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Hallitus on aloittanut keskipitkän tähtäimen suunnitelman eli RKY:n tu-
levaisuudesta vuosille 2017-2021. Voit osallistua kertomalla mitä toivot 
yhdistyksen tulevaisuudelta. 

Hallitus on päättänyt rakentaa uudet portaat Rautialan päärakennuk-
seen ja sen yhteyteen pyörätuoliluiskan. 
Samoin Eerolan (navetan) vintille menevää siltaa parannetaan kesän 
aikana.  

Rakennusten maalaus siirrettiin 2018 kesään. 

Jäsenrekisteri on uusiutumassa ja siitä poistetaan nukkuvat jäsenet 

(Lue asiasta toisaalla tässä Siipipyörässä) 

Varapuheenjohtaja Matti Kytö on kutsuttu kokoamaan yhdistyksen 

sääntötoimikunta valmistelemaan uusia sääntöjä. 

Uusi RKY:n esite on katsottavissa ja ladattavissa netissä 

 

Kannen kuva: Arto Auranen.  Rautialan viime vuoden Juhannusjuhlista   

TIETOIKKUNA 

 

SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 
 

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

 

Siipipyörä ilmestyy 4 - 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

 

RKY:N OSOITE 
Kymenraitti 4 as 4  53100 LAPPEENRANTA 

Sähköposti: rky@irm.fi   
Puhelin +358400654526 

Katso muut tiedot netistä www.irm.fi  
 

RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

RKY TIEDOTTAA 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky@irm.fi
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RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 2-2017  92. vuosikerta 

 

MUUTOSTEN VUODET 
 

Edessä ovat muutosten vuodet yhdis-
tyksessä. Enää ei voi jatkaa samalla 
tavalla kuin ennen. VR ei ole enää 
sama kuin se oli yhdistyksen syntyvai-
heissa, eikä sitäkään mitä se oli 10 
vuotta sitten.  
Näin hallitus tulevaisuuden retriitissään 
totesi. 
 
Hengellinen elämä Suomessa on pirs-
toutunut ja erittäin suuressa vasta-
tuulessa. Ihmiset eivät tunnista enää 
hengellisiä tarpeitaan, vaan täyttävät 
sen Jumalalle vierailla asioilla. Maail-
mallisuus täyttää mielemme ja aja-
tuksemme. Ihmiset jopa kysyvät, mitä 
minä saan, jos annan elämäni Jeesuk-
selle. 
Sama kysymys toistuu myös, kun ke-
hotan liittymään RKY:n tai kannat-
tamaan toimintaamme. Onko meillä 
tarjota jotain ainutlaatuista, jota muut 
eivät jo tarjoaisi.  
 
Meillä on tarjottavana Jumalan Sana 
kirkkopyhissämme, kokoontumisissa 
yhteen esim. Rautialaan. Siellä on 
luonnon lisäksi rauhaa ja lepoa.  
 
Tämä vuosi on selvästi RKY:lle sellai-
nen testivuosi. Olemme kutsuneet 
Sinut Rautialaan juhannus-, kesä- ja 
syyspäiville. Jos jäsenemme eivät tule 
yhteiseen paikkaamme, niin Rautiala ei 

ole enää tässä ajassa meille tarpeelli-
nen ainakaan omistaa. Rautialan 
kohtalo ratkeaa lähivuosina. Paikka on 
vanha pappilamiljöö ja monen remontin 
tarpeessa.  
Rautiala on meille sekä mahdollisuus 
että rasite. Kiinteistön kunnossa pitämi-
nen ei ole meidän perustehtävämme ja 
se niellee kaikki toimintaan varatut va-
ramme.  
Säännöissä sanotaan selvästi, että 
RKY:n perustehtävä on tehdä evankeli-

oimis- ja sielunhoitotyötä evankelislute-
rilaisen kirkon tunnustuksen hengessä 
rautatieläisten keskuudessa; koota yhteen 
niitä rautatieläisiä perheineen, jotka Pyhän 
Raamatun mukaisesti tunnustavat Jee-
suksen Kristuksen Vapahtajakseen sekä 
tahtovat uskossa ja elämässä olla hänen 
opetuslapsiaan. 

Tämä on se ajatus, jonka rakkaat edes-
menneet yhdistyksen perustajat ovat 
lausuneet. Tästä ajatuksesta pidämme 
kiinni.  
 
Vaikka tänä aikana perustehtävämme 
toteutuu parhaiten ystäväevankelioin-
nin kautta, kutsumme Sinua kuitenkin 
yhteen rohkaistumaan. yhteisestä us-
kosta.  
RailHope ajatuksen mukaan kutsu on 
tarkoitettu laaja-alaisesti myös rautatie-
läistaustaisille ihmisille joko mukaan 
toimintaan tai kannattamaan rukouksin 
ja varoin tehtäväämme.  

 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 
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ISO ILO 
 

Mitä Jeesus sanoi ensimmäiseksi 
kohdatessaan lukkojen takana olevat 
pelokkaat opetuslapset?  
Hän sanoi: "Rauha teille!" Tämän sa-
nottuaan hän näytti heille kätensä ja 
kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun 
he näkivät Herran. Jeesus sanoi uu-
delleen: "Rauha teille! Niin kuin Isä on 
lähettänyt minut, niin lähetän minä 
teidät." Joh 20:19-21  
 
Herra on tullut tuomaan ilosanomaa kai-
kelle kansalle. Hän on ylösnoussut ja 
elää edelleen.  
Me tunnustamme ja tiedämme Jeesuk-
sen eläneen ja kuolleen ristinkuoleman. 
Tämä on historiallisesti totta. Sen me us-
komme ja tiedostamme. Mutta onko se 
vain totena pitämistä?  
 
Tärkeämpi kysymys on kuitenkin: Elääkö 
Jeesus meissä uskon kautta? Onko hän 
meidän elämämme keskipiste?  
Opetuslapsille oli tärkeää nähdä Jeesus 
ja koskettaa hänen haavojaan. He olivat 
saaneet elää hänen kanssaan kasvoista 
kasvoihin, kuulla hänen opetustaan ja ih-
metellä ja keskustella Jumalan pojan 
kanssa.  
 
Jeesus jätti opetuslapset helatorstaina ja 
nousi heidän nähtensä ylös taivaisiin.  
Jeesus lohdutti jo etukäteen hämmenty-
neitä oppilaitaan ”Minä käännyn Isän 
puoleen, ja hän antaa teille toisen puo-
lustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 
Tämä puolustaja on Totuuden Henki. 
Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maa-
ilma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te 

tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne 
ja on teissä. Joh. 14:16-17  
 
Jeesus ei jättänyt meitä orvoiksi vaan 
pyysi Isää antamaan Pyhän Hengen op-
paaksemme ja olemaan kanssamme 
ikuisesti  
Tämän vuoksi Jeesus ei ole meille vain 
historian Jeesus, vaan hän on meidän 
elämämme. Hänessä me elämme ja lii-
kumme ja olemme. Ap.17:28  
Hän on meidän kaikki kaikkemme, Hän 
on uskon kautta meissä.  
Mekin saamme keskustella hänen kans-
saan jutella hänelle kuin juttelisimme 
naamatusten hyvän ystävän kanssa. 
Siitä nousee meille kaikille oikein iso ilo. 
 
Onko tämä taivaallinen ilo hävinnyt 
meistä häneen uskovista? Miksi me tui-
jotamme omaan itseemme. Ei sieltä iloa 
löydy. Miksi me surkuttelemme maail-
man asioita. Ei sieltä iloa löydy! 
Miksi me märehdimme tätä kirkon tilaa. 
Ei sieltä iloa löydy kuin joskus. 
Ilo löytyy Jeesuksessa, joka asuu kans-
samme. kulkee kanssamme sekä 
murheessa että ilossa. 
Siitä me iloitsemme. 
Koko Raamattu kertoo meille ilosta. Van-
han Testamentin ihmisille lopullinen ilo 
oli tulossa. Meille ilo on jo tapahtunut to-
siasia, kun Jeesus on noussut hau-
dastaan. Nyt hän on taivaassa ja rukoi-
lee meidän puolestamme kaiken aikaa.  

 
Anna rakas lukija ilon näkyä Sinussa!.  

  

SANA SINULLE   Arto Auranen 
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 Kahdeksan vuotta sitten minulle asetet-
tiin sydämentahdistin ja kerran vuodessa 
käyn Mikkelissä sen kontrollissa. Viimei-
sessä lausunnossa kerrotaan, ettei oma 
sydämeni anna enää sykettä ollenkaan, 
vaan olen tahdistimen varassa. Mutta 
elämä jatkuu kaikesta huolimatta. 
 
Jäädessäni pois paikallisen RKY:n yh-
distyksen pj. tehtävistä jäi aikaa pohtia 
omaa ja ikäihmisten terveydenhuoltoa 
Pieksämäellä.  
Sain lääkäriltä lähetteen fysiotera-
peutille ja hän suositteli TK:n 
tasapainoryhmää. Ryhmään otettiin 8 
henkilöä, joka kokoontui kaksi kertaa 
viikossa puolitoista tuntia kerralla. Alku-
lämmittelyn jälkeen oli laitteiden vuoro, 
joissa olimme aina kaksi minuuttia yh-
dessä ja sitten vaihdettiin toiseen. 
Välillä oli huilitauko. Tämä ryhmä ko-
koontui kolme kuukautta ja sitten on 
uuden ryhmän vuoro. 
Tämän jälkeen hakeuduin kuntosalille, 
jossa ohjaajan kanssa tehtiin henkilö-
kohtainen ohjelma, jota noudatin pari 
vuotta kerran viikossa. Kävin myös ve-
sijumpassa kerran viikossa. 
Sain kuulla Päivätoiminnasta Naarajär-
ven Kerttulassa ja pääsin yhteen 
ryhmään, jossa olen käynyt torstaisin.  
Päivä on ohjelmoitu sopivasti: kuntosali 
välillä tuolijumppaa ja keskustelutuoki-
oita, askartelua, erilaisia muisteloita ja 
pienimuotoista pelaamista. Ruokailu ja 
ruokalepo. Ennen poislähtöä vielä läh-
tökahvit. Joskus siellä käy eri ryhmien 
vierailuja piristämässä päivää. 
 

Minulla on kokemusta myös intervalli-
hoidosta, jossa olen muutaman kerran 
ollut. Samalla tutustunut laitoshoitoon, 
joka on tarkoitettu iäkkäille lyhytaikai-
seen hoitoon.  
Terveydenhuolto kartoittaa kotikäyn-
nillä hoidon tarpeen pisteyttämällä eri 
asiat. Pisteeni olivat niin hyvät, etten 
ole laitoshoidon tarpeessa. Mutta tarvit-
seehan vaimokin vapaata. Vähän 
ihmeteltiin, kun hoidettava itse hakee 
hoitoon, tavallisesti se on toisin päin. 
Olen ollut Kerttulan hoivayksikössä ja 
Haapalassa. Sielläkin olen tavannut jo 
tuttuja Olen ollut tyytyväinen olooni 
siellä. 
Olen ollut hoidoissa eri sairaaloissa 
vuosien varrella monien vammojen 
vuoksi.  

Olen nyt kokenut pyörätuolin ja rol-
laattorin käyttäjä. 

 

TAHDISTIMEN VARASSA   Raimo Jäntti 
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RKY:n kansainvälinen juhannus Rautialassa 23 - 25. 6. 2017 
"Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!" (Ps.92:3) 

 

Perjantai 23.6. Juhannusaatto   

14-17  Saapuminen, majoittuminen ja tulokahvit 

17.00 Päivällinen 

18.00  Lipunnosto ja aattoseurat, kyläläiset mukana.  

20.00 Juhannuskokko saunarannassa (myytävänä mehua ja 

makkaraa). 

 

Lauantai 24.6. Juhannuspäivä 

08.00 Aamupala 

09.00 Aamuhartaus 

10.00 Messu Vesilahden kirkossa saarna Esa Lipasti, kirkkokahvit kirkkopihassa 

12.30 Lounas Rautialassa  

14.00 Päivälepo / ulkoilu, luontopolku ym. 

15.00 Päiväkahvit 

16.00 Raamattutuokio ”Jumalan liitto” Arto Auranen  

17.00 Päivällinen 

18.00 Juhannussauna 

21.00 Iltatee ja lipunlasku 

 

Sunnuntai 25.6. Toinen Juhannuspäivä  

08.30 Lipunnosto, aamupala 

10.00 Messu Narvan kyläkirkossa saarna Arto Auranen 

12.30 Lounas Rautialassa 

13.00 Päätösseurat ja lipunlasku 

14.00 Lähtökahvit  

 

 

Hinnat: jäsenet 90 € perjantaista sunnuntaihin majoituksineen tai ilman. Asunto-

vaunut/autot 20 €/2yötä. Ulkopuolisilta 120 € 

 

Ilmoittautuminen netissä tai Leena Auraselle 0407277678   12.6. mennessä. 
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Sata vuotta sitten, tuota kummasteli kansa, 
kun ratahepo kiskoillansa veti vaunujansa.  
Vihelsi ja puhisi kuin haavoitettu härkä 
ja sieraimistaan puhalsi se ulos höyryjänsä. 
Kuljettaja vauhtia kun lisäs masiinaansa, 
niin lämmittäjä hiiliä löi lisää kamiinaansa. 
Mustan savun piipustaan se jätti jälkehensä, 
kun väsymättä eteni se päällä kiskojensa. 
 
Topparoikka urakalla rautatietä teki, 
jos vastaan tuli kallio, niin siitä mentiin läpi. 
Estää ei voi rautateitä joki eikä virta, 
kas rakentaahan aina voidaan joen yli silta.  
Pula-aikaan höyryntekoon hiiltä kun ei riitä, 
niin höyryjuna halkoja sai silloin tenderiinsä. 
Vanhan ajan vetureilla matkan pää on eessä.  
Kai ansainnut on höyryjuna nyt jo eläkkeensä. 
 
Vanhan ajan muistoja nyt ollaan penkomassa, 
kun Lahdessa me päätettiin vain käydä Heinolassa. 
Pikku-Jumpo kytketty on kolmen vaunun eteen, 
se viheltäen merkin antaa tähän hupiretkeen. 
Konduktööri junassa on järjestys ja valta, 
mut tämän matkan aikana ei hiljaa olla malta. 
Ettei tämä hupiretki menis ihan pieleen, 
niin konduktööri lauleli, ett' jäis jotain mieleen.  
 

Pentti Pöyhönen, tammikuussa 1985 
 

 
Tämän runon on löytänyt akaalainen konduktööri Pentti Raukola 1990-luvun 
alussa sattumalta konduktöörin ”kopin” pöydän kiinnitystä korjatessaan. Runo oli 
kirjoitettu pöytälevyn alapintaan, josta Raukola sen jäljensi. 
 
Kuka tuntee tai tietää Pentti Pöyhösestä? Siipipyörän toimitus on kiinnostunut kai-
kista tiedoista tätä runoa, ”huviretkeä” ja runoilijaa koskien toivoo Tuulia Passila  
 
Tiedot voi lähettää sähköpostilla rky@irm.fi tai soittamalla p. 0400 654 526/Arto 
Auranen. 

 
  

PIKKU JUMBOLLE 

Tk3, lempinimi Pikku-Jumbo, on kevyt 
tavarajunaveturi. Vetureita rakennettiin 
kaikkiaan 161 kappaletta vuosina 1927–
1953 

Kuva googlehaulla 

mailto:rky@irm.fi
https://fi.wikipedia.org/wiki/1927
https://fi.wikipedia.org/wiki/1953
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Tapasin junassa 30 vuotta 
sitten itseään Joensuun 
Elliksi tituleeraavan nai-
sen. Hän tuli näyttävästi 
vaunuun. Aluksi hän suh-
tautui hyvin kielteisesti 
kuvaamisehdotukseeni, 
pyysi rahaakin siitä. Mutta 
myönteinen suhtautumi-
siseni häneen salli kuvan 
otonkin. Filmirulla täyttyi 
Ellin kuvista. Lopuksi lai-
ton kuitenkin setelin 
hänen hattuunsa. 
 
Talvipäivillä Tampereella 

kyselin rautatieläisiltä tun-

tevatko he pienehkön 

vanhan naisen nimeltä Jo-

ensuun Elli? 

Tamperelainen VR:n mat-

katoimistossa työsken-

nellyt Hellä Kytö muistaa 

erikoisen henkilön, jota 

kutsuttiin tällä nimellä. 

Hellä kertoi, että hän on ta-

vannut 1960 – 70 luvuilla 

tämän sanavalmiin naisen: Elli kulki ju-

nissa, jopa asui ja yöpyi niissä. Elli 

peseytyi aseman wc-tiloissa ja sai vaat-

teensa lahjoituksina. Jouluyönä Ellin oli 

kuitenkin mentävä muualle nukku-

maan, sillä junat eivät kulkeneet. 

Tampereen Kyttälässä oli paljon mat-

kustajakoteja, joihin hän pääsi yöksi, 

kertoo Hellä. Hän muistelee, että Ellillä 

olisi ollut Kankaanpäässä jonkinlainen 

kiinteistökin.  

Huhut kertovat, että Joensuun Elli ei ol-
lut köyhä, kuitenkin häneltä aina puuttui 
joku markka junamatkaa varten. Laula-
malla ja juttuja kertomalla hän sai 
kerätyksi matkalaisilta lipun hinnan, 
näin matkalaiset sen ymmärsivät.  
 
Joensuulaiset rautatieläiset taas kertoi-
vat, että hänen miehensä oli työs-
kennellyt rautatiellä ja sodassa kuollut, 
joten Ellillä olisi ollut ainainen vapaa-
lippu. Kukaan ei ole vapaalippu tietoa 
vahvistanut samoin kuin ei siitätkään, 

JONESUUN ELLI REISSUNAINEN 
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että hänen kotinsa olisi jäänyt rautatien 
alle ja saanut siitä korvauksen. 
 
Useat konduktöörit eivät välittäneet 
aina lippua kysellä Elliltä, hänen rää-
väsuisuutensa vuoksi. Muutenkin Elli 
oli hyvin sanavalmis, jos joku erehtyi 
sanomaan poikkipuolisen sanan, sai 
vastauksen kuin tykin suusta.  
 
Tarina ei kerro, miten Joensuun Ellille 
lopulta kävi. Huhut tosin kuvailevat, 
että hän olisi kuollut vanhainkodissa 
pian sinne muuttamisen jälkeen. 
 

Joensuun Ellistä on tullut legenda. Nimi 
esiintyy niin Joensuussa opiskelija-
asuntola säätiön nimenä, ravintolan ja 
kesähotellin nimessä. Turusen Heikin 
kirjan ja laulun henkilöstä on muokattu 
myös Joensuun Elli niminen elokuva, 
josta taas on tehty televisiosarja, joka 
esitettiin MTV3:lla elokuussa 2008. 
Onpa VR:n radantarkastusvaununkin 
nimi Elli. 
 
Kuvat: Arto Auranen. Teksti osin Hellä 
Kydön kirjoituksesta.  
  

 

Nyt olen erityisen kiinnostunut näistä junissa matkaavista 
henkilöistä, Kassialmasta, Puistelijasta ja erityisesti Ellistä.  
 

Jos tiedät tarinoita Joensuun Ellistä, lähetä juttu tai kohtaa-
misesi toimitukseen. rky@irm.fi  
 

mailto:rky@irm.fi


Siipipyörä  2 - 2017      10 

 

 

TÄMÄ SIIPIPYÖRÄ LEHTI VOI OLLA KOHDALLASI VIIMEINEN !? 
 

Teimme perusteellisen selvityksen 
Siipipyörän tilaajista ja jäsenrekiste-
ristä. 
Lähetimme alkuvuodesta jäsenkir-
jeen, jonka varmaan muistat. 
 
Kirjeen perusteella tuli noin 30 soittoa 
ja tietoa siitä, että lehti on tullut mutta 
vastaanottaja on jo kuollut. Muitakin 
mielenkiintoisia tarinoita RKY:n histori-
asta kuulin. 
 

Noin puolet jäsenistöstä on hoitanut jä-
senmaksunsa, siitä suurkiitos 
Säännöissä sanotaan, että Jos jäsen 
kolmena peräkkäisenä vuotena on jät-
tänyt jäsenmaksunsa maksamatta, 
pidetään häntä yhdistyksestä eron-
neena.  
 

Koska Siipipyörä on myös jäsenlehti, 
lähetämme vastaisuudessa lehden 
vain jäsenmaksunsa maksaneille jäse-
nille. 

Jos huomaat että jäsenyytesi on jäänyt 
hoitamatta ja haluat lehden, maksa jä-
senmaksusi viipymättä yhdistyksen 
tilille viitteellä 3777. 
Jos olet maksanut lehden jonkun toisen 
puolesta, niin ole hyvä ja ilmoita siitä 
viestikentässä, jätä silloin viitenumero 
pois. 
Jos hoidat jäsenmaksun kesäkuun lop-
puun mennessä, saat Siipipyörän niin 
kuin ennenkin. 
 

Yksi syy jäsenrekisterin ja Siipipyöräre-
kisterin eroon voi olla sekin, että moni 
on tilannut vuodeksi lehden jossakin 
kampanjassa ja yhdistykseltä on jäänyt 
hoitamatta vuositilauksen lakkautus.  

 

Jäsenmaksu on 15€ ja toiselta per-
heenjäseneltä 10€  
 

 Hallitus

USKOLLINEN SIIPIPYÖRÄN LUKIJA 

 
 Onko se nyt ihan varmaa, että tämä paketti ehtii jouluksi Kouraan  
- Kyllä, kun sanotte vaan kenen kouraan se on toimitettava 

 

 - Antakeepa tulta.  
- Ei käy. kolmesta syystä. Ensinnäkin teidän olisi pitänyt pyytää kohteli-
aammin, toiseksi tässä vaunussa ei saa tupakoida ja kolmanneksi minulla ei 
ole tikkuja.  

 

 - Jokos se lukutaito on tänne saakka levinnyt, sanoi sanomalehtipoika, kun 
Karjalan radalla tuli junassa ensimmäiseen luokkaan lehtiä myymään. 

PS. Koura on kylä Seinäjoen kupeessa, Etelä-Pohjanmaalla. Koura kuului vuoteen 2009 asti Nurmon kun-

taan. 



 

 
Nuori nainen istuu junassa matkalla 

Tuulensuusta Turhuudenmarkkinoille. 
Hän katselee ulos vaunun ikkunasta ja 
odottelee malttamattomana perille pää-
syä. Voi, ei, nyt juna pysähtyy keskelle 
metsää. Min-
käänlaista 
asemaa ei ole 
lähettyvillä-
kään ja juna 
sen kun sei-
soo ja seisoo. 
Kuluu muuta-
mia minuutteja 
ja juna alkaa-
kin peruuttaa. 
Tällä menolla 
ei olla perillä ennen iltaa, matkan piti 
kestää vain vajaat kaksi tuntia, nainen 
hätäilee. 

Juna peruuttaa ja peruuttaa, pysäh-
tyy sentään lopulta. Taas istutaan ja 
odotellaan. Vastakkaisella penkillä is-
tuva vanha herra kääntyilee kärsi-
mättömästi paikallaan:  

- Pitäisi joutua Turhuudenmarkki-
noilta jatkokuljetukseen, taitaa tulla 
liian kiire.  

- Ei tässä nyt mitään voi tehdä, kas 
kun ei edes kerrota mistä on kyse, vas-
taa nainen ujosti. Samassa kuuluu 
vaunun kovaäänisestä, että kyseessä 
on junakohtaus ja aivan pian matka jat-
kuisi. 

- Mikähän kohtaus tälle junalle oi-
kein tuli, kyselee herra.  

- Olisiko epilepsia- tai ihan sydän-
kohtaus, arvelee nainen.  

He jatkavat keskustelua ja tuskin 
huomaavat, kun juna nytkähtää liik-
keelle. Matka jatkuu ja heidän juttunsa 
jatkuu. Herra harrastaa vanhojen esi-
neiden keräilyä ja nainen pelaa 

mielellään golfia. Miehellä on neljä ty-
tärtä, vaimo on kuollut. Nainen on 
lapseton ei ole ollut koskaan naimisissa 
eikä aio mennäkään. Sen pidemmälle 
he eivät ehdi keskustella, kun kovaää-
nisestä kuuluu:  

- Seuraavana Turhuudenmarkkinat.  
- Menipä loppumatka mukavasti, sa-

noo herra - Olisi mukava jatkaa kesken 
jäänyttä keskustelua myöhemmin. 

- Niinpä olisikin, jos aika ja paikka 
löytyisi, vastaa nainen iloisesti. Herra 
kaivaa käyntikorttinsa esiin, niin tekee 
nainenkin. Hän ehdottaa: 

- Voidaan vaikka vaihtaa ajatuksia 
sähköpostin välityksellä. 

Nainen ottaa vastaan herran käynti-
kortin ja vilkaisee siinä olevaa nimeä, 
Antti Raitis. Samalla hän ojentaa her-
ralle hymyillen oman korttinsa, Anneli 
Viinanen

. 
 

JUNAKOHTAUS   Leena Auranen   
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RKY:N KESÄPÄIVÄT ja SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
Rautialassa 22. – 23.7.2017 

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

 

Ilmoittautuminen on välttämätön 17.7. mennessä joko netissä tai Leenalle 

0407277678 
 
Perjantaina voi tulla jo paikalle ja yöpyä Rautialassa.  
klo 17.30 Ravitseva iltapala  
 
LAUANTAI 22.07. 

12.00 Lounas 

13.00 RKY:n toinen sääntömääräinen vuosikokous 

15.00 päiväkahvi ja seurat 

16.30 Saunat ja ulkoilua ja pihapelejä (Hallitus ko-

koontuu) 

18.00 Päivällinen 

19.00 Seurat ”Muistatko silloin!” 

20.30 Lipunlasku ja iltatee 

 

SUNNUNTAI 23.07. 

08.30 Lipunnosto ja aamupala 

10.00 Messu Vesilahden kirkko. Saarnaa Arto Aura-

nen 

12.30 Lounas Rautialassa 

13.00 Sanan ja päivän teeman äärellä. 

14.00 Lipunlasku, lähtökahvit ja 

 
Hinnat la - su 80€   ja   la 35€  pe - su 90€  
 
 
 
 

Tule vuosikokoukseen kääntämään RKY:n vaih-

detta uusille raiteille. Vuosikokoukset ovat 

yhdistyksen tärkeimpiä päätöksen tekopaikkoja. 

 

Kuvassa Raimo Jäntti kääntää vanhan vaihdepulpetin 

kahvaa. Vaihdin on tuotu Pieksämäen asemalle Huuto-

koskelta. 

KESÄPÄIVÄT  2017 
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Helatorstain eli Kristuksen taivaaseenastumisen päivän aihe ja ajan-
kohta, 40 päivää pääsiäisestä, on saatu 
Apostolien teoista (Ap. t. 1: 6-14).  

Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astu-
nut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu 
nyt Jumalan oikealla puolella. Hän rukoilee 
siellä meidän puolestamme.  

Jeesukselle on annettu kaikki valta tai-
vaassa ja maan päällä. Mikään ei voi 
erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me 
emme voi saada yhteyttä Kristukseen in-
himillisten aistiemme välityksellä, mutta 
silti hän on Pyhän Henkensä kautta sa-
nassa ja sakramenteissa läsnä seurakuntansa keskellä.  

Tätä ylösnousemusta me itse odotamme ja sitä me julistamme. Hänen 
seuraajiensa tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maa-

ilmaan. RKY:n tehtävä on viedä sitä etenkin omassa viiteke-
hyksessämme oleville ihmisille tavalla, jota he kuuntelevat ja ymmär-
tävät.  

 

 

Kiitos uusista yhteyksistä ja jäsenistä  

Kiitokset kirkkopyhistä  

Herra siunaa uutta yrittäjäämme Rautialassa 

Anna viisautta Rautialan hoidossa.  

Anna RKY:lle viisautta ratkaista edessä olevat haasteet 

Rukoillaan, että Herra saisi muuttaa kirkkoamme sisältäpäin ja 

rohkaisisi meitä muuttuvassa ajassa 

Anna lisää Siipipyörän avustajia 
 

RUKOUSKALENTERI 

 

Giotto di Bondone: Kristuksen tai-

vaaseenastuminen 

HELATORSTAIN SANOMA 
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Kutsuimme uusia jäseniä tutustumaan Rautialaan ja toinen toisiimme. Paikalla oli 
10 uutta jäsentä ja 5 hallituksen jäsentä. Sää suosi myös monella tavalla arvo-
kasta päivää. Suomen lippu oli puolitangossa presidentti Mauno Koiviston 
hautajaispäivän muistoksi. 
Tutustumiskierroksesta muodostui syvällinen hengellinen keskustelu, jota auttoi-
vat itse valitut kuvakortit.  

 
Tutustumisen aikana meille lauloivat ja laulattivat Kerttu-Leena ja Tapio Musto-
nen. 
 

Alueeseen ja RKY:n tutus-
tuttiin luontopolun 
välityksellä, jonka olivat laa-
tineet Leena ja Arto. 
Kysymykset olivat helpot ja 
hauskat. Palkinnot jaettiin 
kaikille osallistujille. 
 
Leena laittoi kysymykset 
valmiiksi. Kuppikivellä käy-
tiin kääntymässä ja kaikki 
tiesivät, mikä tarkoitus ki-
vellä on. 
 

 
  

HELATORSTAI RAUTIALASSA    
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Materiaalipöydällä oli esiteltä-
vänä uusi julisteemme ja 
historiakirja. Anne ja Matti 
sekä Marja kuuntelevat pu-
heenjohtajan esittelyä. 
 
 
Porukka sai tutustua Rau-
tialaan ja yhdistykseen. 
 
 
 

Ruoka sai kiitokset kaikilta, 
etenkin Terolta ja Markulta 
 

  

Pihalla paistettiin makkarat saunan jälkeen. Taustalla pitopalvelun emäntä Tiina 
tuo lisää paistettavaa. Vieraat tuntuivat viihtyvän, kenelläkään ei ollut kiire kotiin.  
 

Kuvat: Ismo Santapukki ja Arto Auranen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.8. klo 11.00 Kirkkopyhä Vuosaaren kirkossa. Saarnaa 

Arto Auranen. Kirkkokahvihetkessä mukana puheenjohtaja 

ja Heikki Pynnönen  
 

 
 

 

KUTSU 
RKY:N 2. VUOSIKOKOUS 

La 22.7. 2017 klo 13.00 

Rautialassa  

Rautiala 17, Vesilahti 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat: 
Vahvistetaan tilinpäätös;  päätetään tili- ja vastuuva-
pauden myöntämisestä  ja muista toimenpiteistä, johon 
vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehdyt tilit ehkä 
antavat aihetta sekä keskustellaan RKY:n tulevaisuudesta. 

Hallitus 
 
 

Kesäpäivä alkaa ruokailulla  klo 12.00 

Kokouksen jälkeen klo 14.30 kahvi ja kesäseurat.  

Ilmoittautumien ruokailun tähden välttämätöntä  

Kesäpäivät jatkuvat sunnuntaina!  

TOIMI HETI 

Leena Auranen 0407277678 
leena.auranen@auranet.fi 

mailto:leena.auranen@auranet.fi

