilla on taistelu vihollisen 

juonia vastaa. Emme 
säästy tästä taistelus-
ta. Meidän on oltava 
varuillamme varsinkin 
silloin, kun tunnemme 
olomme turvalliseksi ja 
uskonelämämme ole-

van vailla minkäänlaisia koettelemuk-
sia, Meidänkin tulee "kiillottaa kil-
kilpemme" ja etsiä voimaa Jumalan Sa-
Sanasta, kun käymme taisteluun pahan 
voimia vastaan.  
Mikä voi kaataa meidät taistelussa vi-
hollista vastaan? Siihen voi riittää yksi 
savuke tai kristallipikarista juotu onnit-
telumalja. Taistelun vihollisvoimia vas-

taan täytyy jatkua.  
 
Kirjoitus on ollut vanhassa Siipipyö-
rässä 
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KIRPPUTORI Rautialassa 

23.6. klo 10-17 

Taattua tarpeellista ja tarpee-
tonta tavaraa, tuoleja pöytiä, 
astioita, arvotavaraa, löytöjä 
antiikkia.  
Myös omia myytäviä Rau-
tialan hyväksi voit tuoda. 
 
Tule ja tuo ystäväsikin! 

● ● ● 

JUHANNUSJUHLAT 

RAUTIALASSA 

19.- 21.6.2015 

Perinteinen ja uudistettu 
juhannusjuhla kutsuu Sinut 
mukaan keskikesän juhlaan. 
Kutsumme kristillisiä yhdis-
tyksiä ja seurakuntaryhmiä 
viettämään Johannes Kasta-
jan juhlaa kanssamme.  
Ohjelmassa kokonpolton li-
säksi käynnit seurakunnan 
messuissa ja omaa hengel-
listä ohjelmaa runoineen ja 
lauluineen.  
Yllätyksiäkin on tiedossa! 
 
Ilmoittautumiset netissä tai 
puh.  0400654526  Auranen 
 

 
● ● ● 

 

 

Tuo Ideat tullessasi 

RLL:n HETKINEN 
kulkee mukana 
vuoden jokaisena 
päivänä. Hetkinen 
sisältää päivittäi-
sen Raamatun 
lukuohjelman ja 
lyhyet selitysteks-
tin. 
 

Tilaukset 
 tilaukset@rll.fi 

mailto:tilaukset@rll.fi
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JÄSENYYS RKY:SSÄ 

Muistoja muistoja 

Kaavakkeella voit liittyä jäseneksi.  
Tämän avulla voit kutsua jäseneksi ystäväsi 

Nimi  ________________________________________ 

Osoite ________________________________________ 

Sähköposti ________________________________________ 

Puhelin  ________________________________________ 

Puolison nimi ________________________________________ 

 
Olemme hallituksessa huolissam-
me, kun niin moni jättää jäsen-
maksun maksamatta.   
 

Jäsentilanne 8.4.2015 Vuoden 2015 
jäsenmaksun maksaneita 84 kpl ja 
jäseniä kaikkiaan 281 kpl. Uusia jä-
seniä vuoden alusta liittynyt 10 
henkeä ja poistunut kaikkiaan kah-
deksan jäsentä. 
 
Siipipyörän saajia on hieman alle 
300 ja ulkomaille menee 11 lehteä. 
Tässä on huomioitu kannatusjäse-
net, intressiryhmät ja aviopuolisot, 
joille menee vain yksi lehti.  
 
Emme oikein tiedä mistä maksamat-
tomuus johtuu? Säännöissä sano-
taan, että jäsenmaksun toistuvasti 
laiminlyönyt voidaan kolmen vuoden 
jälkeen erottaa jäsenyydestä. Tämä 
on vähän ikävä toimenpide niille 
monille, jotka kuitenkin rukoilevat 
työmme puolesta ja seuraavat toi-
mintaamme. Haluaisimme kuitenkin 

levittää sanomaa Siipipyörän väli-
tyksellä mahdollisimman monille.  
 
Uusia jäseniä on ilmaantunut vii-
meaikoina ilahduttavasti. Uuden 
henkilöstölain mukaan, jonka halli-
tus on hyväksynyt viime vuonna, voi 
myös netin kautta ilmoittautua jäse-
neksi.  
Kaavakkeessa pyydetään puhelin-
numeroa ja sähköpostiosoitetta, jot-
ta voimme todeta jäsenyyden ai-
doksi. Roskapostikoneet ovat vil-
liintyneet tekemään myös kaikkiin 
netissä oleviin kaavakkeisiin omia 
merkintöjään.  
Sääntömme edellyttää, että hallitus 
hyväksyy uudet jäsenet.   
 
Tämän vuoksi hallitus kehottaa nyt 
erityisesti tarkistamaan onko jäsen-
maksu tullut maksetuksi.  
FI14 2001 2000 5919 91  
Jäsenviite 3777 
 
Yhdistyksen säännöt löytyvät netistä 
www.irm.fi  

 
LIITY JÄSENEKSI Postita lappu RKY Junkkarintie 6, 37800 AKAA 

http://www.irm.fi/
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RUKOUSKALENTERI 

 
 

 Herra, RKY tarvitsee nyt todella 
rukousherätystä 

 Herra näytä meille, miten 
tavoitamme työikäiset rautatieläiset. 

 Siunaa meitä vahvistamalla 
taloudellista tilannettamme 
voidaksemme palkata väkeä 
levittämään sinun sanaasi ja 
kertomaan sinun töistäsi 
yhdistyksemme avulla Suomen 
rautatieläisille. 

 Rukoilemme siunausta niille, jotka valmistelevat vuoden 2016 
kansainvälistä konferenssi- ja lomaviikkoa Goslarissa, Saksassa. 

 Tuomme eteesi Herra monet kansainväliset kriisialueet ja erityisesti 
Ukrainan tilanteen. 

 Olemme myymässä Liisankadun osaketta ja toivoisimme saavam-

me rahaa Rautialan vesivahingon aiheuttamiin kustannuksiin. 

 Hallituksen jäsenten, etenkin uusien puolesta. 

 

Otettu osin kansainvälisestä IRM:n rukouskalenterista 

 
 

Kaskut Urpo Loukamon toimittamasta kirjasta Terve Menoa. 
Helsingin entisen asemapäällikön Aaro Raatikaisen 

usein lausuma hokema: ”Kirkas kuin päivä, selvä kuin juna, rai-
tis kuin rautatieläinen” 
 

Kaaleppi Komulainen saapui rautatieasemalle ja pyysi lehti-

kioskilta saada ostaa kirjan, joka kestäisi Tampereelle saakka. 

Kioskin myyjä kohteliaasti ”Matkustatteko pika- vai henkilöjunal-

la”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
KALENTERIIN 
 

 
 
 
 
 

 
 
PÄIVÄT 

 19.-21.6.2015  Juhannusjuhla  

 24.-26.7.2015  Kesäpäivät ja II vuosikokous  

 18.-20.9.2015  Syysvirkistyspäivät 

 22.-24.1.2016 Talvipäivät Lappeenrannassa Tuosan leiri-

keskuksessa 
 

Toivomme runsasta osallistumista tapahtumiimme. 

 
JÄSENMAKSU 2015  
   

Jäsenmaksut 15€ ja puolisolta 10€ olisi hyvä maksaa mitä pikimmin 
FI14 2001 2000 5919 91 Jäsenviite 3777 
 
Järjestön työlle voi myös lähettää lahjoituksia yhdistyksen tilille 
FI14 2001 2000 5919 91 Lahjoitusviite 4747  Rautialan korjauksiin.  
 
 


