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 Yli puolet ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Vielä ehdit maksaa! 

 Hallitukseen on valittu uusina jäseniä Juha-Pekka Mäkelä Helsinki, 

Tiina Salonen Akaa. Hallituksessa jatkavat Leena Auranen, Matti 

Kytö, Olli Mustonen, Tapio Mustonen, Tuulia Passila, Kaarina 

Peltonen, Heikki Pynnönen Eila Saviniemi ja Juhani Saviniemi sekä 

Antero Viikki 

  Puheenjohtajana jatkaa Arto Auranen 

 Rukoillaan yhdistyksen hallituksen jäsenten puolesta. 

 Uusi RKY:n esite on katsottavissa ja ladattavissa netissä. 

 Juhlatalo Rautialan nettisivut: http://mainosmies.com/dev/rautiala/  

 Rukoillaan yhdistyksen yhtenäisyyden puolesta 

 

Kannen kuva Kainuusta: Juhani Saviniemi  

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.  
 

 

 
RAIL HOPE Suomi:   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 JUHLATALO 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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PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  

 
 
 1-2018  93. vuosikerta 
 

 

PERINTEINEN, ARVOKAS, AJASSA MUKANA 
 

Kootessamme historiakirjaa ”Jumalan 
tulen kantajat Suomen Rautateillä” ym-
märsin, kuinka arvokas yhdistys meillä 
on. Tätä ovat johtaneet maamme hen-
gellisen elämän johtomiehet. Historiasta 
löytyy lukuisa määrä puheita ja hienoja 
artikkeleita.  
Viimeisin löytö on Urho Siron RKY:tä 
koskeva aineisto, jonka hänen vävynsä 
Jorma Parviainen luovutti yhdistykselle.  
(lehdessämme juttu). Tulee ihan juhlal-
linen olo.  
 

Nämä menneet vuodet ja vuosikymme-
net velvoittavat meitä nykyisiä vas-
tuunkantajia. Olemme suuressa 
Jumalan työssä mukana.   
Hieno Yhdistys on ja jää, mutta miehet 
vaihtuvat ja toiminta muuttuu nykyaikai-
semmaksi ja tavoittavammaksi.  
Vuosikokouksessa yhdistykseen pu-
heenjohtajaksi oli jo tunkua. Äänes-
tyksen jälkeen valittiin minut jatkamaan 
(10-6).  
Kokouksessa hyväksyttiin uudet lin-
jauksen niin, että keskitymme perusteh-
täväämme rautatieläisten parissa 
tehtävään evankelioimistyöhön ja sie-
lunhoitoon. Näiden linjausten takana 
seison. Kuitenkin tämä tehtävä luonnos-
taan kuuluu jokaiselle uskovalle. 
Jokainen RKY:läinen on sielujen voitta-
ja ja tulenkantaja. Mikään ei saa 
himmentää tätä tehtävänäkyä, joka on 
kirjattu sääntöihimme. 

Rautialan myynti jä-
tettiin tässä kokouk-
sessa pöydälle. 
Meillä on mahtava 
mahdollisuus julistaa 
tänäkin vuonna yli 
kymmenellä radan 
varren paikka-
kunnalla Kristusta, 
joka on Vapahtaja. Tämän ymmärtämi-
nen, mitä se kohdallamme tarkoittaa, on 
ensiarvoisen tärkeä yhdistyksen jatkon 
kannalta. ”Jos olemme panneet toi-
vomme Kristukseen ainoastaan tämän 
elämän ajaksi, niin olemme kaikkia mui-
ta ihmisiä surkuteltavammat.” 1Kor. 
15:19. 
 

Juttelin junassa erään konduktöörin 
kanssa meidän RailHope toiminnasta. 
Hän totesi, että toivoa tarvitaan nyt 
VR:n työntekijöiden keskuuteen. Työn-
tekijät ovat niin ahtaalla jatkuvan 
muutoksen ja työpaineen alla. Olenkin 
ajatellut, että meidän on saatava 
enemmän rautatieläistaustaisia ja työs-
sä olevia henkilöitä vastuuseen, 
hallitukseen ja erilaisiin tiimeihin.  
Jeesuksen menetelmä oli kohdata ihmi-
siä heidän arjessaan.  
Henkilökohtainen evankeliointi on nyt 
tärkeä. Suuria joukkoja emme pysty ta-
voittamaan.  

 

Meidän on kohdattava yksi ihminen kerrallaan. 
Voimia Sinulle siihen työhön! 
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SANA PÄÄSIÄISEEN            Arto Auranen 

  

RAKKAUTTA LOPPUUN ASTI 
 
Jeesus osoitti rakkautta loppuun asti. 
Sitä osoittavat viimeiset tapahtumat 
ristillä. Kun naulat iskivät hänen kä-
siinsä, Jeesus pyysi Isältä anteeksi-
antamusta miehittäjävallan edustajille. 
"Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät 
tiedä, mitä he tekevät". Todella he ei-
vät tienneet, että ristinkuolema tulisi 
anteeksiantamukseksi myös paka-
nakansoille, siis heille ja meille.  
 
Jeesus antoi ryövärille armon tulla en-
simmäisenä ihmisenä paratiisiin 
kanssaan. Suuri rakkaudenosoitus niil-
le, jota ovat elämässään tehneet 
pahaa tappamalla ja tuhoamalla.  
 
Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetus-
lapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä 
vieressä, sanoi hän äidillensä: "Vaimo, 
katso poikasi!" Sitten hän sanoi ope-
tuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä 
hetkestä opetuslapsi (Johannes) otti 
hänet kotiinsa (Joh 19:26-27). Jeesus 
huolehti perheestään suurten tuskien 
keskellä. Sillä kohta hän kallisti pään-
sä ja antoi henkensä sanoen: "Se on 
täytetty"  
 
Me saamme luottaa tähän Jeesuk-
seen, joka rakastaa omiaan. Sillä ei 
Jeesusta pitäneet ristillä naulat vaan 
rakkaus Sinuun ja minuun. Kaikki van-
hassa testamentissa tähtää Golgatalle 
kertakaikkiseen uhriin. Tästä ristiltä 
avautuu se suunnaton Jumalan rak-
kaus, joka on vuodatettu meidän 
sydämiimme Pyhän Hengen kautta, 
joka on meille annettu. Sillä meidän ol-
lessamme vielä heikot kuoli Kristus 

oikeaan aikaan jumalattomien edestä. 
Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jon-
kun vanhurskaan edestä; hyvän 
edestä joku mahdollisesti uskaltaa 
kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkau-
tensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, 
kun me vielä olimme syntisiä, kuoli 
meidän edestämme. Näin vakuutta-
vasti Roomalaiskirje meille kuvaa 
Jumalan suunnatonta rakkautta.  
 
Meidän pelastusvarmuutemme lepää 
jo täytetyssä työssä. Ristin sovitus-
työssä on koko kristinoppimme kulma-
kivi. Jeesus kuoli sen kuoleman, joka 
kuuluisi meille syntiemme tähden. Hän 

nousi ylös kuolleista ja 
elää aina rukoillen 
puolestamme.  
 
Pääsiäisen sanoma 

on niin rikas ja rakas, 
että se olisi saatava, ei 

vain kaikkien tietoon, vaan kaikkien 
omaisuudeksi, Sinunkin koko elämäk-
sesi.  
 
Risti on tyhjä, hauta on tyhjä, sillä 
Jeesus elää! 
 
Siunattua pääsiäisen aikaa Sinulle. 
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Arkistojen kätköistä, salaisuudet paljastuvat   Jorma Parviainen 

 
Satapäinen Rautatieläisten Kristillisen yhdistyksen joukko oli pitämässä kesäjuh-
laansa Lapualla 1912. Ohjelmassa oli tutustuminen paikalliseen erikoisuuteen, 
herännäisyyteen ja kokousselosteeseen napattiin kuva körttipukuisista naisista.  
 
Urho Siro (1911-1983), stadilainen pappismies, toimi myös 
aktiivisesti RKY:ssä 1950-luvun alkupuolelta lähtien.   Hän 
oli yhdistyksen sihteerinä ja Siipipyörän toimittajana sekä 
lopetti yhdistyksen puheenjohtajana   1970-luvun lopulla. 
Viime syksynä tutkin appeni jäämistöä ja arkistoa. Löysin 

ainutlaatuista 
ja korvaama-
tonta materi-
aalia yhdis-
tyksen vai-
heista. 
Aineistossa on viisi kappaletta parisa-
taa sivuisia vihkoja vuosilta 1907-1948. 
Niissä pidettiin tarkkaa pöytäkirjaa yh-
distyksen kesäkokouksista ja kesäjuh-
lista. On kerrottu tarkasti päätökset ja 

ohjelmankulut. Niihin on liimattu runsaasti valokuvia. Ne antavat elävää ajankuvaa ja 
kertovat tapaamisten tunnelmista, tapahtumista ja aikansa ihmisistä. 
Lueskelin noita tekstejä ja katselin runsaan sadan vuoden takaisia kuvia.  Toimin-
nassa näytti olevan tulta ja väkeä mukana tuvan täydeltä.   
Hyvät ja vakaat ovat yhdistyksen juuret ja hyvää se on tehnyt myös jäsenilleen ja 
muille rautatieläisille.   

Jorma Parviainen 
 
Urho Siro toimi aktiivisesti yhdistyksessänne 1950-luvulta lähtien ja oli pitkään pu-
heenjohtajana aina 1970-luvun lopulle saakka. 
 
Aineiston on lahjoittanut RKY:lle rovasti Urho Siron vävy pastori Jorma Parviainen. 
Jorma on jäänyt hiljattain eläkkeelle Paavalin kirkkoherran virasta.  
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TALVIPÄIVÄT HELSINGISSÄ            Arto Auranen 

 
Kokoonnuimme hotelli Arthuriin viettämään talvipäiviä 12.-13.tammikuuta 
Ohjelmassa oli raamattutunnit, vuosikokous ja käynti Ateneumissa Veljekset von 
Wrightin-näyttelyssä.  
 

 
Odoteltiin Ateneumiin edustalla. 
 
Heikki ja Tapio ihailevat taidetta 
Ollaanhan mekin oltu heinässä. 
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ETSITKÖ ONNEA 
Kooste 13.1. klo 9 pitämästäni raamattuopetuksesta. 
 

Jumala haluaa, että olisimme onnelli-
sia. Onhan tämä suloista korvil-
lemme, mutta joskus tuntuu, että 
pitääkö tuo paikkansa. 
Ajattelemme usein, että mikä hyvänsä 
voi tehdä meidät onnelliseksi on oi-
kein, kun se tuntuu hyvältä. Hauska ei 
tee väärästä oikeaa. Hyvältä tuntuva 
on usein harhakäsitys, sillä tunne voi 
pettää. Olemme päivittäin valintojen 
edessä. Jumalastakin teemme hel-
posti palveluautomaatin. Jumala ei 
ole olemassa palvellakseen meitä, 
vaan me olemme olemassa palvel-
laksemme häntä. Hän itse antoi 
esimerkin pesemällä opetuslasten ja-
lat.  
Eino Leinon näkemys onnesta on ru-
nossa ”Kel onni on” 

Kell`onni on, se onnen kätkeköön, 
kell` aarre on, se aarteen peittäköön, 
ja olkoon onnellinen onnestaan 
ja rikas riemustansa yksin vaan. 

Ei onni kärsi katseit' ihmisten. 
Kell` onni on, se käyköön korpehen 
ja eläköön hiljaa, hiljaa vaan 
ja hiljaa iloitkohon onnestaan. 

Emmekö kestä toisten onnea?  
Me muutimme Lappeenrantaan 1988 
ja rakensimmme sinne omakotitalon 
omien piirustusten mukaan. Eräs ys-
tävämme Mauri kävi katsomassa 
taloamme ja ihasteli sitä. Kun vaimoni 
Leena paukautti, että eikö olekin meil-
lä ihana koti. Häneltä jäi suu auki. 
Miten joku voi kehua omaa taloaan. 
Eihän se ole tavallista. Varmaan 
meissä Leenan kanssa on jotain vi-

kaa, kun olemme tyytyväisiä ja onnel-
lisia. 
 
Mutta mistä onni sitten muodos-
tuu. 
Moni kulkee koko elämänsä läpi odot-
taen sitä jotain, sitä suuren kaipa-
uksen täyttymystä, sitä suurta onnea, 
sitä todellisen päämäärän löytämistä. 
 Monelta näyttää kuitenkin elämä 
ikään kuin valuvan käsistä tämän 
odotuksen vallassa.  
Se jokin antaa vain odottaa itseään, 
eikä näytä saapuvan milloinkaan?  
 
Usein vielä ladataan johonkin tapaa-
miseen tai juhlaan hirveästi 
odotuksia. Kun ne eivät toteudu on 
masennus ja ainakin perhesopu ko-
valla koetuksella. Varsinkin silloin, jos 
kukaan ei kerro toiveistaan ja odotuk-
sistaan muille läheisilleen etukäteen. 
 
… minä yksin olen Herra, minä, joka 
luon valon ja luon pimeyden ja tuotan 
yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. 
Minä olen Herra. Kaiken tämän minä 
teen. Jes.. 45:7 
 
Onnen tuhoojat 
Usein näemmekin onnen vasta silloin, 
kun olemme itse kohdanneet onnet-
tomuutta tai sairautta, pelkoa ja jotain 
epäonnea. Kateudessa elävä ihmi-
nen ei voi olla onnellinen koskaan. 
Samoin katkeruudessa elävä ihmi-
nen kääntää selän onnelle. 
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Etsi Jumalaa,  
älä onnellisuutta 

Groeschel 

Viha on onnen tuhooja numero yksi. 
Väärämielinen ei onnea tavoita, kie-
roilijan kohtaa perikato. Sananl.17:20 

 
Oletko Onnea etsivä ihminen? 
Varmaan jokaisella on halu elää on-
nellista ja rikasta elämää. Voidaanko 
asettaa ihmisen eteen sellaiset onnen 
ehdot, joihin hän sydämestään yhtyy. 
On hyvä koti, perhe, ystävät, rahaa 
riittävästi, terveys jne.  
 
Usein vertaamme onnellisuutta onnel-
liseen avioliittoon, jonka rinnastuksen 
Raamattukin tekee. Avioliittoa taas 
verrataan Raamatussa usein seura-
kuntaan sekä suhdetta Jeesukseen 
Kristukseen  
 
Mitkä ovat todellisen onnen ehdot? 
Sairaskin voi olla onnellinen, samoin 
köyhä ja epäonnistunut.  
Todellisen onnen ehdot ovat ilo, rau-
ha, rakkaus ja toivo. Ilman niitä ei 
voi esiintyä mitään todellista onnea ja 
jokainen niistä tarvitaan. Jos yksikin 
puuttuu, olemme onnettomia. Mutta 
mitä ne oikein ovat.  
Ilo ei ole sitä, että meil-
le tapahtuu jotain suur-
ta ja ihmeellistä. Sellai-
sia tapahtumia ja ko-
kemuksia elämässämme on ani har-
voin, päinvastaisia sitäkin useammin.  
Ilo on ystävä jonka kanssa voit jakaa 
ilot ja surut, luottamuksella. 
Mitä on sitten rauha? Se ei suinkaan 
ole mielen tyyneyttä, jota mikään ei 
saa järkyttää. Me olemme ihmisiä, 
jotka olemme luodut nauramaan ja it-
kemään.  

Rauha ei ole tunteiden tukahdutta-
mista. Todellinen rauha on henkilö, 
johon voin turvautua. Sen tuo vain 
usko Herraan Jeesukseen samoin 
ilon tuo se, että hän on myös se jonka 
kanssa voit jakaa kaiken.  
 
Mitä on rakkaus? Se ei suinkaan ole 
jokin tunnetila. Rakkaus on päätös 
toimia toisen hyväksi, antaa hänelle 
arvostusta, aikaa ja vaivannäköä. 
Rakkaus on antavaa toimintaa.  
Meillä on se Herra, joka antoi itsensä 
meidän puolestamme ristin kärsimyk-
siin ja tuskiin. Hän, Jeesus Kristus, 
tahtoo olla kotinne rakkauden lähde. 
Ilman Häntä rakkaus kuihtuu.  
 
Toivo elämässämme ei ole siinä suu-
ressa ja mahtavassa, jota ehkä 
pääsemme jatkossa kokemaan. Voi 
olla, että elämämme huiput ovat jo ta-
kanapäin.  
Toivo on sitä, kenen kanssa saamme 
ja haluamme viettää tulevaisuutemme 
aina iankaikkisuuteen saakka. 
 

Ilo on siis se Henkilö, 
jolle saa kaiken jakaa. 
Rauha on se Henkilö, 
johon voi kaikessa luot-
taa ja turvata. Rakkaus 

on se Henkilö, joka antaa kaikkensa 
minun puolestani. Toivo on se Henki-
lö, joka lupaa olla iankaikkisesti 
kanssamme. Todellinen onni ei ole 
siis mielentila tai tunnetila, vaan yh-
teyttä Herraan Jeesukseen.  
Jotta voisimme olla onnellisia, tulee 
Hänen, Herran Jeesuksen Kristuksen 
asua sydämissämme ja kodeissam-
me. 
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ELINA KORTEKANGAS 

 
Elina täytti 96 vuotta 13.2.2018 Mikkelissä 
 

Elinalle RKY on ollut koko hä-
nen pitkän elämäntaipaleensa 
ajan tärkeä kiinnekohta ja hen-
kinen koti, johon hänen siteen-
sä liittyvät jo omien sekä appi-
vanhempiensa kautta. Korke-
assa iässään hän edelleen 
päivittäin muistaa aikoja, jolloin 
itse saattoi olla mukana rauta-
tieläisten kokoontumisissa.  
 
Elinan muistoissa RKY:ssä on 
aina vallinnut lämminhenkisyys 
ja ihmisten välinen yhteenkuu-
luvuus ja ystävyys. Ne ovat 
päällimmäisiä ajatuksia kaik-
kien näiden vuosikymmenten 
ajalta.  
Aikanaan v.1947 kihlatkin Pen-
tin kanssa vaihdettiin RKY:n 
päivien yhteydessä. Rautia-
lasta.  
Elinalla on lukemattomia hyviä 
muistoja, kuten myös eläke-
vuosina Mikkelin piirin toimin-
nasta.  
 
  

 
Koko RKY:n väelle.  
Elina lähettää parhaimmat terveisensä.  
Siipipyörän lukijoille kiitolliset terveiset äitimme puolesta.  

 

Jaakko Kortekangas sisaruksineen. 
 
 

Elina palvelutalo Mikkelin Annakodin lähellä käve-
lyllä kesällä 2017. Kuva Tiina Kuru 
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TOIVON POIKA, IIKKA   Iikka Löytty  

Olin isäni kanssa Tam-
pereen Vehmaisissa 
1950 luvulla. Meillä oli 
siellä tontti ja itse ra-
kennettu mökki. Se oli 
oikein retkeilyä, kun 
lähdimme Toralinnasta, 
se on Tampereella, Atti-
lan kenkätehdasta vas-
tapäätä.  
Äiti teki monenlaisia 
eväitä mukaan. Junalla 
mentiin Vehmaisiin, jos-
sa kävelimme vajaan 
kolme km mökille. Siel-
lä alettiin sytyttää hel-

laan tulta. Se olikin aikamoinen homma. 
Se näet savutti melkein aina.  
 
Teimme siellä kaksi kaivoa. Ensimmäi-
sestä ei tullut vettä. Se oli kovaa 
hommaa, isä teki kiveen reiän dynamiit-
tia varten. Reikään laitettiin dyna-
miittipötkö, jossa oli nalli ja sytytyslanka. 
Kun reikä oli peitetty, isä sytytti sytyslan-
gan, nousi kiiruusti ylös kaivosta ja huusi 
kovalla äänellä: ”pala, ampu tulee”. 
 
Kovan pamauksen jälkeen isä oli taas 
kaivon pohjalla ja täytti ämpäriin maata 
ja kiviä.  
Ämpäri nostettiin kolmijalkaa käyttäen 
ylös. Tyhjensin ämpärin ja laskin sen 
taas alas isälle. Minulla oli isän tekemät 
rattaat, jossa oli aisat ja lastenvaunujen 
pyörät. Olin ylpeä niistä. 
 
Isä oli erittäin taitava käsistään. Hän teki 
”viraapelitöinä” puusta erilaisia tuotteita, 
rekiä, sänkyjä ja ”senkkejä” yms. Hänen 
ja muun perheen tavoitteena oli oman-
kodin rakentaminen. Ensin oli kovat 
suunnittelut. Siskoni Pirkon mies, Pauli 
rakennusinsinööri, piirsi talon ja valvoi 
sen rakentamista. Naapurin mies Viljo 

Taipale oli myös mm. kirvesmies - töis-
sä. Minulla oli joka paikan hanslankarin 
hommia. Betonilaudoista naulojen nyppi-
minen ja niiden oikaisua. Vaikka olin 
noin 10 -vuotias, tunsin, miten isä oli yl-
peä minusta. Varsinkin, kun osasin 
tehdä näitä pikkuhommia. Ne olisi teh-
nyt, joku muu. Kaikista tarvikkeista oli 
kovasti puutetta. Keräsin kiviä talon 
montulta ja vein niitä rattailla kasalle. 
Kun sain ”ylennyksen”, omasta mieles-
täni. Pääsin tekemään vinolaudoitusta 
isän kanssa.  
Seinän väliin laitettiin kutterin puruja. Nii-
tä tiivistettiin laudanpätkällä. Tunsimme 
olevamme tarpeellisia. Pidempää lautaa 
ei voinut oikein yksin naulata. 
Harrastin monenlaista urheilua. Tontilla 
hyppäsin korkeutta, itse tehdyillä välineil-
lä. Samoin heitin ”keihästä” melko 
suoralla pajun oksalla. Päälajikseni tuli 
kuitenkin jääkiekko. Vasta jälkeenpäin 
kuulin, että isäni oli puhunut muille 
myönteisesti harrastuksestani.  
 
Tampereelle rakennettiin Jäähalli 1963. 
Vehmaisten Urheilijat alkoi myös käyttää 
hallia harjoituksiinsa ja peleihin. Olimme 
edenneet alimmasta sarjasta Suomen 
Mestaruussarjaan. Viimeisessä pelissä 
mikä pelattiin Jäähallissa, olivat katso-
mossa myös äitini ja isäni. Tämä oli 
suurta juhlaa. 
 
Isä halusi minulle ammattia. Mentiin 
Kauppakunta Tuotantoon kysymään 
työpaikkaa. Silloin pääsin Pälkäneen 
Vuolijoelle. sekatavarakauppaan Kauppa 
oli silloin aina auki, kun asiakas tuli, 
vaikka keskellä yötä. Minä tykkäsin 
kauppa hommista jo silloin. Jälkeenpäin 
asiaa ajatellen, taisin silloinkin olla, jopa 
isälle hyvin läheinen. 
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KÄRSIMYSTEN KAUTTA VOITTOON            Onni Lysti 

Ihmiskunnan keskuudessa on elänyt 
ja elää tänäkin päivänä ihmisiä ja jopa 
kokonaisia kansoja vaikeuksien ja 
kärsimysten keskellä. Ainoa pelastus 
monille heistä, on kotimaistaan pako 
vieraisiin maihin! On yksinäisiä ihmi-
siä, joilla ei ole ketään, joille he 
voisivat kertoa sydämensä tuskaa ja 
kokemaansa kärsimystä, vieläpä niin, 
ettei kenellekään niistä voisi edes ker-
toa!  
 
Lapsuudessani vieraili Ruotsissa ha-
nurinsoittaja-ryhmä Suomesta. 
Mieltäni herkisti jo silloin taiteilija Onni 
Laihasen laulama laulu:  

"Vain sulle uskon rantakoivu, su-
runi kaipuuni. Ethän kertone 
kellekään, että jäänyt oon ikä-
vään.  
Taivahan tähdet mulle loistaa, yk-
sin kun tänne jäin. Sinun lohtua 
kaipaan, rantakoivu, ainoa ystä-
väin."  

 
Pyhityslaulussa kerrotaan seuraavas-
ti: Kautta kärsimysten voittoon Kävi 
matka Jeesuksen. Niin myös Herran 
kansan johtaa Voittoon vain tie  
vaivojen.  
Matt.27: 27-31 jakeet kertovat Jee-
sukseen kohdistuneesta kokemasta 
pahoinpitelystä ennen ristiinnaulitse-
mista.  

Näin hän sai kokea kaiken koko maal-
lisen vaelluksensa aikana tekemänsä 
hyvän palkaksi ihmisten avuksi teke-
mästään työstä. Ristiin naulitseminen, 
kuolema, hauta ja ylösnouseminen 
kuolleita ja taivaaseen astuminen, on 
meille uskoville ihana pääsiäisen  
Sanoma Vapahtajamme Jeesuksen 
läsnä olosta meille uskoville tuokoot 
vahvistusta jokapäiväiseen elä-
määmme.  
 
Meitäkin kohtaa tässä ajassa valheet, 
vainot, kateus vihamiesten yrittäessä 
tehdä tyhjäksi uskomme pelasta-
jaamme Jeesukseen Kristukseen 
Herraamme.  
 
Saakoot pääsiäisen sanoma vahvis-
taa uskoamme Jeesukseen ja tuokoot 
Pyhän Hengen voiman elämäämme 
ja toimintaamme Hänen valtakuntan-
sa hyväksi.  
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SADAN VUODEN TAKAA     

 

RKY:N KESÄKOKOUS 1907 

JUHANNUKSENA OULUSSA 

Lauvantaina kesäk. 22p.nä kl. 7 illalla 
oli tervehdyskokous kokouspaikas-
samme NMKY:n huoneistossa. 
Sunnuntaiaamuna k:lo 8 kokoonnuttiin 
yhteiseen rukouskokoukseen. Juma-
lanpalvelus oli k:lo 10 a.p. kaupungin 
kirkossa. Tämän jälkeen kokoonnuttiin 
kokoushuoneeseemme, jolloin ase-
mapäällikkö Jauhiainen puhui aiheesta 
”kristitty rautatieläinen”, sekä kertoi ul-
komaan matkastaan. Sen jälkeen oli 
hartauspuheita ja välillä yhteislaulua ja 
keskustelua.  
Yhteiselle päivälliselle kokoonnuttiin 
k:lo 3 j.p.p. Illalla k:lo 6 oli järjestetty il-
tama yleisölle realilyseolla. Täällä oli 
useita puheita ja yhteis- sekä kuoro-
laulua. 
Juhannusaamuna lähdettiin sekajunal-
la Haukiputaalle, jossa asemapäällikkö 
Jauhiaisen kodissa yhdessä rukoiltiin 
ja nautittiin aamiaista. Jumalanpalve-
lus alkoi seurakunnan kirkossa k:lo 10 
a.p. jonne kokouksenkin osanottajat 
riensivät. Tälle jumalanpalvelukselle, 
jossa saarnasi seurakunnan rovasti A 

W Wirkkula, antoi erittäin juhlallisen 
leiman se, että rippilapsia laskettiin 
ensi kerran Herran ehtoolliselle. Kir-
kosta tultuamme oli vierasvaraisella 
isäntäväellämme asemapäällikkö Jau-
hiaisella päivällinen valmiina. Tämän 
syötyämme alkoi lähi talossa kokous 
yleisölle, jossa kuultiin hartauspuheita 
ja kuorolaulua sekä välillä laulettiin yh-
teisesti. 

Iltajunassa lähti osa ystävistä takaisin 
Ouluun ja toiset etelästä tulleiden vie-
raiden kanssa jatkoivat matkaa 
Tornioon sydänyön aurinkoa katso-
maan. Sitä emme kuitenkaan sateisen 
ilman takia nähneet. Sensijaan näyt-
täytyi meille armon aamuaurinko 
Jeesus ihanasti ja lämmittävästi olles-
samme koossa keskustellen, laulaen 
ja rukoillen eräässä Haaparannan rait-
tiusravintolassa, josta vasta 
aamupuolella yötä maltoimme erota. 
Täällä piti huolta ravinnostamme Raa-
hen radan liikennepäällikkö K Airola. 

Haukiputaalla ravinnosta kertyneet va-
rat 41.45 p lahjoitti asemapäällikkö 
Jauhiainen ”Kotimaan” tilausrahoiksi 
rautatieläisten lepohuoneisiin. 

Kokouksessa olivat puhujina ase-
mapäällikkö Jauhiainen Hauki-
putaalta, liikennepäällikkö Airola 
Raahesta, nuohooja Vanhala Torni-
osta, puuseppä Anttonen ja veturin-
kulj. K Kauppinen Oulusta. 

Osanottajat kokoontuivat 
aseman seinustalle 
 
Kirjoitustyyliä ei ole muutettu 
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TÄRKEÄT JUNAYHTEYDET           Paula Penttilä  

 
Siirtotilamme maat Valkealan Aitomä-
essä rajoittuivat rautatiehen. Silloin 
rautatie ei näkynyt kotiini kuten nyt, 
kun pellot on raivattu metsästä, vaan 
ensin oli metsää ja vasta sitten peltoa, 
mikä rajoittui itään menevään rauta-
tiehen. 
Erilaiset veturit ja vaunut olivat lapselle 
ihmettelyn aihe, erityisesti sotakor-
vauslaivoja vievät junat. Kun sen 
veturin ääni kuului, piti juosta katso-
maan junaa. 
 
Koska ensi alkuun kylässä ei kulkenut 
linja-autoa, niin ainut yhteys Kouvo-
laan ja idän suuntaan oli juna. Tädille 
mentiin junalla Kaipiaisiin, mistä matka 
jatkui kävellen tai linja-autolla Enäjär-
velle.  
Mummola oli kaukana Satakunnassa. 
Sinne lähdettiin kuitenkin Kouvolan 
asemalta, minne isä vei äidin ja meidät 
tytöt hevosella. 
 
Oppikoulu oli Kouvolassa. Ainut yh-
teys oli juna. Pysäkille piti kiertää 
kylän kautta ja matkaa oli liki kolme ki-
lometriä. Mentävä oli lumessa ja tuis-
kussakin. 
 
Aikanaan opintie jatkui Hämeeseen. 
Silloin asuin jo Kouvolassa, mistä oli 
helppo tehdä junalla matkaa Hämeen-
linnaan jatkaen linja-autolla Tammelan 
Mustialaan viikoittain. 

Täällä Lappeenrannassa, jo varttu-
neena ihmisenä, tunsin tarvetta 
lisäopintoihin työni vuoksi. Minun on-
nistui päästä Helsinkiin yliopistoon. Oli 
suuri kysymys, miten niveltää opinnot, 
päivätyö kaupungissa ja maataloustyö 
kotona. Siinäkin junayhteys oli pelas-
tus. Lappeenrannasta lähti silloin 
Joensuusta tuleva yöjuna. Nukuin ju-
nassa nelisen tuntia ja menin sitten 
reippaana yliopistolle. Illalla tilanteen 
mukaan oli paluu junalla. Näitä juna-
matkoja oli liki viikoittain pakollisten 
opintojen ja tenttien mukaan. Työpois-
saolot otin kesälomasta ja Helsingin 
matkalle lähtiessä tein kotona pitkää 
päivää, että selviäisin junalle 
 
Sanoisin, että ilman junia en olisi sel-
vinnyt opinnoistani, myös lukuisista 
Helsingin yliopiston jälkeisistä. - Lisäk-
si junalla matkaaminen on avartanut 
maailmaa ja junassa voi solmia uusia 
tuttavuuksia. 

 
Toimittaja Paula Penttilä 
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MUISTOJEN BULEVARDI 

 
Muistan 70-luvulta RAUTIALAN navetan kunnostamisen juhlatilaksi, että mukana 
oli mies, jonka nimi oli Eero. Hän työskenteli paljon siellä erilaisissa töissä ja laittoi 
navetan päätyyn huoneen, jossa asusteli. Muistelen, että hänen nimiinsä paikka 
sitten nimettiin Eerolaksi. Hän oli herrasmies. Missä tehtävissä VR:llä Eero oli. 
Luulisin, että joku hänestä jotain muistaa itse en sukunimeä muista, arvelisin sen 
olevan Saukkonen.  

Näin muistelee Oili Kuikka Kokkolasta 
 
Toimitus: Ilmoita toimitukseen, jos tiedät hänestä enemmän. 
 

 
Juuri tuli toimitukseen kirjanen, jonka lähetti Jaakko Jokilehto Lahdesta. Kirjaseen 
oli koottu 60 luvulta lukuisia tilaisuuksia, hyvin tarkasti: puhujat, kolehdin määrät 
ja kirjojen myynnit ynnä muut. Sukevalla Kauppilanmäellä on käyty 6.6.1960 ja 
pidetty seurat. kaksi puhujaa on ollut ja kuulijoita peräti 36, kolehtia on tullut 1800 
markkaa ja kirjojakin on myyty 600 markan edestä. 
Lisämerkintä. ”On asema, jonne otetaan aina vastaan ja vieraanvaraisuus on ylit-
sevuotava.”  

Kirjannut: matkasihteeri Erkki A. Jokilehto  
 
 

Joensuun Ellistä 
Ellillä oli aina kuukausilippu, mistä luin hänen nimensä. Olipa kerran Ellillä VR/Tre 
aseman säilytyksessä lokerossa huomattava summa rahaa.  
Elli oli eksynyt Orivedelle ja siinä asemalla kuullut junavaunusta kolahdus, kun 
menin katsomaan, niin Elli makasi pitkällään lattialla ja haisi viinalle. Mietin het-
ken, mitä teen. Koska laiturilla oli paljon ihmisiä, mutta en nähnyt kellään 

kameraa, päätin kantaa Ellin 
pois junasta. Asetin hänet 
asemarakennuksen alimmalle 
portaalle istumaan selkä sei-
nää vasten. Kuljettaja huoma-
si, kun Elli oli sylissäni ja huu-
si: ”Pekka, älä laske irti, kun 
sait tytön kiinni”  
Usein Elli solttupojilta kyseli 
”korvalääkettä” (Koskenkor-
vaa) 

 
Konduktööri Pekka Raukola  



KANSAINVÄLINEN  JUHANNUS  RAUTIALASSA 

 

22.-24.6.2018 
Juhannusviikonloppu tarjoaa leppoisaa yhdessäoloa, kansainvälisyyttä ja mahdolli-
suuden hiljentyä, nauttien Rautialan ihanasta miljööstä. Viikonloppuun sisältyy 
myös sauna- ja uimismahdollisuus. Ohjelma sisältää yhteistä musisointia, laulua ja 
yllätysohjelmaa. Lisäksi tällä kertaa on lapsille järjestetty omaa ohjelmaa, joten 
kaikki mummot, papat ja kummit huomio! 
Perinteiseen tapaan tietysti perjantaina on juhannuskokko saunarannassa, jonne 
on aikaisempinakin vuosina kokoontunut myös paikallisia lapsiperheitä ja aikuisia 
runsaslukuisesti.  
 
Kaikkiin IRM:n jäsenyhdistyksiin on myös lähetetty 
kutsu ja IRM:n presidentti Ueli Berger onkin jo il-
moittanut. Hän tuo terveisiä kansainvälisen rauta-
tielähetyksen (IRM) toiminnasta ja on lupautunut 
saarnaamaan lauantaina Vesilahden kirkossa.  
 
Viikonloppupaketin hinta (perjantai-iltapäivästä 
sunnuntai-iltapäivään): 
aikuiset: 170 €/henkilö, 2 hh/huoneessa tai perhehuoneessa 
lapset (alle 12 vuotta): 80 €/henkilö, aikuisen kanssa perhehuoneessa 
muutamia asuntovaunu/-autopaikkoja tarjolla  
 
Hinnat jäsenille:  
Viikonloppupaketti (perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään)  
aikuiset: 140 €/henkilö, 2 hh/huoneessa tai perhehuoneessa 
lapset (alle 12 vuotta): 80 €/henkilö, aikuisen kanssa perhehuoneessa 
Jäsenille lisäksi ennakkovaraajan etuna 15€:n alennus aikuisten pakettihinnasta, 
kun ilmoittaudut viimeistään 30.4.2018. 
 
Pakettihintaan sisältyy: puolihoito perjantaina (tulokahvi ja päivällinen) sekä sun-
nuntaina (lounas ja lähtökahvi) ja täysihoito lauantaina.  
Lisäksi lasten hinnat sisältävät heille järjestetyn oman ohjelman.   

Perjantaina kokkorantaan järjestetyn tarjoilun kustan-
taa jokainen itse.  
Voit ilmoittautua jo nyt joko yhdistyksen kotisivuilla, 
osoitteessa www.irm.fi olevalla lomakkeella tai soit-
tamalla p. 050 57 59 288/Tuulia Passila. Häneltä saat 
tarvittaessa myös lisätietoja esim. ajo-ohjeet. Ilmoit-
tauduthan kuitenkin viimeistään 31. toukokuuta.  

Tarkempi ohjelma netissä ja seuraavassa Siipipyörässä.2-2018 
 

Olet sydämellisesti tervetullut viettämään juhannusta myös lasten 
kanssa! 

 
 
 

http://www.irm.fi/
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Hyvää pääsiäisen aikaa Sinulle 

ja 

kevään odotusta 
 

 

 4.3. klo 10 Kirkkopyhä Kokkolan keskuskirkko, saarna Esa Li-

pasti, kirkkokahvihetki.  

 15.3. klo 17 Vuosaaren piiri Alppitalossa Ilmoittautumiset 

Heikki Pynnöselle 0405304982  

 15.4. klo 10 Kirkkopyhä Kouvolan keskuskirkko, saarna Arto 

Auranen 

 25. - 27.5. Pietarin matka.  Junamatka Allegrolla Pietariin. Ky-

sy peruutuspaikkoja.  Lisätietoja Heikki Pynnönen 

p.0405304982  

 22.-24.6 Juhannusjuhlat Vesilahden Juhlatalo Rautialassa Mu-

kana mm. Ueli Berger ja muita ulkomaisia vieraita.  

 22.7. Toinen vuosikokous ja kesäpäivä Rautialassa 

 16.9. Kirkkopyhä Akaa kirkko 

 


