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Siipipyörä ilmestyy 5- 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

TOIMITUS 
 

Päätoimittaja ja 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 +358400654526 

Katso muut tiedot netistä irm.fi  
 

RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, Rautiala 17 

Rautialan Ystävät ry:n pankkitili FI17 8000 1100 3648 69 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

                             SIIPIPYÖRÄ 

 

 
 

 Kesäkoti Rautialassa aloittaa uusi Pitopalveluyrittäjä Tiina 

Kranssi Oy  0400569599 Tiina Ainasoja. Nyt ovat uudet raikkaat 

tuulet tulossa Rautialaan.  

 Vuosikokokos hyväksyi vuoden 2015 tilit, jotka olivat voitolliset 

Liisankadun osakkeen myynnin vuoksi.  

 Rautialan Eerolan (navetan) katto on uusittu ja puustoa on pi-

hamaalta harvennettu.  

 IRM konferenssissa Goslarissa oli 7 hengen edustus. Tuulia Pas-

sila on IRM:n edustajamme ja PR sihteeri. 

 Käytä viitenumeroita maksaessasi jäsenmaksuja tai kirjalaskuja 
 

Kannen kuva: Kuvattu Der Achtermann hotellista kohti Goslarin asemaa. Arto 
Auranen  

Kuvia sisäsivuilla  Leena ja Arto Auranen, Marc Daly 

RKY TIEDOTTAA 

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

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 4-2016      91. vuosikerta   

 
MEITÄ TARVITAAN 

Kulunut kesä on ollut työntäytei-
nen. Erityisesti paljon huolta on 

aiheuttanut kesäkotimme Rau-
tialan asiat. Uskon, että syyskuun 
aikana saamme kaikki asiat kun-
toon. Uuden vuokralaisen valitse-
minen on ollut iso asia sekä 
navetan katon uusiminen. Eero-
lan eli navetan ympäristö on 
raivattu liiasta puustosta. Tii-
lisaunakin saatiin käyttökuntoon 
uusine kiukaineen. Olen ollut 

lämmittämässä Rautialassa uu-
distettuja uuneja alkukesän 
viileydessä.   
Mitä enemmän siellä puuhailee, 
sitä enemmän paikka tuntuu rak-
kaalta ja omalta. Onhan Rautiala 
yksi toimintamme työväline Sa-
nan ääreen kutsumisessa.  
 
Toisessa vuosikokouksessa 23.7. 
oli läsnä 12 yhdistyksen jäsentä. 

Tilit ja taloudenpito hyväksyttiin. 
Keskusteltiin Rautialan tilanteesta 
ja yleinen mielipide tuntui olevan, 
että pitopalvelu pitäisi säilyttää.  
Ennen vuosikokousta hallitus oli 
pitkän keskustelun jälkeen päät-
tänyt ottaa uudeksi vuokralai-
seksi Tiina Ainasojan Tiina 
Kranssi Oy:stä. Hänellä on tarkoi-
tus jatkaa Rautialassa pito-

palvelutoimintaa pappilamiljöössä 

rautatien hengessä. Paikasta pi-
täisi saada elävä ja toimiva hyvän 
palvelun tuottaja.  
 

Ensimmäinen yhteinen lounas ei 
ainakaan tuottanut pettymystä 
jäsenille, ruoka oli erinomaista ja 
palvelu ystävällistä, kiitos Tiinalle 
siitä. Päiväkahville olimme kutsu-
neet edellisen yrittäjän, Sari 
Suutarin puolisonsa kanssa ojen-
taaksemme heille kiitoslahjan. 
Työesteiden takia he eivät pääs-
seet tulemaan ja niin annoimme 
pyyhkeet Antille lounaan yhtey-

dessä. Lahja oli kaksi suurta 
Marimekon kylpypyyhettä ja kak-
si pientä vieraspyyhettä. Kiitim-
me isäntäparia menneistä vuosi-
sta ja yhteistyöstä. 
 
Sunnuntaina meillä oli kolmen 
hengen voimin minikesäpäivä. 
Osallistuimme messuun Vesilah-
den kirkossa. Saarnasin huoneen-

halijan viisaasta käyttäytymisestä 



Siipipyörä  4 - 2016      4 

 

SANA SINULLE   Arto Auranen 

ja Juhani Saviniemi luki tekstit ja 

kantoi kolehdin.  
Nyt ei ollut aikaa pidempään vir-
kistykseen, koska seuraavana 
torstaina alkoi IRM:n konferens-
simatka Saksan Goslariin.  
 
Palatessani Lappeenrantaan moni 
kysyi, mitä uutta rautateistä ja 
liikenteestä puhuttiin Saksassa. Ei 
siellä sellaista käsitelty keski-

pisteenä oli Jeesus ja se mitä hän 

on tehnyt.  Goslarissa jokainen il-
ta alkoi ylistyshetkellä ja vahvalla 
Raamatun sanalla. 
Jeesus on omankin toimintamme 
keskipiste. Niin kauan kuin maas-
samme on rautateitä ja siellä 
työskenteleviä, meitä tarvitaan 
tuomaan Jumalan Sanaa ja kut-
sumaan Jumalan valtakuntaan. 

 

 
 

 
Elokuun viimeisen sunnuntain aihe 
on kiitollisuus. 
Jeesuksen kohtaamat kymmenen spi-
taalisista huomasivat matkalla 
parantuneensa. Yksi kääntyi heti ta-
kaisin kiittämään Jeesusta. Hän ylisti 
Jumalaa suureen ääneen, lankesi 
maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja 
kiitti häntä. (Luuk. 17) 
 
Mekin olemme olleet kuin spitaalisia 
näiden viimeaikaisten RKY:tä kohdan-
neiden vaikeuksien kanssa. Se on 
kyllä yhdistänyt meitä niin kuin spitaa-
listen yhteisöä. Sinnehän mahtui yksi 
halveksittu kansanryhmän edustajakin, 
samarialainen. 
Meidänkin on nyt, kun vaikeuksista on 
selvitty aika kääntyä todellisen paran-
tajamme ja pelastajamme Jeesuksen 
Kristuksen puoleen. Tästä alkaa ter-
vehtymisjaksomme. 
Jeesuksen antama puhtaus on niin 
suuri kiitoksen aihe, että sen alle jää-
vät, niin surut kuin murheetkin.  
Onko näin, kun menee hyvin, emme 

huomaa kiitellä juuri mistään, ei aina-
kaan pienistä arkipäivän aiheista.  
  
Nyt on aika kiittää niin pienistä kuin 
suurista arkipäivän ja asioista, jotka 
olemme kohdanneet ja kohtaamme 
päivittäin.  Olemme uuden vaiheen 
edessä. Olemme vahvempia, kun vai-
keudet ovat meitä koitelleen ja tuoneet 
nöyryyttä toimintaamme. Nöyryyttä 
kiittää Häntä, jolle kiitos kuuluu. 

KIITOSTA ILMASSA 

Kiitoksena on, että uusia jäseniä on 
tullut tähän mennessä jo 23 ja lisää 
varmasti tulee. Uudet jäsenet ovat ot-
taneet vastuuta he haluavat kantaa 
kortensa kekoon. 
 
Nyt pääsemme varsinaiseen työhön, 
kun huoli kiinteistöstä kevenee.  
Huomasin IRM:n konferenssissa, että 
kellään maalla ei ollut huolta omaisuu-
desta ja omistamisesta, vaan Jumalan 
sanan levittämisestä. Sehän on työm-
me pääasia.   

On kiitoksen aika. 
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JUMALAN PERHEVÄKEÄ   Unto Marikainen 

 
Kristuksessa rakkaat RKY:n ystä-
vät, sisaret ja veljet!  
 
Ristintietä kulkiessamme varsin moni 
meistä on saanut tuntea henkilökoh-
taisesti sen, mitä on olla Jumalan 
lapsi. Lapseuden merkitys liittyy turval-
lisuuden tunteeseen, jonka meidän 
Taivaallinen Isämme jokaiselle Hä-
neen uskovalle voi lahjoittaa.  
 
Kun meillä on rakas-
tava Isä, ei yhden-
yhdenkään ihmisen 
omassa kilvoituk-
sessaan tarvitse olla 
yksin, sillä Vapahtajamme Jeesus 
Kristus on itse luvannut olla meidän 
kanssamme joka päivä maailman lop-
puun asti. Maailmassa elävän ihmisen 
sydämen valtaa usein tunne, aivan 
kuin orpouden taakka olisi tarkoitettu 
hänelle koko elinajaksi. Toivo parem-
masta puuttuu, kun elämä maailmassa 
ilman Jumalaa vie kadotukseen.  
Uskon yhteys johtaa pyhien yhteyteen  
Profeetta  

Sakarian kirjasta saamme lukea, ”He 
huutavat avuksi minun nimeäni, ja mi-
nä vastaan heille. Minä sanon: "He 
ovat minun kansani." He vastaavat: 
"Herra, meidän Jumalamme." Sak. 13: 
9  
 
Miten on mahdollista päästä Jumalan 
perheväkeen? Jeesus Kristus itse vas-
taa meille, sanoen: "Se, joka tekee 

Jumalan tahdon, on minun 
veljeni ja sisareni ja äitini".  
Mark. 3: 35  
 
Lahjoittakoon itse rauhan ja 
lohdutuksen Jumala jokaiselle 

"Siipipyörä" -lehden lukijalle rohkeutta 
pysyä Jumalan lapsena, voimia jatkaa 
ristintiellä sekä viisautta löytää Juma-
lan sanasta lohdutusta kaikissa 
elämänvaiheissa.  
 
Toivotan kaikille RKY-ystäville Juma-
lan suurta siunausta!  

 

  

Herra, meidän 

Jumalamme. 
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SYYSPÄIVÄT JA KIRKKOPYHÄ VUOSAARESSA 

 

”Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä” 
 Ps.119:129 

 
SYYSPÄIVÄT 24. – 25.9. 2016  HELSINGIN VUOSAAREN 

SEURAKUNNAN LEIRIKESKUS MERIHIEKASSA  
Ramsinniementie 32 

 
 
Lauantai 24. 9. 

 09.00 – 9.30 Saapuminen Vuosaaren metroasemalle, josta kuljetus Meri-
hiekkaan.  

  
 10.00 Tervetuloa ja oloa. Ylistystä Herralle  
 10.30 Raamattutuhetki ”Lepo Herrassa” Arto 
 12.00 Lounas 
 13.00 Kuulumisia radanvarrelta  
 14.00 Saunat saunakahvi 
 16.30 Raamattuhetki ”Kun lupaus viipyy” Arto 
 17.20 Iltapalaa  
 18.00  Päätössanat  

Kustannusten peittämiseksi kerätään kolehti. 

 
Sunnuntai 25. 9. 

 11.00 Messu Vuosaaren kirkossa saarna Arto Auranen  
 12.00 Kirkkokahvihetki ”Eipä koskaan Herran kansa ainiaaksi erkane… ” 

Syyspäivät antavat mahdollisuuden tutustua uusiin rautatieläisiin. Virkistymme 
kuvien ja muiden RKY:n materiaalin äärellä, muistelemme IRM vuosikonfe-
renssia Saksassa.  

Yöpymiset hoitaa jokainen erikseen tai pienissä porukoissa. Lähellä olevalla 
Rastilan leirialueella on runsaasti eritasoisia mökkejä käytettävissä.  Yövara-
ukset rastilacamping@hel.fi tai puh. (09) 310 78517 

Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät Sanan ääreen.   

Ilmoittaudu Leena Auraselle 0407277678 tai Heikki Pynnöselle 00405304982 
 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw57aPy7bOAhXEHJoKHRMOD-kQjRwIBw&url=http://www.helsinginseurakunnat.fi/vuosaari&bvm=bv.129389765,d.bGs&psig=AFQjCNE7TmuVwyngnbfU8V81nsPVucYnTQ&ust=1470909510245778
mailto:rastilacamping@hel.fi
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JUHANNUS RAUTIALASSA  Leena Auranen 

 
Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, 

Herra, kuinka syvät sinun ajatukse-

si.Ps92:6 

Aloitimme Juhannusjuhlan valmistelun 

jo edellisenä keskiviikkona tekemällä 

talkoilla erilaisia huoltohommia sekä 

pihapiirissä että talon sisällä. 

Ryhmään kuuluivat tällä kertaa Tuulia 

Passila, Tiina Salonen sekä Leena ja 

Arto Auranen. Kunnostimme porukalla 

pihaa, kitkimme kukkapenkkejä, istu-

timme uusia kukkia ja Tuulia trimmasi 

nurmikon reunoja ja puitten juuria. 

Emännät siivosivat majoitustilat, Tiina 

leipoi leipää ja Leena laittoi luonnon-

kukkia maljakoihin. Antti Suutari kävi 

tekemässä Arton kanssa juhannusko-

kon. Kurjen tilan väki haki leikatut 

pensaiden ja puiden oksat pois pihalta. 

Sadekuurot piristivät välillä ahertajia, 

mutta tekemisen iloa ei sadekaan pys-

tynyt haittaamaan. 

 

Siniristilippumme 

Juhannusaattoaamuna puheenjohtaja 

haki koivut portaiden pieliin ja niin kaik-

ki oli valmista juhlijoiden tulla. Ilma oli 

pilvipoutainen, välillä pikkuisen sataa 

tihuuttikin, mutta iltaa kohti ilma kirkas-

tui. 

Rautialan omista raparpereista valmis-

tettu raparperipiirakka vaniljakastikkeen 

kera maistui makealta tervetuliaiskah-

villa. Oli taas hauska tavata ystäviä ja 

kiitosmielellä vaihdettiin kuulumisia. 

Päivälliseen mennessä olivat kaikki, jo-

pa matkalla eksyneet tai muuten 

myöhästelleet, paikalla. Tiinan ja Tuuli-

an keittämät uudet perunat ja 

monenlaiset sillit lisukkeineen maistui-

vat. 

Juhannuksen vieton aloittavaan lipun 

nostoon kokoonnuimme jo varsin suu-

rella joukolla kauniille pihamaalle. 

Siniristilippumme, sulle käsin vannom-

me, sydämin… kaikui mallikkaasti. 

Lipunnoston jälkeen joimme kahvit ja 

sen jälkeen alkoivat seurat. Seurojen 

puheenvuorot kiersivät jokainen Venä-

jän muistojen kautta unohtamatta 

tietenkään lakia ja evankeliumia. Antti 

Mustonen lausui tuttuun tapaan runon. 

Toisen polven Mustoset eli Tapio ja 

Kerttu-Leena lauloivat yhdessä. 



Siipipyörä  4 - 2016      8 

 

Nyt oli aika lähteä alas rantaan juhan-

nuskokolle. Kyläläisiä oli kävelemässä 

kokolle oikein ennätyspaljon.  

Rannassa oli luvassa makkaraa ja 

muurinpohjalettuja. Kokko syttyi iloises-

ti valoisassa kesäillassa. Arto piti 

pienen evankelioivan puheen uhrautu-

vasta rakkaudesta, joka voitti pienen 

pojan sydämen.  

Oli mukava todeta, että seurakunnan 

väki oli koko ajan mukana sekä seu-

roissa että kokkojuhlassa. Seurakun-

nan kanssa on ollut hyvä tehdä 

yhteistyötä. 

Juhla ja juhannus 

Ensimmäinen juhannuspäivä oli pilvi-

poutainen mutta lämmin.  

Messussa Vesilahden kirkossa oli yllät-

tävän paljon kirkkoväkeä. Arto Auranen 

saarnasi, kirkkoherra Harri Henttinen 

oli liturgi, tekstinlukijana toimi Esa Li-

pasti ja kanttorina Jaana Koskimies se-

sekä kolehdin kantajina Antti Mustonen 

ja Juhani Bask. Suntion tehtävät hoiti 

tuttuun tapaansa Päivi Salonen. 

Saarnateksti oli Luukkaan evankeliu-

mista kertoen Johannes Kastajan 

syntymästä. Epäusko saattaa mykistää 

meidät, emme uskalla kertoa Jumalan 

suurista teoista. Kun Sakarias totteli 

Jumalaa, hänen suunsa avautui kiitok-

seen ja ylistykseen. 

Messun jälkeen tarjottiin kirkon pihassa 

kuusen alla lähetyskahvit. Siinä saim-

me seurustella paikkakunnan väen 

kanssa hetken aikaa ennen kuin siir-

ryimme Rautialaan Tuulian ja Tiinan 

kattaman pitopöydän ääreen. 

Päiväseuroissa saimme kuulla metafo-

ran porkkanasta, munasta ja kahvin 

pavusta. Kun niitä kaikkia oli keitetty 

omassa kattilassaan 20 minuuttia, lop-

putulos oli hyvin erilainen. Jäimme 

miettimään mitä meistä itse kustakin tu-

lisi tuollaisen keittämisen jälkeen. 

Tottahan on, että elämässä tulee kie-

humistilanteita ihan pyytämättä eteen. 

Jokainen meistä vaan reagoi eri tavalla 

näihin tilanteisiin. Kaikki läsnäolijat toi-

vat terveiset omalta rataosaltaan tai 

kertoivat ihan henkilökohtaisia koke-

muksiaan. Muistimme yhdessä rakasta 

Kirstiä, jonka valoisaa olemusta kai-

pasimme. Antti lausui Vilho Rantasen 

runon, ”Jos”. 

Päiväkahvin jälkeen Esa piti kiintoisan 

raamattutunnin aiheenaan Armon ho-

risontit. Hän opetti meille kaksi 
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maailman lyhintä saarnaa. Ensimmäi-

nen on Sakariaan sanat; Johannes on 

hänen nimensä. Toinen saarna on Jo-

hannes Kastajan lausumat 

sanat; Katso Jumalan Karit-

sa, joka pois ottaa 

maailman synnin. Psalmissa 

13 on keskeisenä armon 

ikävä. Armo on kristittynä 

olemisen perusasia, us-

konelämän perusta. Jumala 

armahtaa ja antaa anteeksi. 

Halpa armo on armoa ilman 

Kristuksen seuraamista.  

Yhdessä nautitun päivälli-

sen jälkeen Mustosen Antti 

kiirehti rantaan lämmittä-

mään meille saunan. Virkistävän sau-

nan ja uinnin jälkeen kokoonnuimme 

vielä lipun laskuun ja iltateelle. 

 

Narvan kyläkirkossa 

Toisen juhannuspäivän Messu vietettiin 

Narvan kyläkirkossa. Saarnavuorossa 

oli Esa Lipasti, liturgina Soila Simola, 

kanttorina Jaana Koskimies. Meidän li-

säksemme kyläkirkkoon oli 

kokoontunut iso joukko paikkakuntalai-

sia kuulemaan Jumalan sanaa ja 

viettämään yhteistä juhlaa. Sunnuntai 

oli apostolien päivä ja teksti oli Luuk-

kaan evankeliumin 5. luvun alusta. 

Saarna oli kalastuspainotteinen, olihan 

Jeesus tässä valmistamassa Pietaria 

apostolin työhön ihmisten kalastajaksi. 

Lopuksi Esa muistutti meitä Katekis-

muksen sanalla, mikä on elämämme 

kallein asia. Elämämme kallein asia on 

Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen 

Kristuksen tunteminen ja Jumalan lap-

seksi pääseminen.  

Messun jälkeen puheenjohtaja luovutti 

seurakunnalle kiitokseksi hyvästä yh-

teistyöstä RKY:n historiateoksen, 

Jumalan tulen kantajat Suomen rauta-

teillä. 

Jälleen saimme jäädä yhteiselle kirkko-

kahville, jossa kirkkoherra Harri toimi 

vorostaan kahvin kaatajana. 

Sunnuntailounaan jälkeen ohjelmassa 

oli jäljellä enää päätösseurat, lipunlas-

ku ja lähtökahvit. Paljon vilkasta 

toimintaa, Sanan kuulemista, menneit-

ten juhannusten muistelua ja ystävien 

tapaamista oli mahtunut näiden juhan-

nusjuhlien tulo- ja lähtökahvin väliin. Oli 

hyvä lähteä kotimatkalle muistaen, että 

eipä koskaan Herran kansa ainiaaksi 

erkane. 
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AINA  RAUTIALASSA  Helena Halmiainen-Matveinen 

 

Ihana perinteinen Rautialan Juhannus. 
Toistakymmentä vuotta olen aina aloit-
tanut Juhannuksen Rautialassa. 
 
Ajattelin, että mikä minua sinne aina 
houkuttaa. Kun minä Eskolasta iso-
vanhempieni talosta lähden, niin 
siinähän on jotain kotoista 
Eskolankin on rakentanut rautatieläi-
nen Vihori Eskola kesäpaikakseen.  
Sitä se oli. 

 
Tämä Juhannus oli aivan erityisen juh-
lava, sillä sitä olivat valmistelemassa 
siis talkootöissä Rautatielähetyksen 
oma talkooväki  Ruokailu oli kovin juh-
lallinen, olihan sen valmistaneet kokki-
Tiina  ja hovimestari-Tuulia. 
Rannassa oli vielä illalla perinteinen 
kokko, makkaroineen ja lettuineen. 
Kokolla oli kipinämestarina tapahtu-
man isäntä Auranen.  Pikkutytöillä oli 
tanssiesitys terassilla. 
Kuitenkin juhla itsessään täytti toiveeni 
siellä oli Lipastit ja Mustoset. Aina sitä 
on kertynyt vuoden aikana paljon ky-
syttävää. Juhlan hengellinen isäntä on 
aina ollut Lipasti.  Vesilahden kirkko-
herrakin oli lähes loppuun saakka siitä 

voimme iloita, että hän ker-
toi Venäjän matkastaan. 
Eihän siellä mikään ollut 
muuttunut sitten 30 vuoteen. 
Minulle ne matkat ovat olleet 
vuosikymmenien aikana hy-
vin tiedollisia. Olen aina 
päässyt paikkoihin mihin 
olen halunnut. 
 

Voin vain kiittää, että kutsuitte miutkin, 
sitähän minä toivon vielä kymmeniä 
vuosia lisää, siellä nääs nuortuu ja vir-
kistyy. 
 

Helena on kesät Veilahdessa ja talvet-
Tuusulassa. 
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KONFERENSSIMATKA SAKSAAN  Tapio Huhtasaari 

 

Kirjoitanpa, kun matka on vielä tuo-
reena muistissa.  
Tätä matkaa tuli ajateltua monta ker-
taa ennen H-hetkeä. Joskus on vaikea 
lähteä ja lähtö keskellä yötä oli vähän 
erilainen kuin päivälähtö. Lähtö lähti 
sujumaan, kun vaan nousi petistä, söi 
aamupalan, otti kontin mukaansa ja 
lähti odottamaan Passiloita treffipaikal-
le. 
Lentokentälle oli kiva tulla, siellä on 
aina mukava mat-
kustustunnelma ja 
näkee ihmiset, joi-
den kanssa ollaan 
viikko yhdessä. 
Koneen vaihdot 
olivat mukavia. Eri 
lentokentällä nä-
kee paljon ihmisiä, 
joka paikkaan riit-
tää väkeä, baarei-
hin ja kauppoihin. 
Erikoisen mahtava 
oli Amsterdamin 
kenttä, jossa vaih-
doimme konetta 
mennen tullen. 
Junamatkat Sak-
sassa olivat myös mukavia, näki mai-
semia ja sai katsella, kun muut mat-
kaajat menivät kukin taholleen ja 
joidenkin kanssa voi junassakin vaih-
taa ajatuksia.  
Retket olivat hyviä ja siellähän sai ju-
tella eri ihmisten kanssa. Goslarin 
yhteiset kävelyretket toivat vaihtelua 
mukavia jutellen. Geokätköjä etsiessä 
sain tietää, kuinka niitä haetaan. 
Ruoat hotellissa vaihtelivat sopivasti ja 
aamupala oli niin hyvä, että sillä pärjä-

si kauan. Päivän aikana ei oikeastaan 
päässyt nälkä ollenkaan ahdistamaan. 
Hotelli oli hyvä ja peti myös. Sauna ja 
uima-allas antoi hyvän saunaolon, ren-
toutti. 
Tilaisuuksissa sai kuulla mielenkiintoi-
sia asioita ja meillä oli hyvä tulkki, 
kiitos Tuulian, ei välttämättä ihan kevyt 
homma. 
Ilmat oli ihan hyvät, vaikka vettäkin sa-
toi, mutta se ei haitannut vapaa-aikaa. 

Meidän porukka oli hyvä ja Arton 
kanssa oli mielenkiintoisia keskustelu-
ja. Huumorin ja hauskan kukka vaikutti 
sopivasti pitäen mielen rentona, ”ees 
taas klikkaa ja tilaa on, muttei vaunu-
ja..”. 
Matkalta ostettiin matkamuistoja ja ha-
luavat löysivätkin ystävilleen kotiin 
tuomisia. Sai kokea antamisen iloa ja 
nähdä vastaanottajien uteliaita ilmeitä 
ja tunteita. Itseä myös oli kiva ilahdut-
taa ostoksillaan, niistä jää muistoja ja 

 



Siipipyörä  4 - 2016      12 

 

muiden matkustavaisten kanssa on ki-
va kerrata eri kokemuksia.  
Sanotaan, että matkailu avartaa, se 
kyllä pitää paikkansa, ja näinkin olen 
kuullut sanottavan, että vierivä kivi ei 
sammaloidu. Elämä pitää osata elää 
tarkkaan niin, että pystyisi hankkimaan 
rikkaita kokemuksia. 
Tuli tämmöinenkin ajatuksiini, että tär-
keintä on päämäärä, kenellä se mikä 
onkaan. Päämäärään ei kannata suh-
tautua välinpitämättömästi. Junan-
suorittaja kääntää junalle vaihteet, 

muuten tulisi kolareita. Jos junansuo-
rittajaa ei olisi, tai hän olisi huolimaton, 
silloin kolahtaisi. Annetaan Jumalan 
kääntää vaihteet, niin silloin emme niin 
helposti lyö päätämme Karjalan män-
tyyn. Äitini sanoi, että ”on kohtalon 
kulku niin kummallinen”. 
Hyvä, että olen tällaisellakin matkalla 
ollut. Kiitos koko porukallemme. 
 
Tapion mietteitä Goslarin matkalta 
 
 

 
 
 
 
  

Komeasti saapui maamme lippu avajais-
juhlissa Tuulian kantamana 
 

Tuosta pitää ottaa kuva. Suomi oli hyvin esillä 15 maan 
joukossa IRM:n konferenssissa Saksan Golsarissa. Leena ja 
Helena ja Juhani Bask  
 

Junakohtaus Harz  vuoristossa. Matkasimme 1141 metrin 
korkeuteen Brockenille höyryveturilla oikean puoleisella 
veturilla 
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IRM YLEISKOKOUS   Tuulia Passila 

  
* IRM:n puheenjohtajan katsaus viime 
vuoteen (IRM News Letter) ja lyhyt sel-
vitys 2015 ja 2016 tapahtuneista 
jäsenyhdistysten tapaamisista. Italiassa 
on perustettu rukousryhmä.  
 
* Ruotsin ja Unkarin yhdistykset ovat 
pyytäneet eroa IRM:n jäsenyydestä ta-
loudellisiin syihin vedoten. Molemmat 
haluavat kuitenkin pysyä kontaktissa 
IRM:ään eli yhteyshenkilöt on nimetty. 
 
* Railroad Evangelistic Association 
(REA) ja Railhope South-Africa 
hyväksyttiin IRM:n jäseniksi. IRM:n 
edustajina ovat Don Howell (REA) ja 
Hazel Covender (RailHope South-
Africa). 
 
* Tuloslaskelma ja tase 2015 hyväksyt-
tiin ja 2017 budjetti myös. Jäsenmaksua 
ei ehdotettu vielä korotettavaksi, mutta 
selviä paineita siihen suuntaan on. Pu-
heenjohtaja on tehnyt esim. matkat 
USA:han ja Ranskaan omalla kustan-
nuksellaan. Tarkoitus ei kuitenkaan ole 
matkustaa jatkossakaan omalla 
kustannuksella. Sveitsi ja Saksa 
ovat vuonna 2016 maksaneet tup-
lajäsenmaksun.  
 
* Aikaisemmissa tehtävissään va-
littiin jatkamaan edelleen kolmi-
vuotiskauden puheenjohtaja Ueli 
Berger (Sveitsi), rahastonhoitaja 
Sven-Christian Schuster (Saksa), 
PR sihteeri Tuulia Passila ja tilin-
tarkastaja Burkhard Lienau (Sak-
sa). Uusina valittiin esirukousvies-

tien koordinaattoriksi Stephen 
Rowe (Iso-Britannia) ja tilintarkas-
taja Ruedy Schranz (Sveitsi). 
Varapuheenjohtaja- ja kokoussih-

teeriehdokkaita ei valitettavasti ollut löy-
tynyt  kokoukseen mennessä.  
 
Konferenssin päätösjuhlassa Ueli Ber-
ger ilmoitti, että varapuheenjohtaja-
ehdokas on löytynyt ja ensi vuonna 
Bienenbergissä, Sveitsissä pidettävässä 
yleiskokouksessa Lian Johnston (Iso-
Britannia) tullaan valitsemaan IRM:n va-
rapuheenjohtajaksi. Myös Hollanti sel-
vittää mahdollisuuttaan järjestää 
seuraavan konferenssin vuonna 2019. 
 
Konferenssissa oli mukana kaikkiaan 15 
eri maata (Saksa, Sveitsi, Itävalta, Iso-
Britannia, Italia, Hollanti, Norja, Suomi, 
Lie, Etelä-Afrikka, USA, Singapore, Sri-
Lanka, Intia ja Malesia) neljältä mante-
reelta: 
 
Pohjois-Amerikka, Afrikka, Aasia ja Eu-
rooppa.  

 
Katso kuvia irm.fi siellä linkki myös 
muiden ottamiin kuviin.  

Konferenssissa esiteltiin toimintamme kolme kulunutta 
vuotta ja tulevat tavoitteet kolmelle vuodelle.  Tuulia 
tulkkasi RKY:n  esityksen ja saimme raikuvat aplodit.   
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IN MEMORIAM 

 
  

 
Rovasti Alpo Hukan muistolle 
 

Suomen Lähetysseuran eläkkeellä ol-
lut lähetysjohtaja, rovasti Alpo Hukka 
menehtyi 
4.päivänä heinäkuuta 2016 Helsingis-
sä. Hänet kutsuttiin kirkkauteen 
korkeassa iässä, sillä Alpo Hukka olisi 
tämän vuoden syyskuulla saavuttanut 
sadan vuoden iän. 
Alpo Hukka syntyi veturinkuljettaja 
Tauno Hukan ja vaimonsa Anna os. 
Pärnäsen perheeseen 22.syyskuuta 
1916 Sortavalan maalaiskunnassa. 
Tultuaan ylioppilaaksi 1935 Sortavalan 
Lyseosta Alpo Hukka opiskeli teologi-
aa Helsingin Yliopistossa ja Kesä-
kuulla 1939 hänet vihittiin papiksi 
Viipurissa. Sotavuosina 1939 -1944 
Hukka toimi sotilaspastorina rintamal-
la. Rautatieläisten Kristillisen Yhdis-
tyksen sihteerinä hän toimi 1939 -
1945, järjestäen hengellisiä tilaisuuk-
sia eri puolilla rataverkkoa. Lisäksi hän 
keskittyi erityisesti RKY:n jäsenjulkai-
sun ”Siipipyörä”-lehden toimittami-
seen.  Alpo Hukka kertoi lapsuuden-
kotinsa olleen lähetyshenkinen koti, ja 
sieltä saadut virikkeet vaikuttivat hä-
nessä kautta koko pitkän elämän. 
 
Sotavuosien jälkeen Alpo Hukka lähe-
tettiin Leena-puolisona kanssa lähe-
tystyöhön Ambomaalle, nykyisen 
Namibian alueelle. Alpo Hukka nou-
datti Herralta saatua lähetyskutsua 
yhdessä Leena-vaimonsa kanssa Afri-
kan taivaan alla. Alpo Hukka sai 

kehittää 
nuoren kir-
kon työtä ja 
kouluttaa tu-
levia 
pappeja 
1946-1952 
sekä toisena 
työkautena 
1954-1963. 
Hän oli am-
bokirkon ensimmäinen johtaja ja Am-
bo-Kavangon kirkon kirkkohallituksen 
jäsen 1949-1963. Suomen Lähetys-
seuran lähetysjohtajana rovasti Hukka 
työskenteli 1967-1981. V. 1981 hän jäi 
eläkkeelle. RKY:n Helsingin piirin ko-
kouksissa 1980-luvulta alkaen rovasti 
Alpo Hukka oli toivottu puhujavieras. 
Hän oli monipuolisesti lahjakas mies, 
jonka kanssa oli jännittävää ja rikastut-
tavaa keskustella. Hänen koko 
olemuksensa henki iloa ja rauhaa, 
jonka Herra voi omillensa lahjoittaa. 
Saamme kiittää Herraa Alpo-ystä-
västä, jonka elämäntyö opasti monia 
pelastukseen ja parannuksen tekoon, 
kohti sitä todellisuutta, jonka kotina on 
Jumalan valtakunta. 
 

Unto Martikainen, Joensuu. 
 

PS. Rovasti Alpo Hukan muistotilai-

suudessa olivat RKY:tä edusta-

massa Unto Martikainen ja Kaarina 

Peltonen. 
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RUKOUSKALENTERI 

 

 
 

 
VR:n henkilöstölehti ilmestyy enää syys-

kuussa 2016.  
Nyt-lehti siirtyy lokakuussa digitaaliseen muo-
toon. Osa Nyt-lehden sisällöstä siirtyy VR:n in-
tranettiin.   

viestintäpäällikkö 
Leena Linnamäki 

 
  

 Matkustaja kysyi konduktööriltä:  
B Onko perässä tilaa.  
B Perässä on paljon tilaa, mutta siellä ei ole vaunuja  
 

 Hei katsokaas, tässä vihdoinkin on sellainen matkalippu, jolla pää-
sen matkustamaan minne haluan.  

B Eihän tällä pääse minnekään muualle kuin Riihimäelle.  
B Niin, mutta sinnehän minä haluankin.  

 

 Pelkään, että olette istunut minun paikalleni.  
B Ei teidän tarvitse ollenkaan pelätä, ellette yritä ajaa minua pois tästä.  

 
 

 

 

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

 Kiitokset IRM:n konferenssista  

 Herra siunaa uutta yrittäjäämme Rautialassa 

 Anna RKY:lle viisautta ratkaista edessä olevat uudet haasteet 

 Herra vastaa meille, miten haluamme kehittää RKY:tä ja Rautialaa ja 
kuinka paljon satsaamme siihen voimavaroja 

 Kiitos uusista yhteyksistä rataverkollamme   

 Kiitokset uusista jäsenistä 



 

 

 

 

 

 

 

 

28.8.  Kirkkopyhä Rovaniemellä  messu  klo 10  

11.9. Kirkkopyhä Tornion kirkossa   klo 12 

24.-25.9.  Syysvirkistyspäivä ja kirkkopyhä Vuosaaressa 

Helsingissä  messu   klo 11 

16.10.  Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen kirkossa   

messu klo 12  

10.12.  Pieksämäki varmistuu myöhemmin 

 

 Messun jälkeen on kirkkokahvit, jossa esitellään 

RKY:n  nykyistä toimintaa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


