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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 OSOITE 
Kymenraitti 4 as 4  

53100 LAPPEENRANTA 

Sähköposti: rky@irm.fi   
Puhelin 091355745 (Toimisto) 

 

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

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, Rautiala 17 
0500815467 (Pitopalvelu) 

 

Rautialan Ystävät ry:n pankkitili FI17 8000 1100 3648 69 
 

RKY:n kotisivut: www.irm.fi 

                             SIIPIPYÖRÄ 

 

 
 

 Hallitus valitsi uudeksi sihteeriksi Leena Aurasen.  

 Yhdistyksen osoite vaihtuu 

 Talvipäivien 2017pitopaikaksi valittiin Tampere.  

 Historiikki  RKY:n historian kirja Jumalan tulen kantajat 
Suomen rautateillä on valmis. Oletus on, että jokainen jäsen 
tilaa kirjan 

 JÄSENMAKSU olisi hyvä maksaa viipymättä. 

 IRM:n konferenssimatka. Matkalle 28.7. – 4.8. 2016 on vie-
lä paikkoja. Nettisivuilta löytyy ohjelma ym. 

 Lahjoitukset  Rautialan tuleviin haasteisiin tilille FI14 2001 2000 
5919 91 viite 4747 

 
Kannen kuva: Arto Auranen! Lappeenrannan kirkko. Kirkko on suunniteltu 
ortodoksiseksi sotilaskirkoksi venäläisen varuskunnan tarpeisiin 1913 
Luterilaisille kirkko siirtyi huonokuntoisena 1923-1924  Viimeinen uusiminen tapahtui 
2008 kun kupolit lisättiin.  

HALLITUS TIEDOTTAA 

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

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 1-2016              91. vuosikerta   

 
KANSISSA ON 
Uunituore RKY:n historian kirja on 
valmis. Monta lukukertaa ja tarkas-
tuksen vaihetta on käyty läpi tieto-
kirjalilja Unto Martikaisen kanssa. 
Oma osuuteni oli suunnitella taitto ja 
kansi tähän arvokkaan teokseen. 
Teknisenä taiton teki Osmo Jurva-
nen. Häneltä sain ehdotuksia ja 
vinkkejäkin kirjan taittamiseen ja 
kannen tulostamiseen eri vaihtoeh-
toina. Suuri kiitos hänelle 

Meitä Unton kanssa viehätti se suuri 
rautatieläisten joukko, joka on ko-
koontunut kesä- talvi- ja virkistys-
päiville eri puolille Suomea. Siksi 
valitsimme kannen kuvaksi suuren 
joukon rautatieläisiä toivossa, että 
voisimme kokoontua nykyistä isom-
malla joukolla Sanan ääreen. Iso, iso 
kiitos hänelle. 
 
Mikä sopikaan parhaimmaksi kirjan 
julkistamispäiväksi kuin Talvipäi-
vämme Lappeenrannassa.  

Kirjatkin tulivat viimehetkellä painos-
ta. 
 
KÄSISTÄ VIEDÄÄN 
Näin rukoilen ja oletan, että eri tilai-
suuksissa kirja lähtisi jokaisen 
rautatielähetyksen ystävän matkaan. 
Alku näyttää lupaavalta. 
 
Sieluni silmillä jo näen jokaisessa 
rautatieläiskodin kirjahyllyssä ”Juma-
lan tulen kantajat Suomen rautateillä” 
luomassa intoa ja halua toimia Juma-
lan tulen kantajina tavalla tai toisella. 
Tämä olisi suuri kunnianosoitus 
menneille sukupolville, jotka ovat 
luoneet merkittävän yhdistyksen.  
 
Vuosikokouksessa pohdittiin RKY:n 
tulevaisuutta. Loppupäätelmän julisti 
kunniapuheenjohtaja Esa Lipasti sa-
nonnalla, että niin kauan kuin junat 
kulkevat tarvitaan meitä.  
 
Niinhän se on, että tehtävämme on 
erittäin tärkeä juuri tämä aikana, kun 
maailma ja maammekin tuntuu ole-
van sekaisin. Jumalan anteeksi-
antavaa armoa on saarnattava pitkin 
rataverkkoa ja tuotava rautatieläisten 
keskuuteen toivon sanomaa. 
 
Haluamme tutustua rautatieläisten eri 
yhdistyksiin ja työporukoihin tulevien 
vuosien aikana. 
He voivat ottaa myös yhteyttä meihin. 
 
Siunattua vuoden alkua kaikille!  
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TARKISTA SUUNTA       Arto Auranen 

 
Elämämme pyörii samaa latua juh-
lasta toiseen. Suurin osa juhla-
ajoistamme on kristillisiä juhlia.  
Kristikunnalla on tapana paastota 
ennen pääsiäistä. Tätä tarkoitusta 
varten kirkkovuodessa vietetään 40 
arkipäivän pituista paastonaikaa. 
Laskiaisena laskentaan paastoon ja 
pääsiäisenä päästään.  
 
Paastonaikana meitä kutsutaan ai-
van erityiseen itsetutkisteluun. 
Monet tekevät jotain arkirutiinista 
poikkeavaa juuri paastonaikana. He 
varaavat enemmän aikaa johonkin 
sellaiseen, joka arkielämän keskellä 
jää huomiotta. 
 
 Yksi tärkeä paaston muoto on 
Raamatun lukeminen ja rukous. 
Moni taas haluaa tehdä jotain hyvää 
läheisilleen juuri paastonaikana. 
Moni paastoaa jostain ruokalajista 
tai ylensyömisestä. Sitä kyllä pitäisi 
tehdä muunakin aikana, mutta ruko-
us ja läheisen huomioiminen 
erityisesti paastonaikana olisi tärke-
ää.  
 
Itse en pysty ruokapaastoa pitä-
mään, siksi minulle on evankeliumia 
se millaista paastoa Jumalan meiltä 
odottaa:  
”Toisenlaista paastoa minä odotan: 
että vapautat syyttömät kahleista, ir-
rotat ikeen hihnat ja vapautat 
sorretut, että murskaat kaikki ikeet, 
murrat leipää nälkäiselle, avaat koti-
si kodittomalle, vaatetat alastoman, 
kun hänet näet, etkä karttele apua 
tarvitsevaa veljeäsi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin 
kuin aamunkoi ja hetkessä sinun 
haavasi kasvavat umpeen. Van-
hurskaus itse kulkee sinun edelläsi 
ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. 
Jes. 58:6 
 
Mieti ja tutkistele itseäsi, miten sinä 
valmistaudut Jeesuksen kärsimyk-
seen juuri tänä aikana.  
 
Jo maaliskuun lopulla on kristikun-
nan tärkein juhla pääsiäinen.  

 
 

Siunattua paastonaikaa Sinulle us-
kollinen ystävä ja RKY.n tominnan 
tukija. 
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TALVIPÄIVÄT LAPPEENRANNASSA 22.-24.1.2016 

  

TODELLISET TALVIPÄIVÄT 

Pakkanen paukutteli 26:ssa as-
teessa päivien alkajaisiltana. 
Huolimatta hyytävästä kylmyy-
destä tuli pieni uskollisten 
joukko määränpäähän Lauritsa-
lan seurakunnan 

leirikeskukseen. Merkille oli pan-

tava, että rautatieväki oli tällä 

kertaa turvautunut kumipyöriin. 
Vain Akaan piiri sekä Helsinki ja 
Turku luottivat kiskokuljetuk-
seen. 
Vanhaan tapaan ohjelma aloitet-
tiin ruokailulla. Siitä alkoi vilkas, 
ohjelmantäyteinen viikonloppu.  
Yhdistyksen puheenjohtaja Arto 
Auranen avasi päivät teemaksi 
valitulla Psalmin sanalla. Minä 

luotan sinun armoosi, saan iloita 
sinun avustasi. Ps.13:6 
 
TERVEHDYKSET 
Lappeenrannan seurakuntayh-
tymän tervehdyksen 
avajaisiltaan toi Sammonlahden 
kirkkoherra Juha Eklund. Hänellä 

oli vankat muistot Sveitsin rau-
tateiltä, siellä kuuluu liikenne 
sujuvan minuutin tarkkuudella. 
Jos tulee kahden minuutin myö-
hästyminen, pyytää konduktööri 
sitä anteeksi vähintään kolme 
kertaa. Kirkkoherra muistutti 
meitä 1.Piet. 2:9-10 pohjalta 
neljästä tärkeästä asiasta, yh-
teenkuuluvuus, liikkeelle lähtö, 
armon omistaminen eli eläminen 
armosta ja meidät on kutsuttu 
pimeydestä valkeuteen. Tämän 
kaiken Jumala on luvannut omil-
leen.  
Välillä Paavo Moilanen kitaroi-
neen lauloi kaksi laulua ja 
yhdessä saimme laulaa, oi kat-
sohan lintua oksalla puun. 
Kaarina Peltonen säesti viululla.  
 
JUMALAN TULEN KANTAJAT 
Illan kohokohta oli yhdistyksen 
historiakirjan, Jumalan tulen 
kantajat Suomen rautateillä, jul-
kaiseminen. Kirja oli aivan 
uunituore, tullut vasta vuoro-
kautta aikaisemmin Lappeen-
rantaan. Arvokkaan teoksen 
kokosi yhdistyksen jäsen, tieto-
kirjailija Unto Martikainen 
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Joensuusta. Teknisen taittotyön 

teki ansiokkaasti Osmo Jurvanen 
ja kustantaja on Tmi Auranet. 

Kirjailija kertoi kirjan synnystä 
todeten, että yhteinen työnanta-
jamme on elävä Jumala. Sama 
Jumala on antanut voimia ja 
rohkeutta aikoinaan Rautatie-
läisten kristillisen yhdistyksen 
perustamisessa. Yhdistys syntyi 
alkoholi- ja muiden ongelmien 
äärelle. Kantava voima oli Kalle 

Kauppinen. J.K. Paasikiven sano-
ja lainaten kirjailija totesi, joka 
ei ymmärrä menneisyyttä ei 
ymmärrä tulevaisuutta.  
 
SANAN PERUSTALLA 
Lauantai aloitettiin vahvalla Sa-
nan perustalla lepäävällä Raa-
matun opetuksella. Rovasti 
Jorma Taipale oli tuonut tulles-

saan varavaari reppunsa, mistä 
löytyi hänen isänsä asemapäälli-
kön hattu, höyryvetureiden 
pienoismalleja ja vanhoja pikku-
autoja, siis teimme aikamatkan 
lapsuuteen. Reppunsa kanssa 
rovasti käy eri päiväkodeissa va-
ravaarin tärkeässä tehtävässä.  
Taipale muistutti meitä ensi 
vuonna vietettävästä uskonpuh-
distuksen muistovuodesta. 

Luterilainen kirkko on Sanan 

kirkko. Jumalan voima on hänen 
sanassaan. Sana on Jumalan 
viesti ihmisille, mutta harvoin 
enää vedotaan Raamattuun. 
Olemmeko huomanneet kuinka 
tärkeä Koraani on islamin uskoi-
sille. Sana säilyy, mutta miten 
meissä näkyy, että perustamme 
on Raamatun sana. Usko syntyy 
kuulemisesta, mutta uskon syn-

nyttää Jumalan Sana. Sanassa 
on aina sanoma myös meille. 
Jumala etsii yhtäkin ihmistä ja 
on tärkeää tulla löydetyksi. Vah-
van opetuksen jälkeen tuntui 
itsestään selvältä veisata yhdes-
sä seisomaan nousten, Jumala 
ompi linnamme. 

 

LAPPEENRANTA TUTUKSI 
Tuskin ehdimme syödä lounaan 
ja hetken hengähtää, kun pikku-
bussi oppaineen tuli noutamaan 
meitä kaupunkikierrokselle. 
Tunnin verran kiertelimme kau-
punkia ja kuuntelimme oppaan, 
Raili Leinon, värikästä kerrontaa 
Lappeenrannan historiasta. Kau-
punki oli kauniin valkean lumen 
peitossa ja Saimaa nukkui pak-
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sun jääkannen alla, mutta kai-
kesta näki, että kesällä täällä 
on todella kaunista.  
 
Kierros päättyi kahvila Majurs-
kaan, jossa meitä odotti 
katettu kahvipöytä mainion 
omenatortun kera. Kahvilan 

nimestä meille kerrottiin, että 
alun perin nimeksi piti tulla 
Kaptenska, koska silloisen 
omistajan puoliso oli kapteeni. 
Kuinka ollakaan ennen kahvilan 
avautumista puoliso sai ylennyk-
sen majuriksi ja niin kahvilan 
nimi oli syytä muuttaa Majurs-
kaksi.  
Päiväkahvilta bussi kuljetti mei-
dät tutustumaan uuteen 
kauppakeskus Iso-Kristiinaan. 
Tämä on erikoinen kauppakes-
kus siitä, että siellä saman katon 
alla on vasta avattu Kaupungin-
teatteri. Moneen vuoteen ei 
Suomessa ole avattu yhtään 
uutta teatteria, eikä koskaan 
vielä kauppakeskuksessa. Täällä 
on saman katon alla Hotelli, 

Lääkäriasema, Elokuva-

teatteri, Kaupunginteat-
teri ja tietysti monet 
ravintolat ja vielä use-
ammat kauppaliikkeet 
apteekkia ja Alkoa 
unohtamatta. Kävelim-
me kauppakeskuksen 
läpi ja sen jälkeen bussi 
toi meidät Tuosaan 
syömään maukasta lo-

hikeittoa. 

 
VALO PALJASTAA 
Vielä oli jäljellä raamattutuokio 
ja iltatilaisuus. Arto Auranen 
kertoi opetuksessaan muun mu-
assa kuinka valo voittaa 
pimeyden. Meidän tekomme 
ovat aina meidän edessämme, 
kun käännymme pois Jumalasta. 
Kun käännymme Jumalan puo-
leen, teot jäävät taakse ja 
Jumalan valo puhdistaa meidät.  
 
Iltatilaisuudessa kuulimme 
enemmän Lappeenrannan seu-
dulla koetuista radanvarren 
tapahtumista. Rovasti Heimo Li-

Matti ja Tuulia tutkivat Lappeenrannan teatterin 
lämpiössä olevan patsaan salaisuutta. 
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piäinen kertoili kuinka tärkeä ju-

naliikenne oli sodan jälkeisinä 
vuosina aina 1960-luvulle asti. 
Kaikkialle kuljettiin kiskoilla. Tä-
nä päivänä suuri osa noista 
kiskoista on jo purettu pois. 
Rautatieläinen Kaarlo Ilves taas 
kertoi lapsuutensa kokemuksia 
Simolan aseman pommitukses-
ta. Tämä pommitus oli eniten 
siviiliuhreja vaatinut pommitus 

jatkosodan aikana. Näin saimme 
kuulla rautatien vaiheista mo-
nesta eri näkökulmasta. Nyt aika 
on aivan toinen, Lappeenrannan 
asemalta on lipunmyyntikin lo-
petettu. 
 
MESSU SAMMONLAHDESSA 
Sunnuntaiaamuna ajelimme ku-
mipyöräletkassa Sammonlahden 
kauniiseen kirkkoon. Pakkanen 

oli pudonnut lähemmäs kym-
mentä astetta. Oli helppo uskoa, 
että talvipäivien jälkeen alkaa 
kevät. Sunnuntain aiheena oli 
ansaitsematon armo. Rovasti 
Esa Lipasti saarnasi lämpimällä 

tavallaan meille kuuluvasta ju-

malan palkkapolitiikasta. Meille 
on luvattu sama palkka ansiois-
tamme riippumatta. Liturgina 
toimi pastori Maarit Hirvi avusta-
jinaan rovasti Jorma Taipale, 
pastori Ulla Junell sekä puheen-
johtaja Arto Auranen. Katukööri, 
johtajanaan Paavo Moilanen, 
ilahdutti meitä reippailla lauluil-
laan.  

Messun jälkeen saimme vielä 
kokoontua kirkkokahvihetkeen, 
jossa puheenjohtaja esitteli Rail 
Hope-toimintaa ja Katukööri lau-
loi hulvattomaan tyyliinsä. Oli ilo 
olla yhdessä. Kahvilla tapasim-
me uusia ihmisiä ja muutama 
innostui jopa liittymään yhdis-
tyksen jäseneksi. Hyvillä mielin 
lauloimme lähtölaulun, Eipä kos-
kaan Herran kansa ainiaaksi 

erkane. Lähtöhetken lohtuansa 
meille tuokoon tieto se. Eipä 
koskaan Herran kansa ainiaaksi 
erkane. 
 
Leena Auranen 

 

Sammonlahden kirkossa Lappeenrannassa  Katukööri on vakiovieras RKY:n 
kirkkopyhissä Paavo Moilanen johtaa, pianossa Hannu Malmi,  kitarassa Ar-
to  Oikkonen. Katukööri vietti vuonna 2015 30 vuotista taiteilijajuhlaansa.  
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VUOSIKOKOUS 

  

Vuoden 2016 1. sääntömääräi-
nen vuosikokous 23.1. klo 10.15 
Puheenjohtaja Arto Auranen 
avasi kokouksen ja sen jälkeen 
muistettiin poisnukkuneita jäse-

niä sytyttämällä kynttilät. 
Erityisesti halusimme muistaa 
meille kaikille rakasta ja lähei-
seksi tullutta todellista Rautialan 

ystävää Kirsti Hartikaista Tam-
pereelta. Kirstin poismeno tuli 
suurena yllätyksenä meille kai-
kille juuri ennen joulua. 
Kokouksessa oli läsnä 15 yhdis-
tyksen jäsentä. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin sään-
töjen mukaan Arto Auranen, 
joka kutsui sihteeriksi Tuulia 
Passilan. Pöytäkirjan tarkastajik-

si ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Hellä Kytö ja Matti Kytö. Hyväk-
syttiin toimintakertomus 
vuodelta 2015 ja vahvistettiin 
talousarvio ja toiminnan tavoit-
teet vuosille 2016-2018. Yhdis-
Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Arto Auranen ja 
hallitukseen uudelleen Tuulia 
Passila ja Matti Kytö, uusina jä-

seninä valittiin Heikki Pynnönen, 
Olli Mustonen ja Leena Auranen. 
Entisiä hallituksen jäseniä ovat, 
Marjo Kujala, Antti Mustonen, 
Tapio Mustonen, Antti Suutari, 
Kaarina Peltonen, Kalevi Pelto-
nen ja Juhani Saviniemi. Valittiin 
toiminnantarkastajat ja heille 
varahenkilöt, varsinaisiksi valit-

tiin Hellä Kytö ja Hilkka Hatakka, 
varalle Eila Saviniemi ja Tuomo 
Salminen. Vuoden 2017 talvipäi-
vät päätettiin järjestää 
Tampereella 28.-29.1.2017. 
Keskusteltiin kesäkoti Rautialas-
ta todeten, että toiminta jatkuu 
niin kauan, kun junat kulkevat. 
Edetään hitaasti, ei kiirehtien. 
Pyritään saamaan jokaisen piirin 

alueelle yhdyshenkilö. Rautialan 
Ystävien vuosikokous pidetään 
18.2.2016 klo 11 Akaassa, jonka 
jälkeen klo 13 on Kirsti Hartikai-
sen muistoseurat. Kokouksen 
lopuksi keskusteltiin tulevasta 
Pietarin matkasta sekä Saksassa 
pidettävästä konferenssista. Pu-
heenjohtaja päätti kokouksen 
klo 12.10. 
Järjestäytymiskokouksessaan 
hallitus valitsi keskuudestaan 
yhdistyksen varapuheenjohta-
jaksi edelleen Matti Kydön. 
Sihteeriksi valittiin Leena Aura-
nen, talousvastuun kantaa 
Tuulia Passila. Siipipyörätoimi-
kuntaan kuuluvat Arto Auranen, 
Esa Lipasti, Antti Mustonen, Mat-
ti Kytö ja Kaarina Peltonen. 
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Me emme tiedä, mitä linnunsydän tuntee,  

kun siipi ei enää kanna ja alla on meren hauta.  

 

Yhtä vähän me tiedämme suloisesta pienestä si-

sarestamme - yhtä vähän kultasydämisestä 

veljestämme, kun he putoavat.  

 

Ihmiselämä ja linnunlento ovat yhtä huimia, 

yhtä katkeavia ja muistomerkin arvoisia.  

Vilho Kajava 

IN MEMORIAM 
 
Täällä Tampereella saimme 
11.12.2015 suruviestin. Yksi 
RKY:n piskuisesta joukos-
tamme oli saanut ikuisuus-
kutsun. Kirsti Hartikaisen 
pitkä elämä oli päättynyt. 
 

Kirsti, jos kuka oli VR:n 
uskollinen palvelija pitkällä 
työurallaan. Reippaana entise-
nä partiolaisena ja RKY:n 

hallituksen jäsenenä hän osallistui viisaasti monia kysymyksiä ratkottaessa 
päätöksiin. ”Aina valmis” mottona. 
 
RKY:n kesäpaikka RAUTIALA oli Kirstille erityisen rakas aina 60 -luvulta 
lähtien viime syyspäiviin saakka ollen ahkerasti mukana sen kehittämisessä 
ja ylläpidossa. Kirsti suosi paikkaa myös järjestäessään omaisilleen ja 
ystävilleen tilaisuuksia. 
 
Jäämme ystävät kaipaamaan 
Rautialan yhteisiä sauna- ja 
uimahetkiä, joissa Kirsti oli 
aina mukana! 
 
Jätämme Kirstin Taivaanisän, 
Kaikkivaltiaan huomaan. 
Kiitos, että olit olemassa. 
 
Hellä Kytö 

 
 
IN MEMORIAN 

Sipinen Niilo Kouvola,  Anttila Silva Mikkeli, Hartikainen Kirsti Tampere, 
Villstedt Onni Kouvola. 
Osanottomme kaikille omaisille ja läheisille! 
 

 
ONNITTELUT 

 
Lämpimät onnen ja siunauksen toivotukset kaikille merkkipäivien 
viettäjille. 
 

 
Julkaisemme vain lehteen lähetetyt tiedot!

Syyspäivillä 2015  
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JUMALAN TULEN KANTAJAT SUOMEN 
RAUTATEILLÄ 

 

Tietokirjailija Unto Martikainen ja pitkäaikainen Siipipyörän 
avustaja on koonnut ainutlaatuisen ja arvokaan teoksen 
 

Kirjan hinta on 25€ + lähetyskulut. 
 

Kirjan tilaukset netistä tai e-mail rky@irm.fi Puhelimella 
0400654526  

Tee tilaus jo helmikuun aikana, postimaksut nousevat 15.2. 
 

Rautatielähetystä 115 vuotta 
Suomessa on nyt samoissa 
kansissa.  
Unto Martikainen on arkistoista 
ja vanhoista Siipipyöristä koon-
nut mielenkiintoisen teoksen 
Jumalan tulen kantajista Suo-
men rautateillä. 
 
Veturinkuljettaja Kalle Kauppi-
sen tunnettiin rohkeana julista-
jana ja ensimmäisenä valtion 
palkkaamana matkasihteerinä 
Suomen rautateillä. 
 
Hän aloitti työnsä silloin, kun ra-
taverkkoa rakennettiin ja junat 
kulkivat jo Kajaaniin, Nurmek-
seen ja pian Tornioon saakka. 
 
Jumalan sana alkoi kantaa he-
delmää. Usein uskoon tulleet 
rautatieläiset saivat jo omalla 
esimerkillään työtoveritkin ryh-
distäytymään. 
 
 

Kuva on vuodelta 1936 Sortavalan semi-
naarin urheilukentältä RKY:n kesäjuhlilta. 
Edessä vasemmalla on RKY:n perustajajä-
senet, veturinkuljettaja Kalle Kauppinen ja 
koneinsinööri Axel von Weissenberg.  
Kuuluisa Kallen matkaharmonikin on pääs-
syt kuvaan mukaan. 
Olemme löytäneet tämän matkaharmonin 
ja annamme sillä näytesoiton yhteisellä ta-
paamisellamme juhannuksena 2016 

mailto:rky@irm.fi
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ESITTELYSSÄ HEIKKI PYNNÖNEN 

 
 
Olen 64v naimisissa kaksi aikuista 
lasta ja kaksi lastenlasta. Harras-
tuksiin kuuluu marjastus, sie-
nestys, vapaa-ajan kalastus ja 
mökkeily. Jäin eläkkeelle kaukolii-
kenteen konduktöörin tehtävistä 
heinäkuun alusta 2015. VR tarjosi 
elannon yli 43v ajan. Pasilan ko-
nepajalla vaunupuuseppänä vuod-
esta.-72,vuoteen -98 jolloin Pasilan 
konepaja lopetettiin.  
 
Konduktöörikurssin jälkeen pääsin 
henkilöliikenteeseen reiluksi 17vuo-
deksi. Ennen varusmiespalvelusta 
Jumala armossaan kirkasti minulle 
kristinuskon perustan Jeesuksen so-
vitustyön minunkin syntieni tähden. 
Tämä on tuonut elämääni mielekkyy-
den ja tarkoituksen. Jumala on mo-
nella tavalla johdattanut elämääni eri 
vaiheissa. Enhän olisi edes keksinyt 
mennä VR:lle kysymään töitä.  
 
Olin juuri vapautunut varusmiespal-
veluksesta Konepajalla työssä oleva 
kristitty nuori mies rohkaisi käymään 
konttorissa. Siitä alkoi työura VR:llä. 
Konduktöörin työ ja työnopastajan työ 
oli ihmisläheistä ja mielenkiintoista. 
 
 VR:n työkavereiden kanssa on ko-
koonnuttu vuodesta 1999 Helsingissä 
saunoen, ruoan ja evankeliumin mer-
keissä muutaman kerran vuodessa. 
Puoli tusinaa matkaa on myös tehty. 
Eläkeajan lähestyessä ajatus oli, mi-
ten jatketaan? Ihmeekseni RKY:n 
puheenjohtaja Arto soitti. Hän kertoi 
saaneensa numeroni tunnetulta raa-
matunopettajalta Liisi Jokirannalta. 

Koin tämän Jumalan johdatuksena ja 
liityin RKY:n jäseneksi kuten useim-
mat meidän saunaporukastakin.  
 
Matka jatkuu kuudenkymmenen mi-
nuutin tuntivauhtia. On hyvä aina 
kysellä olenko oikeassa junassa ja 
onko minun lippuasiani kunnossa?  
 
Konnarina tentittiin junaturvallisuus-
säänto, joka vuosi, se oli ehtona 
junatyöskentelyyn. Elämässä meidän 
on myös hyvä tarkistaa suuntaa, et-
temme rullaa sivuraiteelle tai peräti 
virrattomalle raiteelle.  
 
Konnarilla on oltava yhteys liikenteen 
ohjaajaan ja kuljettajaan. Meillä on 
hyvä olla yhteys Jumalaan ja lähim-
mäisiimme. Tässä RKY tahtoo 
palvella rautatieläisiä ja heidän lä-
heisiään. 

Heikki  
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TERVETULOA GOSLARIIN 

  

Lähde RKY:n mukana unohtumattomalle matkalle IRM Konferens-
siin ja lomaviikolle Goslariin, Saksaan 28.7.- 4.8. 2016 
 
Joka kolmas vuosi järjeste-
tään IRM, International Rail-
way Missionin konferenssi. 
Tänä vuonna konferenssi on 
viehättävässä Ala-Saksin 
pikkukaupungissa Goslaris-
sa Harz vuoriston kupeessa 
28.7. - 4.8.2016 Teemalla ”90 
vuotta – matkalla Jumalan 
yhteydessä mukana voima, 
rakkaus ja terve järki”  
 
Goslar on Unescon kulttuuriperintökohde ja pelkästään jo sellaisenaan näh-
tävyys jo sellaisenaan ainutlaatuinen nähtävyys ja hieno retkiemme kohde 
aina Harzvuoristoon saakka.  
 

MATKAN KUSTANNUKSET 
Lento – Helsinki – Hannover– Helsinki noin 300€ Junamatka  Hannover – 
Goslar - Hannover 40€ (kesto vajaa 2h) 
Hotelli  650 € - 755 € Konferenssiviikonloppu sisältää täysihoidon ja lomaviik-
ko 1. - 4.8. puolihoidon.  
RKY maksaa yhdistyksen jäsenille junamatkan ja konferenssimaksun. Lisää 
informaatiota  www.irm.fi Kiinnostuneille lähetetään tarkempi esite. 
 
ILMOITTAUTUMISET ja KYSYMYKSET  
Tuulia Passila 0505759288 tai tuulia.passila@pp.inet.fi  

Lomaviikon aikana on tarjolla eritasoisia retkipaketteja, ne valitaan ja makse-
taan paikan päällä. Myös lasten- ja nuorten ohjelmat on huomioitu. 
Hotellimme on historiallinen Der-Achtermann ihan keskustassa. Suomenkieli-
nen tulkkaus, osittain retkienkin aikana. 

Koko ohjelma ja retken tiedot nettisivuiltamme. 

http://www.irm.fi/
mailto:tuulia.passila@pp.inet.fi
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 HERRA LUO UUTTA Unto Martikainen 

 
 
Saimme juuri viettää Vapahtajamme 
Jeesuksen Kristuksen armorikasta syn-
tymäjuhlaa. Käymme laskiaisen kautta 
muistamaan Hänen kärsimystään, ris-
tinkuolemaa ja riemullista 
ylösnousemustaan, kun "Hän kuole-
mallaan kuoleman voitti ja haudoissa 
oleville elämän antoi!"  
 
Kiitollisin mielin voimme jokainen ha-
vaita luonnossa vähä vähältä 
lisääntyvän valon. Pian heräävän luon-
non kukoistuksessa näemme, kuinka 
maan ja taivaan Luoja ja Herra luo uut-
ta. Kaamoksen keskellä me Pohjolan 
ihmiset toisinaan kadotamme osan 
elämän ilosta, kun pakkanen paukkuu 
nurkissa, ja hyytävässä viimassa tah-
too nenäkin jäätyä.  
 
Uuden armon vuoden 2016 jälleen al-
kaessa, on meillä mahdollisuus kiittää 
Herraa siitä lahjasta, jonka Hän jokai-
sen uuden päivän koittaessa meille 
suo. Itse koen, oman kiitokseni aiheen 
olevan "Jumalan tulen kantajat Suo-
men rautateillä"- kirjan valmistumisen. 
Vain Jumalalle kuuluu kunnia, kun Hän 
on voimia ja viisautta antanut niin pu-
heenjohtaja Arto Auraselle, taittaja 
Osmo Jurvaselle ja allekirjoittaneelle, 
kun teokseen tarvittavat arkistotiedot ja 
kuva-aineistot ovat nyt koossa. Jokai-
nen uusi löytö on kuin ihme. Jokainen 
uusi päivä on mahdollisuus, kun se on 
rakastavan Taivaallisen Isän kädestä 
tullut.  
 
Meidän tulee palvella Herraa Jumalan 
armon avulla, tässäkin levottomassa 
maailman ajassa apostoli Paavali, roh-
kea Jumalan mies, opastaa siihen, 

mitä meidän Kristuksen työtovereina 
sopii muistaa: "Älkääkä mukautuko tä-
män maailmanajan mukaan, vaan 
muuttukaa mielenne uudistuksen kaut-
ta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan 
tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydel-
listä. Sillä sen armon kautta, mikä 
minulle on annettu, minä sanon teille 
jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä 
enempää, kuin ajatella sopii, vaan aja-
tella kohtuullisesti, sen uskonmäärän 
mukaan, minkä Jumala on kullekin 
suonut."  Room. 12: 2-3 

 
Virren 536:4 myötä 
voimme jäädä Ju-
malan armon turviin:  
 
"Rauha seurakun-
nassasi väkevänä 
virratkoon. Rauha 
sinun armostasi 
isänmaata suojat-
koon. Estä riidat, 
vääryydet, sodat, 
onnettomuudet.  
 
Toimillemme, hank-
keillemme viisautta 
rukoilemme."  
 
Unto Martikainen, 
Joensuu. 
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RUKOUSKALENTERI 

 

JÄSENMAKSU 2016  VIITE 3777 

 

 

 Herra siunaa heitä, jotka valmistelevat vuoden 2016 kansainvälistä 
konferenssi- ja lomaviikkoa Goslarissa, Saksassa.  

 Rukoile onko sinulla mahdollisuus osallistua 28.7. – 4.8. 2016 IRM:n 
konferenssiin. 

 Ole Herra kanssamme Rautialan haasteiden edessä: Rohkaise Pito-
palvelua heidän työssään. 

 Herra sinulle kiitos ja ylistys kaikesta, mitä olet tehnyt RKY:n hy-
väksi varsinkin kuluneen vuoden aikana. Jatkon jätämme käsiisi 

 Suo että historiakirjamme ”Jumalan tulen kantajat Suomen rauta-

teillä” tavoittaisi lukijansa. 

Iloitsemme, että niin moni on muistanut jäsenmaksunsa ajal-
laan ja näin ilmaissut halunsa kuulua  RKY:n joukkoon. 
 

Mukana seuraavalla pankkisiirrolla voit maksaa jäsenmak-
sun helmikuun loppuun mennessä.  
Käytä viitettä 3777  
 

Jäsenmaksu on 15€ ja toinen samassa taloudessa asuva mak-
saa 10€ Talouteen tulee yksi Siipipyörä jäsenlehtenä.  
 

RKY:N HALLITUS 

Lähetystyöntekijä kysyi pojalta, onko hän löytänyt Jeesuksen 
Ei, vastasi poika, hän löysi minut ja yritin juosta pakoon, mutta kiinni 
sai.  
 

Lipunostaja: Kuulkaapas, olen seissyt täällä luukun takana jo puoli 
tuntia.  
Lipunmyyjä: Mitäs tuo nyt on. Minä olen istunut täällä luukun takana 
jo kaksikymmentä vuotta. 
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OHJELMA KALENTERIIN 
 
18.2.2016 klo 11 Rautialan ystävien vuosikokous Akaan seurakuntatalo 
Sontulantie 1 

18.2.2016 klo 13 Kirsti Hartikaisen muistoseurat Akaan seurakuntatalo 
Alussa kahvi. 

28.2. 10.00 RKY:n kirkkopyhä Joensuun Pielisensuun kirkko saarna Arto 
Auranen Kirkkokahvitilaisuus. Mukana Heikki Pynnönen 

28.2. 10.00 RKY:n kirkkopyhä Kokkolan kirkko saarna Esa Lipasti Kirk-
kokahvitilaisuus 

16.3. klo 17.00 Vuosaaren piiri kokoontuu Alppitalossa Helsinki Karja-
lankatu 2 A 1. Ilm. Pynnönen 0405304982  

3.4. 10.00  RKY:n kirkkopyhä  Seinäjoen Lakeudenristi saarna Esa Li-
pasti Kirkkokahvitilaisuus Mukana puheenjohtaja Arto Auranen 

27.-29.5. Pietarin matka Allegrolla lisätietoa ja Ilm. Pynnönen 0405304982 

16.10. klo 12.00 Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen kirkko. 

 
 


