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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 

Jaakobin kirje 5: 13-18 Rukouksen voima . 13- Jos joku teistä kärsii, hän 
rukoilkoon; jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. 
 
Keväinen luonto herää uudestaan. Kylvetty sinapinsiemen tuo uutta kasvua ja 
meille uskon siemenkin kasvaa, kun sille annetaan oikeata ravintoa , Elämän 
leipää. 
 
RKY:ssä on myös tapahtunut monenlaista uudistumista. Vastuunkantajat 
hallituksen-,t yövaliokunnan  jäsenet ja  muut yhteistyö kumppanit ovat saaneet 
tutustua toisiinsa. Kohtaamiset ovat olleet kannustavia ja eteenpäin pyrkiviä sekä 
lämminhenkisiä. 
 
Meillä on vuosikokouksen jälkeen ollut kaksi hallituksen kokousta. Toinen 
Rautialassa jossa olimme myös 4.5.2019  talkoissa ja työvaliokunnan 
kokouksessa. 
 
Olemme järjestelleet asioita oikeaan ”marssijärjestykseen”. Tehtävien jako ja 
niiden tekemisien järjestys. 
 
Talkoolaiset olivat erittäin taitavia. Kaatoivat ja pätkivät isoja puita ja siistivät 
puistoa. Tuli hyvän näköistä jälkeä. 
 
Nyt valmistellaan seuraavaa 2/2019 Siipipyörää. Odotamme siihen kirjoituksia ja 
kuvia. Suunnitellaan Rautialan kunnostamista ja Juhannusjuhlia . Siellä  nähdään 
juhannuksena. 
  
Jatketaan samaan malliin, 
siunauksia sinulle ja läheisillesi 
Iikka Löytty 
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TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 
Päätoimittaja ja toimitussihteeri: 

Iikka Löytty, Raamikuja 2 A 14, 60100 SEINÄJOKI 
Puhelin 0400596120 Sähköposti iikkaloytty@gmail.com 

(myös osoitteenmuutokset) 
 

Siipipyörä ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä 
 
 
 

RailHope Suomi: 
osoite Raamikuja 2 A 14, 60100 Seinäjoki 

sähköposti: rky@irm.fi 
Puhelin 0400596120 

Katso muut tiedot netistä www.irm.fi 
 

RKY:n pankkitili FI55 4108 0011 3715 75 
RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA, 

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 
 
 

RKY TIEDOTTAA 
 

 Juhannuksen vietto Rautialassa 
 

 Konferenssi Hollannissa 
 
 

Kannen kuva: Iikka Löytty 
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RKY:N VPJ MATTI KYTÖ 
 
 

Olen ollut RKY:n jäsen jo lähemmäs 
10 vuotta. Aikoinaan liityin mukaan 
osittain siksi, että Äitini Hellä, joka on 
tehnyt yli 40 v uran VR:n 
palveluksessa, oli jo jäsen ja 
houkutteli mukaan. Hellä oli kertonut 
minulle yhdistyksestä ja sen asioista 
siis jo aiemmin. Hieman 
konkreettisemman kosketuksen sain 
kun kävin joskus Rautialassa 
kyyditsemässä äitiäni joko sinne tai 
sieltä kotiin. Siellä oli aina lämmin 
vastaanotto ja hyvä yhteinen henki. 
Paikka toimi kohtaamistilana uudelle 
tulijalle. 
 
Lähdin mukaan myös Unkarin 
matkalle kansainväliseen 
konfferenssiin. Tutustuin silloisiin 
RKY:n jäseniin ja heidän ajatuksiinsa. 
Heitä yhdisti voimakas sidonnaisuus 
kaikkeen siihen mitä RKY 
parhaimmillaan edustaa. Eritoten 
halua tehdä hyvää eri tavoin 
rautatieläisten parissa. Sitähän varten 
yhdistys on alkujaan perustettu ja 
tavoite on ollut vaalia, noudattaa ja 
myös levittää kristillistä perinnettä ja 
tapoja eritoten rautatieläisille. Vaikka 
itse en ole päivääkään tehnyt työtä 
rautateille missään eri muodossa, on 
sukuvika olla ainakin osittain 
hengessä mukana. Toki olen 
harrastanut rautateitä eri muodoissa 
ihan pienestä pitäen. Taisin oppia 
lukemaan VR:n vuosikertomuksesta, 
jonka äitini oli tuonut kotiin. Selailin 
kuvia vetureista ja junista ja opettelin 
teknisiä arvoja ulkoa paljon ennen 
kouluaikaa. Nyttemmin olen 
insinöörinä ja teen globaalia 
liiketoimintaa tuoteryhmän osana 

koskien ympäristönsuojelulaitteita 
energiateknologisiin järjestelmiin. 
Kehittelemmepä ajatustasolla hieman 
jopa uudenlaista CO2 neutraalia 
höyryveturia erään kollegan kanssa.  
 
RKY on kokenut viimeaikoina 
muutoksia melko nopeasti. Ikävintä on 
ehkä se, että pitkään toiminnan 
kantavina voimina olleet 
vastuunkantajat ovat väistyneet ja osa 
näistä jäsenistä on jo lähtenyt tästä 
ajasta. Myös yhdistyksen toiminta on 
ollut erinäisissä vaikeuksissa tai 
oikeammin haasteissa ympäristön ja 
tilaiteiden muuttuessa. On haettu 
uutta suuntaa ja tahtotilaa sekä 
voimia jatkaa. Myös luovuttamisesta 
on puhuttu. Jäsenten ikä on melko 
korkea ja rivit ovat harventuneet 
olkoonkin, että myös uusia jäseniä on 
saatu mukaan ja aktivoitumaan eri 
vastuutehtäviin.  
 
Yhdistyksen kesäkoti Rautiala on 
uskomattoman hieno paikka. Mitä 
enemmän sitä tutkii ja ymmärtää, sitä 
arvokkaammaksi se mielessä tulee. 
On suorastaan ihme, että aikoinaan 
on löytynyt voimavaroja sen 
hankkimiseen ja ylläpitämiseen. Sen 
työn arvoa on vaikea mitata. Vaikka 
tilan ylläpito on haastavaa ja 
raskastakin, on siihen löytynyt selkeä 
tahtotila ja mahdollisuudet myös. 
Nykyinen vuokralainen kasvattaa 
asiakaskuntaansa ja Rautiala tarjoaa 
siihen hyvät puitteet ja 
mahdollisuudet. On hienoa kuulla 
kunnan kehittämissuunnitelmista 
alueen suhteen. Paikallinen kuuluisa 
kirkkoherrakin arvostaa paitsi 
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Rautialaa niin RKY:n läsnäoloa 
Vesilahdella. IRM:n sveitsiläinen 
presidenttikin haluaa saunomaan 
Rautialan rantasaunaan ja uimaan 
aina kun hänellä mahdollisuus vain 
on.  
 
RKY:n toimintaa on sopeutettu 
tilanteen mukaan. Nykyisin 
kirkkopyhät ovat suosittuja ja 
erinomainen tapa saada ihmisiä 
kosketuksiin RKY:n kanssa. Niiden 
järjestäjille kuuluu iso kiitos. Uusia 
toimintamuotojakin pyritään 
kehittämään vaikka se ei ole helppoa. 
Ihmisten ajasta on kilpailua ja 
tarjontaa on vaikka kuinka. 

Yhteisöllisyys rautatiellä ei ole samaa 
kuin ennen. Näissä haasteissa siis 
kohtaamme tulevaisuuden. Uusia 
aktiivisia rautatieläisiä kaivataan toki 
lisää jäseniksi. Yksi tapa on 
kalentereiden jakaminen asemilla ja 
aktiivinen jakosuoritus isommilla 
asemilla saattaa monet rautateillä 
työskentelevät kosketukseen 
yhdistykseen. Ideoita ja hyviä 
ajatuksia on toki muitakin ja RailHope 
Suomi on toivottavasti kehittyvä 
kansainvälisesti linkittynyt 
kansallisesti laajasti toimiva yhdistys 
myös tästä eteenpäin. 
 

Matti Kytö 
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RKY – RailHope Suomi 
 
RKY:n toiminnasta ensimmäiset 
muistikuvani ovat 1960-luvulta, kun 
Toijalan piiri kokoontui 
rautatieaseman kerhohuoneella.   

Jotain kesäisiä muistoja on myös 
tuolta lapsuusajalta Rautialasta, joka 
sittemmin on tullut hyvinkin tutuksi 
paikaksi nyt aikuisena toimiessani 
hallituksen jäsenenä vuodestä 2010. 
Tuolloin Rautialan alkuaikoina 
muistan yöpyneeni nyt jo kokoustilaksi 
osittain remontoidulla avovintillä 
lattialee levitetyillä patjoilla 
kattotuolien erottamissa alkoveissa, 
ilman sen kummempaa yksityisyyden 
suojaa. Lapsesta se tuntui, kuin olisi 
ollut retkellä ja uni maittoi.  

 

Olen saanut olla mm. 
suunnittelemassa ja toteuttamassa 
Rautialan viime kesän kansainvälistä 
Juhannusviikonloppua Matti Kydön ja 
Kaarina Peltosen kanssa. Viime 
kesänä vietin toista kertaa koko 
viikonlopun Rautialassa nauttien 
myös Toivolan majoituksesta kahden 
lapsenlapseni kanssa. Pojat 
tuumasivat ensimmäisen yön jälkeen, 
etteivät ole pitkään aikaan nukkuneet 
niin hyvin,  

 

Edellisen kerran olin Tiina Salosen 
apuna hoitamassa Juhannuksen 
kestitystä vuonna 2016 ja silloin 

saavuimme Rautialaan jo 
keskiviikkona talkoilemaan pihapiiriä 
ja majoitustiloja Aurasten kanssa 
neljään pekkaan, sillä pitopalvelu oli 
aikaisemman ilmoituksensa 
mukaisesti poissa paikalta ja siksi 
järjestimme myös ateriat omin voimin. 
Viikonloppu ja siitä edeltäneet 
valmistelut olivat erittäin 
käytännönläheinen, opettavainen 
kokemus. Onneksi Arto ja Leena 
huolehtivat viikonlopun ohjelman 
sujumisesta ja keittiön puuhista 
vastasi Tiina ja minä olin mielelläni 
hänen apukäsinä ja -jalkoina. 
Silloinkin uni maistui Toivolassa, 
mutta päivän pituudellakin saattoi olla 
jotain osuutta asiaan. Ilman tätä 
kesän 2016 kokemusta en ehkä olisi 
tarjoutunut yhdeksi viime kesän 
juhannuksen ohjelman suunnittelusta 
ja toteutuksesta vastaavaksi.  

 

Rahastonhoitajan tehtävät ovat 
antaneet luonnollisesti uudenlaisen 
perspektiivin yhdistyksen toimintaan 
samoin kuin mahdollisuus toimia 
vuodesta 2014 lähtien yhdistyksemme 
edustajana IRM:n eli Kansainvälisen 
rautatielähetyksen yleiskokouksessa 
ja myöhemmin IRM:n hallituksen PR-
sihteerinä.  

IRM:n jäsenyhdistyksiä on jo ympäri 
maailmaa ja monet niistä ovat 
ottaneet viralliseksi nimekseen 
RaiHope. Nykyään mekin käytämme 
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yhdistyksestä RailHope Suomi -
nimitystä, vaikka yhdistyksen 
virallinen nimi on edelleen 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry. 
IRM:n nimi muuttunee virallisesti 
Hollannin Lunterenissa elokuun 
kansainvälisessä konferenssissa 
pidettävän vuosikokouksen 
päätöksellä RailHope 
Internationaaliksi (RHI). 

 

Kansainväliset yhteydet 
mahdollistavat myös kunkin 
yhdistyksen toimintatapojen 
kehittämisen. IRM vuosikokousten 
yhteydessä kuullaan eri yhdistysten 
tilanteesta ja silloin huomaa myös 
oman yhdistyksen mahdollisuudet 
paremmin. Jotkin jäsenyhdistyksistä 

ovat varsin nuoria, jotkin perustettu 
juuri ennen IRM:n jäsenksi liittymistä 
ja toiset taas jo pitkään esim. maansa 
viranomaisten kanssa yhteistyötä 
tehneitä, kuten esim. RailHope Great 
Britain, jonka kokemusten perusteella 
täällä meillä voitaisiin suunnitella 
käynnistettäväksi samankaltaista 
yhteistyötä VR:n ja  viranomaisten 
kanssa.   

 

Kaikista vuosikymmenien muutoksista 
huolimatta RKY:n henki elää 
edelleenkin jäsentemme keskuudessa 
ja leviää kansainvälisen toiminnan 
ansiosta yhä laajemmalle.   

 

Tuulia Passila 
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JUMALAN JOHDATUKSEN ASKELEISSA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vuosia sitten elin sellaista elämän 
vaihetta, jota on vaikea kuvailla 
toiselle. Elin erilaisten hengellisten 
”turbulenssien” aikaa. Jotenkin 
minusta tuntui, että oli päästävä 
jonnekin huilaamaan rauhalliseen 
ilmapiiriin. Kerroin vaimolleni halusta 
päästä vaikkapa englantiin 12 pv 
lomamatkalle. Vaimoni rohkaisi minua 
ottamaan tuota ns. ”ommoo lommoo” 
ja niinpä se matka kohta tulikin. 
Nousin Lontoon koneeseen ja matka 
meni alkuosan hyvinkin miellyttävästi, 
mutta sitten yllätti voimakkaat 
ilmavirtaukset, jotka ravisuttivat 
konetta huomattavasti. Istuin 
käytävän reunassa ja siinä käytävän 
toisella puolella istui entisen kollegani 
sisko, jolla ilmeni suuri lentopelko. 
Hän oli aivan kalpea ja kädet vapisivat 
voimakkaasti sylissään. Itselläni ei 
sellaista pelkotunnetta ollut ja laskin 
käteni tuon henkilön olkapäälle ja 
rauhoittelin häntä, ettei mitään hätää 
tässä ole. Kerroin hänelle kuinka 
veljeni oli ollut lentäjänä kymmeniä 
vuosia ja kuinka hän oli informoinut 
näiden koneiden rakenteista miten ne 
kestävät hyvinkin rajuja heittoja. Hän 
hiukan rauhoittui tuosta puheestani.  

Tässäkin ajatuksiini nousi yleensäkin 
kristityn elämässä kuinka tärkeä on 
vierellä kulkija, silloin kun turbulenssit 
kunkin elämässä ovat uuvuttavia. 
Näitä olkapäihin tukijoita vaan ei 
nykyisin tahdo löytää. Jokainen lukija 
voisi ottaa tästäkin kopin ja miettiä 
asioita omalle kohden. Mikä onkaan 
merkitys ystävällä, joka oikeasti tukee 
silloin, kun on elämässä hätä. 
Olkoonkin aihe mikä tahansa.  
 
Laskeuduimme Lontooseen ja 
kentällä ensimmäinen virkailija kenen 
kanssa asioitsin kysyi minulta 
yllättävän kysymyksen: ”Did you bring 
sunshine with you over here? ( Toitko 
sinä tuon auringonpaisteen tullessasi 
tänne?)” No se sai minut 
hymyilemään ja koin sellaista erikoista 
vapauden tunnetta ikään kuin olisi 
uuden ilmapiirin vaikutuksen alla.  
 
Olin varannut itselleni mukaan 
hauskan kulkupelin, jota nuorempana 
olin käyttänyt ja se oli potkulauta. 
Itseänikin nauratti sillä kulkeminen, 
mutta toden totta se oli hyvin 
käytännöllinen ja nopea väline 
kaupungilla. Sain kohdalleni paljon 
hymyä ja myötätuntoa. Ajattelin että 
hyvähän tuo hymy on, sillä ikävähän 
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se olisi jos ihmiset itkisivät hymyn 
sijaan. Niinpä minä hymyilin kun hekin 
hymyilivät, joten kaikki olivat silloin 
tyytyväisiä. 
 
Pysähdyin erään alikulun kohdalla ja 
kohtasin siinä afrikkalaisrotuisen 
miehen kohdalla ( niitähän on Lontoon 
seudulla runsaasti) ja olin aika 
taakoitettu sisimmässäni ja aloimme 
keskustella elämästä keskenämme. 
Kerroin hänelle hiukan taaksepäin 
kädellä vinkaten, että on se ollut 
rankkaa kokemusta tuolla takanapäin. 
Tuo mies oli niin sympaattinen ja 
olemukseltaan hieno mies, et tuntui 
kuin olisi ottanut hatunkin käteensä, 
jos sellainen hänellä vain olisi ollut. 
Hän myös kertoi kuinka hänen 
äitinsäkin oli kristitty uskova. No siinä 
juttutuokion jälkeen hän neuvoi 
minulle tietä ja jatkoimme omille 
tahoillemme. 
 
Toisena päivänä kuljin junassa ja 
uskollisesti potkulauta oli mukana 
välillä olkapäällä ja välillä jalkojen alla. 
Seisoin silloin ruuhkajunan eteisessä 
väen tungoksessa ja näin aina välillä 
samanlaisia kulkupelejä virkamies 
oloisilla miehilläkin. En ollut siis yksin 
näin liikkeellä. Eräs nuorehko leidi 
seisoi edessäni ja katseli minun 
menopeliäni ja vastasin hänen 
katseeseen sanoilla: ”I am only 56 
years”. ( Olen vasta 56 vuotta ) 
Hän ei ollut sanaton vaan hymyillen 
vastasi : ”I want to be like you when I 
am 56 years” ( Tahdon olla juuri sinun 
kaltainen ollessani itse 56 vuotta) . 
Huumori kukki näin ihmisvilinässä. 
Koin olevani kuin pikkupoika kevään 
tullessa ja nautin suunnattomasti 
jälleen puhua englannin kieltä aivan 
tuntemattomienkin kanssa. Olin 

nuorena oppinut sikäläistä puhekieltä 
eräältä brittimieheltä, joka asui 
lapsuuteni kylässä suomalaisen 
vaimonsa kanssa. Nyt tuo kielitaito 
palautui pikku hiljaa ja kommunikointi 
oli helppoa. Aivan tuntui, kuin tuo 
matka olisi taivaan lahja minulle, jota 
suunnattomasti tarvitsin.  
 
Löydettyäni majapaikkani, aloin 
suorittamaan ympäristöoppia Lontoon 
eteläpuolella kaupungin osassa 
nimeltään Croydon. Siinä kulkiessani 
bussilla huomasin pelastusarmeijan 
kirkon vilaukselta ja suunnistinkin 
sinnepäin bussista noustuani. 
Pysähdyin tuon kirkon ilmoitustaulun 
eteen lukien heidän ohjelmaansa. 
Samassa avautui kirkon ovi ja pastori 
käveli luokseni ja esitteli itsensä ja 
tervehdimme toisiamme. Hän pyysi 
minua pistäytymään kirkkoon, jonne 
tultuani kohtasin heidän 
palaveriryhmänsä ja hän esitteli minut 
heille samoin. Mielessäni hiukan 
ihmettelin, kuinka yleensäkään 
reagoidaan joku satunnainen kulkija 
näin suoraviivaisesti ulos tullen 
kohtaamaan henkilöä , joka katseli 
heidän ilmoitustaulua. Ehkäpä minun 
askeleita seurattiin ja annettiin 
sanattomia käskyjä minuakin 
kohdanneille. Kukapa näistä osaisi 
tarkemmin selittää. Ei ihan tuntunut 
sattumilta mitkään kohtaamiset. 
Keskustelun lopuksi hän pyysi minua 
menemään illalla sillan toiselle 
puolelle kristillisen keskuksen 
rukousiltatilaisuuteen. Lähdin sitä 
keskusta etsimään ja löydettyäni sen 
menin sinne illemmalla tilaisuuden 
alkaessa. Esittelin paikalla olijoille 
itseni, ja he toivottivat tervetulleeksi 
minut kuin veljen konsanaan. 
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Kokouksen jatkuessa muutamat 
jakoivat ajatuksiaan mitä sydämellään 
oli. No rohkaistuani siinä itsekin 
huomasin lopulta seisovani huoneen 
keskellä tuoden ajatuksia kandakenin 
hoviherran kohtaamisesta Gassan 
tiellä Filippuksen kanssa. Kävin vielä 
parikin kertaa tuon kirkon 
tilaisuudessa. Seuraavana aamuna 
minä aivan kuin säpsähtäen tajusin, 
kuinka tämäkin tilanne oli minulle 
kerrottu jo vuosi aiemmin. Olin vuosi 
aiemmin suomessa eräässä 
hengellisessä tilaisuudessa, jossa 
viereeni tuli eräs henkilö kertoen 

näkyä jonka hän näki minusta. Hän 
sanoi, että olen jossain huoneessa 
keskellä huonetta puhumassa 
ympärillä oleville ihmisille, ja yksi 
huoneen seinä on täynnä ikkunoita 
joista aurinko paistaa sisälle ja tämä 
ei ole Suomessa vaan jossain 
ulkomailla. Kaikki tuosta näystä tuli 
hetkessä mieleeni ja tajusin, etten 
sittenkään kulje yksin vaan ennalta 
asetetuilla poluilla. Se matka oli 
muutenkin hyvin antoisa aina 
Skotlannin kierrosta myöten.  
 

Tero Meskanen    
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HERRAN JOHDOSSA 
 
Siipipyörässä jo 1/1964 oli maininta rautatieläiskodin pojasta Seppo Löytystä. Hän 
oli perheensä kanssa toisella lähetysmatkalla. Siinä kirjoituksessa Hannes 
Kauppinen kertoo myös, miten me olemme kaikki sydämestämme lähetysihmisiä 
 
Pitkän päivätyön mm. Namibian ja Tansanian lähetyskentillä tehnyt Seppo Löytty 
syntyi 1929 Urjalassa, jossa sota-aika leimasi voimakkaasti lapsuutta. Seppo ja 
Kirsti Löytty viettävät yhteistä 180- vuotisjuhlaa Tampereella. 
 
Löyttyjen koti oli hyvin isänmaallinen ja rauhaa kannattava. Elämä oli tuohon 
aikaan vaatimatonta. Isä ei tahtonut saada töitä, kunnes rautateiltä aukeni 
työpaikka. Hän kuoli lopulta ylikonduktöörinä. 
Urjalasta Sepon tie vei vanhempien ja sisarusten mukana Tampereelle, jossa hän 
tänä päivänäkin asuu Pyynikin juurella, Amurin kaupunginosassa. 
 
Työtoveri rinnalle 
Hengellinen toiminta imaisi Sepon mukaansa jo kouluaikana. Ensimmäisiä 
virittäjiä taisi olla Tampereelle muuttanut lontoolainen merimiespappi, joka piti 
raikkaita, merimieshenkisiä puheita. 
– Yhdessä teinikokouksessa minulle tuli tarve selvittää suhteeni Jeesukseen. 
Kokouksen lopulla järjestetyssä rukoushetkessä sanoin Jeesukselle, että minä 
haluan olla sinun omasi. 
Tampereella oli tuohon aikaan aktiivista kristillistä teinikerhotoimintaa, johon myös 
Seppo osallistui.  
– Suomessa kristillinen ylioppilasliike järjesti teinikokouksia ja erityisesti muistan 
Tyrväässä pidetyn kokouksen, jossa Kiinasta palannut naishenkilö sanoi 
puheessaan, että Kiinassa on vielä miljoonia, jotka eivät ole edes kuulleet 
Jeesuksen nimestä mitään. Se kosketti minua ja ajattelin, että kyllähän sitä pitäisi 
ainakin Jeesuksen nimi tuntea. Se oli minulle sellainen lähetysherätys. 
 
Kangasalalla oli järjestetty kristillinen teinikokous hiihtolomaleirillä. 
Seppo muistaa hetken, kun hän seisoi Kangasalan harjun reunassa ja katsoi 
vastaan hiihtäviä kolmea tyttöä, joista yksi oli Kirsti -niminen.  
– Minulle tuli sellainen kirkastushetki, minä näin hänet kirkastuneena ja tiesin, että 
hän se on, tuleva vaimoni, Seppo naurahtaa muistojen tulviessa mieleen. 
Seppo ja Kirsti huomasivat myöhemmin, että he olivat liittyneet samana päivänä 
kansainväliseen koululaisten lähetysliikkeeseen, Akateemisten Vapaaehtoisten 
Lähetysliitto, jonka jäsenten kuului sanoa: ”Olen valmis, jos Jumala suo”. 
– Koin tämän Jumalan antamaksi sinetiksi – ja nyt olemme olleet yhdessä 60 
vuotta. Eikä Kirsti ole ollut vain vaimo vaan myös lähin työtoverini. Yhdessä on 
pidetty oppitunteja ja kokouksia niin Suomessa kuin Afrikassakin. 
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Afrikka kutsuu 
Lähetysseura tarjosi heille työtä ja asunnon Lähetystalolla Helsingissä. Niin tehtiin 
työsopimus, että Löytyn perhe eli Seppo, Kirsti ja pieni Jaakko-poika lähtivät 
Lähetysseuran lähettäminä ja Tampereen Harjun seurakunnan nimikkolähetteinä 
Namibiaan, silloin vielä puhuttiin Ambomaasta. Siellä kului eri tehtävissä yhteensä 
15 vuotta. 
 
Aluksi kaikki oli tietenkin uutta ja outoa kieltä myöten. Tarvittavat kielet kuitenkin 
oppi työtä tehdessä. Niin Seposta tuli pappien kouluttaja, lopulta pappiseminaarin 
lehtori ja viimein myös rehtori. 
Moni Afrikassa työskennellyt on kertoneet sydämen jääneen sinne. Näin kävi 
myös Löytyillä. 
– Ihmiset olivat tavattoman ystävällisiä, eikä meillä mennyt puikot ristiin 
kenenkään kanssa. Mutta Jumala on siitä ihmeellinen, että Hän tekee sydämeen 
tilaa niin, että sinne mahtuu myös afrikkalaisia heimoja. 
Namibian komennuksen jälkeen Löytyt siirtyivät Tansaniaan, jossa niin kieli kuin 
tavatkin olivat täysin erilaiset. Neljän kuukauden kielikurssin jälkeen alkoivat työt 
täydellä teholla.  
– Olen työtehtävissäni joutunut käyttämään seitsemää eri kieltä, jonka lisäksi vielä 
paperilla latinaa ja kreikkaa, Seppo naurahtaa. 
 
Hengen uudistus 
Myös Suomessa on kirkollisia tehtäviä riittänyt, yhtenä merkittävimpänä 
varmaankin Mikkelin tuomiorovastin tehtävä. 
1970-luvun lopulla alkoi Mikkelissä nousta ihmisillä hengellisiä kysymyksiä ja he 
tulivat pyytämään, että voisiko Seppo rukoilla heidän puolestaan. Myös 
jumalanpalveluksiin alkoi tulla entistä enemmän osanottajia. Mikkelissä alkoi 
herätys.  
– Jotkut puhuivat karismaattisesta herätyksestä, mutta minä ehdotin 
työtovereilleni, että kutsuisimme sitä Hengen uudistukseksi. Niin syntyi myös 
Hengen uudistus kirkossamme ry. 
 
Yksi tärkeimpiä korostuksia liikkeessä on, että ymmärretään Jumalan antavan 
omilleen tehtäviä ja myös lahjoja niitä tehtäviä varten eli armolahjoja. Raamattu 
puhuu paljon armolahjoista. On tullut myös selväksi, että ihmisvoima ei riitä eikä 
osaa, vaan me tarvitsemme Jumalan Hengen apua. Apostolien teoissahan 
sanotaan, että kun Henki tulee, tulee voima. 
Seppo myöntää, että on ihmeellistä kuulla jälkeenpäin, kun joku rukoiltava, joka 
valitti sairautta tai elämän tuskaa, kertoo rukouksen kuullun.  
– Oli mahtavaa nähdä Jumalan tekevän työtään keskellämme. Vaikka me olemme 
tällaisia tavallisia ihmisiä, niin Jumala käyttää meitä. Ja Hänen voimansa vaikuttaa 
meissä ja Jumala tahtoo tukea ja johdattaa, puhdistaa ja pelastaa meistä jokaisen. 
Seppo Löytty kannustaakin meitä pitämään kiinni Jumalan sanasta, sitä rukoillen 
lukien, ja pidetään yhteyttä niiden kanssa, joilla on sama odotus ja toive.  
Muistetaan, kuinka Jeesus on sanonut, että minä olen tie, totuus ja elämä. 
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Yhteys Häneen 
Seppo on keskittynyt saarnaamiseen opinnoistaan lähtien ja sitä tietoa hän opetti 
oppilaille Namibiassakin, kuinka pitää Raamatusta ammentaa kuulijoille Jumalan 
sanaa. Saarnasta tuli kin hänelle keskeisin käsite. Suomessa hän suoritti vielä 
pastoraalitutkinnon, joka oikeuttaa kirkossamme vakinaisen papinviran 
hakemiseen.  
– Tuomiokapitulissa oli silloin johtajana piispa Martti Simojoki, joka kysyi samaan 
hissiin jouduttuaan, että kyllä kai sinä jatkat. Enkä minä osannut piispalleni vastata 
kuin, että kyllä minä jatkan opintojani. Jatkoin tätä saarnatutkimusta ja väitöskirjani 
on Ambosaarna, Seppo muistelee. 
Saarnan ydin on hänen mukaansa se, että saarnaaja ammentaa sanottavansa 
Raamatusta ja muistaa olevansa Jeesuksen lähetti ja että tarkoitus on, että 
kuulijat voisivat avautua Jeesuksen kutsulle ja sanomalle. Että syntyisi yhteys 
Häneen. 
– Kiitämme Herraa, joka on avannut meille tien. On hyvä huomata jälkikäteen, että 
on kuljetettu hyvää polkua. Toivomme, että meistä jokainen löytää sen Jumalan 
meille valmistaman tien. Seppo ja Kirsti ovat taivaltaneet jo 60 vuotta yhteistä 
taivalta, ei pelkästään aviopuolisoina, vaan myös työtovereina. 
 

Iikka Löytty 
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TYÖMATKAMUISTELUITA 75-VUODEN TAKAA 

 
Haaveammattini lapsesta asti oli 
kaupan myyjä ja ihanan Tampereen 
mummon ansiosta pääsin, vuonna 
1942 töihin 14 vuotiaana Yrjö Järvisen 
sekatavarakauppaan harjoittelijaksi 
kuukauden koeajalla. Hän omisti 
paljon liikkeitä ympäri Tamperetta 
sekä myös meijerin.   
 
Niinpä ostin kuukausilipun Toijalasta 
Tampereelle. Vaikka olen 
rautatieläisen tytär, en saanut käyttää 
vapaalippua työmatkoihin. 
Työmatkani alkoi klo 5.50 ja juna 
saapui Tampereen asemalle klo 7.45. 
Liike aukesi tasan klo 8, joten kiirettä 
piti ehtiä asemalta hallituskadun 
myymälään ennen sitä. Sovittiin, että 
koeaikana ehdin jo klo 16.25 
lähtevään junaan, vaikka liike olikin 
auki klo 17 asti. Juna oli Toijalassa klo 
17.20 ja yhdensuuntaiseen 
työmatkaan kului siis lähes kaksi 
tuntia. Nykyäänhän Toijalasta 
Tampereelle kestää lähijunallakin vain 
23 min, eikä matka-aikana tarvita 
mitään ajankulua.  
 
Junamatkasta muodostui pian 
samalla ystävien tapaaminen, koska 
Toijalasta, Viialasta ja Lempäälästä 
kävi paljon opiskelijoita sekä myös 
liikealan ihmisiä työssä Tampereella. 
Pidimme vaunussa aina paikat tutuiksi 

tulleille matkalaisille, että pääsimme 
matkan ajaksi istumaan samaan, 
kolisevan kolmannen luokan ”loosiin”. 
Aikaisen aamuherätyksen johdosta 
nukahdimme Uotilan vaihteen jälkeen 
ja heräsimme Viinikan vaihteitten 
tärinään.  
Kotimatkalla pidettiin mm. 
tietokilpailuja ja teimme paljon 
käsitöitä, joten paluumatkoista 
muodostui todellisia virkistysmatkoja 
ja kauan kestävät junamatkat kuluivat 
kuin siivillä.  
 
Ennen koeajan päättymistä sain 
kolmeksi kuukaudeksi palkallisen 
harjoittelijan paikan, jonka jälkeen 
minusta tuli nuorempi myyjätär.  
Viikonloppuisin sain auttaa myös 
Tampereen mummoa hänen 
Laukontorilla sijaitsevassa 
ravintolassaan. Myyjättären työn 
luontaisetujeni ansiosta koko 
perheemme ruokatalous muuttui 
monipuolisemmaksi, sillä kaikki 
elintarvikkeet olivat tuohon aikaan 
kortilla. 
 
Viiden vuoden aikana vain kerran olin 
myöhästyä junasta. Asemalle aamulla 
tullessani juna liikkui jo. Samalla näin 
konduktoorin, joka oli huomannut 
minun juoksevan junaan. 
Ylikonduktööri Sirola seisoi viimeisen 



    Siipipyörä 2-2019 16 
 

vaunun portailla pyörittäen hiljaa 
lyhdyn punaista valoa merkiksi 
veturiin, että etenee hiljaa. Kun ehdin 
portaiden luo, hän tempaisi mimut 
kädestä junaan ja karhumaiseen 
syleilyynsä ja sanoi ”En minä pikku-

Liisaa olisi jättänyt”. Samalla juna 
nytkähti täyteen vauhtiin.  
 
Näitä mukavia junamuisteluita kyllä 
riittää, mutta tämä nyt tällä kertaa.  
 

Anna-Liisa Virolainen os. Nyman 
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TALKOISSA RAUTIALASSA 4.5.2019 
 
Tammikuun talvimyrsky oli kaatanut muutamia puita Rautialassa ja 
päätimme maaliskuun hallituksen kokouksessa järjestää pitkästä aikaa 
talkoot ja tällä kertaa runkojen karsimiseksi ja pätkimiseksi ensi talven 
Rautialan kaakeliuunien lämmitystä varten. 
 
Muuhun tarkoitukseen vähäisistä 
tuulenkaadoista tuskin olisi ollutkaan. 
Karsittavia runkoja oli vain pari kuusta 
päärakennuksen takana, yksi mänty 
kaupunkisaunan luona ja muutama 
haapa jäteaseman läheisyydessä.  
Päiväksi valikoitui vasta toukokuun 
ensimmäinen lauantai ja Rautialaan 
saapui aamuvarhaisella pieni joukko 
talkoolaisia mukanaan kaksi 
moottorisahaa sekä muita 
mahdollisesti talkoissa tarvittavia 
välineitä. Etukäteen jännitimme sitä, 
miten pitkällä kevät on jo toukokuun 
alussa, mutta erittäin lämpimän 
maaliskuun jakson jälkeen myös 
talkoolauantaita vasten yöllä oli pari 
pakkasastetta ja muutenkin mainio 
talkookeli. Perjantaina oli vielä ollut 
sateista, mutta aamulla paistoi 
aurinko ja oli lähes tyyni keli.  
Nälkähän kasvaa useasti syödessä ja 
oltiin siis varauduttu tuulitilanteesta 
riippuen myös kaatamaan pihassa 
olevia koivuja, jotka oli 
huonokuntoisina jo aiemmin merkitty 
kaadettavaksi. Puissa oli myös vasta 
tuskin näkyvät vihreät silmut, joten 
senkään puolesta ei oltu myöhässä.   
Lähinnä leikkimökkiä ollut iso koivu 
sitten kuitenkin ainoastaan kaadettiin, 
sillä siitäkin tuli niin paljon pihasta 
poiskuljetettavaa, ettemme käsivoimin 
tällä joukolla olisi kaikkia kolmea 
merkittyä puuta ehtineetkään raivata.  
Monesti valmisteluun ja 
loppusiivoukseen menee 
huomattavasti enemmän aikaa, kuin 

varsinaiseen työhön ja niin kävi 
tälläkin kertaa. Puun tieltä siirrettiin 
ensiksi pois lahonnut hiekkalaatikon 
reunus ja tikkaiden avulla kiinnitettiin 
puuhun köysi vinssausta varten, jotta 
puu varmasti kaatuu haluttuun 
suuntaan. Sen jälkeen tuumittiin, mitä 
tehdään läheisyydessä olevalle 
sähkölinjalle, josta virta tuli 
porakaivon pumpulle.  
Vihdoin moottorisahat pärähtivät 
käyntiin ja samassa puu jo kaatuikin 
ihan suunnitellusti. Runko oli vielä 
ihan hyväkuntoinen ja olisi varmasti 
vielä pysynyt kovallakin myrskyllä 
pystyssä, vaikka sen rungossa olikin 
jo muutaman vuoden vanha 
pakurikääpä. Mitään kiirettä ei siis ole 
kahden muun merkatun puun 
kaatamiseksi.  
Puun kaadon jälkeen meillä kaikilla oli 
viimeistään paita märkänä, kun 
kuljetimme pienempiä oksia ja risuja 
varastorakennuksen luokse kasalle 
samalla, kun moottorisahoilla 
rungosta pätkittiin parin metrin pöllejä. 
Käsipelillä pöllejä sitten vieritettiin 
pihatien aitan puoleiselle 
nurmialueelle.  
 
Talkoiden aikana oli erittäin vaihteleva 
sää, sillä välillä paistoi aurinko, välillä 
satoi erittäin sakeasti lunta tai ripsoi 
rakeita. Aurinko kuitenkin lämmitti jo 
niin paljon, että lumi ja rakeet sulivat 
saman tien eikä talkoita tarvinnut 
edes sateen ajaksi keskeyttää.  
 



    Siipipyörä 2-2019 18 
 

Kun pihan puu oli hoideltu, siirryttiin 
päärakennuksen taakse kahta kuusta 
karsimaan. Iso, juurineen vanhaa 
kiviaitaa kohti kaatunut kuusi oli 
mennessään raivannut ison aukon 
lepikkoon, mutta nekin jäljet saatiin 
siistittyä ennen lounastaukoa. 
Pienempi tuulenkaatama kuusi olikin 
jo kuollut ja kuiva ennen kaatumistaan 
ja siksi valmis poltettavaksi. 
  
Päärakennuksen takana oleva 
omenapuu huoltoleikattiin samalla, 
kun sen pari oksaa ylettyivät lähes 

talon seinään kiinni. Lounastauon 
jälkeen karsittavaksi jäikin enää 
kaupunkisaunan takana ollut parista 
metristä katkennut mänty, jonka 
pystyssä oleva osa jätettiin 
kolopesijöitä varten ja vain katkennut 
osa pätkittiin.  
Klapeiksi asti runkoja ei edes talkoilla 
ollut tarkoitus hoidella, emmekä näin 
pienellä joukolla olisi sitä ehtineetkään 
tehdä. Jotain näkyvää sentään 
saimme aikaan ja voimme todeta, että 
RKY:n talkoohenki elää edelleen.  

Kuvat ja teksti Tuulia Passila 
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TYÖMATKALLA KUULTUA JA NÄHTYÄ 
 
Olin matkustajana taannoisesssa kiskobussissa matkalla Toijalasta Tampereelle. 
Juna pysähtyi Sääksjärvellä, jonka asema sijaitsee aivan järven rannassa. 
Junaan nousi kymmenkunta ukkossateen kastelemaa matkustajaa, jotka 
suorastaan valuivat vettä.  
Junan hiljaisuus rikkoutui, kun hyvin kookas konduktööri asteli vaunuun ja kysyi 
matalalla äänellä: ”Onko Sääksjärvestä nousseita?” Kastuneet olivat noloina, 
mutta junassa jo olleet matkustajat eivät voineet pidätellä nauruaan.  
 

Pekka Raukola 
 
 
 

JUHANNUKSEN OHJELMA 
 
RKY:n  juhannus Rautialassa 21-23.6. 2019 
Jeesus sanoo "levähtäkää vähän" Mark. 6:31 
 
Perjantai 21.6. Juhannusaatto 
14-17 Saapuminen, majoittuminen ja tulokahvit 

17.00 Lipunnosto ja päivällinen 

18.30 Lauluseurat kyläläiset mukana  

20.00 Juhannuskokko saunarannassa (myytävänä mehua ja makkaraa). 

21.00 Iltatee 

 
Lauantai 22.6. Juhannuspäivä 
08.30 Aamupala 

09.15 Lauluhetki lipputangon luona 

10.00 Messu Vesilahden kirkossa saarnaa Arto Auranen kirkkokahvit 

kirkkopihassa 

12.30 Lounas Rautialassa 

13.00 RKY:n Hallituksen kokous 

13.30 Luontopolku, ym. pihapelejä  

15.00 Päiväkahvit 
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15.30 Kristityn ajatusriihi - Mitä odotan elämältä?  Rautialan puistossa, RKY:n 

hallitus  

18.00 Päivällinen 

19.00 Juhannussauna 

20.45 Yhteinen iltahetki 

21.00 Iltatee ja lipunlasku 

 
Sunnuntai 23.6. Toinen Juhannuspäivä 
08.30 Lipunnosto, aamupala 

10.00 Messu Narvan kyläkirkossa saarna Iikka Löytty 

12.00 Lounas Rautialassa 

13.00 Raamattu tuokio  

14.00 Päätösseurat 

15.00 Lähtökahvit 

 
MINÄ MAKSAN SEN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Tämän lauseen moni haluaisi elämänsä tiukassa paikassa kuulla. Sen 
sanoi yli 2000 v sitten Jeesus Kristus meidän pahojen puolesta. Ja yhäkin 
sanoo erilaisissa elämämme tilanteissa. 
 
Sain kerran olla mukana tapauksessa, 
joka on jäänyt mieleeni monien 
vuosien ajan. Olin työvuorossani 
veturinkuljettajana Helsingissä ja 

vuoron päätteeksi matkustin 
virkavaatteet ylläni kotiin itsekin 
matkustajana IC2 junan toisessa 
kerroksessa. Kun osastoon ilmestyi 
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lipun tarkastaja, niin heti alkuun hän 
pysähtyi erään naismatkustajan 
kohdalle osaston alkupäässä. Silloin 
piti olla erikseen paikkalippu vielä 
matkalipun yhteydessä. Tuolla 
naisella oli silloin hätä tilanne, kun 
hän ilmoitti kuluttaneensa kaiken 
rahansa matkalippuun , eikä jäänyt 
viittä euroa enää ostaakseen 
vaadittua paikkalippua.  
Konduktööri piti kiinni säännöistä ja 
tiukkasi selkeällä äänellä 
paikkalippua. Siinä oli jo kaikilla 
kuulijoillakin kestämistä 
arkaluontoisessa tilanteessa.  
Minulla syntyi sääli tuota naista 
kohtaan, ja nousin paikaltani sisäisen 
tuntemuksen johdosta ja riensin siihen 
väliin ja sanoin konduktöörille : ” Minä 
maksan se paikkalipun ”! Tilanne sai 
yllättävän käänteen ilmapiirissä. Tuo 
kova-asenteinen konduktööri pysähtyi 

vaateessaan ja otti takapakkia ja 
poistui sanaakaan sanomatta 
paikalta. En tarvinnut maksaa yhtään 
euroa oikeasti tuon hätääntyneen 
naisen puolesta, mutta väliin 
meneminen oli jotain taivaallista 
kokemusta, joka antoi suloisen 
tuoksun itsellenikin, kuin myös 
ahdistetulle kanssamatkustajallekin. 
Loppumatka menikin ihan leppoisassa 
tunnelmissa ja lopulta kaikki oli hyvin. 
Näin me jo täällä arkielämässä 
saamme opetella, kuinka usein 
Jeesus Kristus on tullut myös väliin 
omissa ahdistuksissamme, jossa joku 
sanoo meidänkin edessämme :” Minä 
sen maksan”. 
 
Kiitos Jeesus mitä teit puolestamme ! 
 

Tero Meskanen

 

 

ESIRUKOUSAIHEET RAILHOPE SUOMI - 2019 
 
kiitetään Taivaan Isän siunauksista ja hoidosta 
rukoillaan Pyhän Hengen läpimurtoa rautatieläisten perheiden ja ystävien puolesta 
rukoillaan koko rautatieläisten järjestöön lisää jäseniä 
rukoillaan siunausta hallituksen yhteistyölle 
 



www.railway-mission.net 
conference@railway-mission.net

Lunterenissa
Hollannissa

Kaikki retket (lukuunottamatta sunnuntain retkeä, joka sisältyy 

Tervetuloa!
2. – 9. elokuuta 2019

Konferenssi & lomaviikko 

Konferenssiohjelma

Perjantai , 2. elokuuta (saapuminen)
18:00  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivällinen
 20:00 avajaisjuhla

Lauantai, 3. elokuuta
 09:30 God@Work (luento)
 Hollannin rautatiet esittäytyvät(NS/ProRail) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� lounas
 Retki
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivällinen
 Hollantilaisten ilta (NNCS)

Sunnuntai , 4. elokuuta
 09:30 God@Work (luento)
 Mahdollisuus tutustua muihin jäsenyhdistyksiin 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� lounas
 Ryhmätyö
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivällinen
 God@Work (luento)

Maanantai, 5. elokuuta
 10:00 IRM:n yleiskokous
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� lounas
 Ryhmätyö
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivällinen
 My Story – Skandinavian ilta (Norja & Suomi)

Tiistai, 6. elokuuta
 maksullinen päiväretki
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivällinen
 Armo  & Usko – Aasian ilta

Keskiviikko, 7. elokuuta
 maksullinen päiväretki
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivällinen
 Ihmeellinen – Afrikan ilta

Torstai, 8. elokuuta
 maksullinen päiväretki
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� päivälinen
 Päätösjuhla

Perjantai, 9. elokuuta
•••••••••••••••••••••••••••••••••� aamiainen ja kotiinlähtö

Suunitellut retket: 
■ Utrecht & Amersfoort

Utrecht: asema, opastettu kaupunkikierros/
rautatieläismuseo
Amersfoort: aseman palvelukeskus/opastettu 
kaupunkikierros

■ Amsterdam: opastettu kaupunkikierros, vapaata aikaa
■ Haarlem: Hollannin rautateiden kunnossapitoyksikkö, 

kaupungin keskusta, Corrie ten Boom’in kotimuseo ja 
Zandvoort ’in rantalomakohde

■ Apeldoorn (höyryjuna) – Dieren (laivaristeily) – Zutphen
(kaupunkikierros)

Lopullinen retkiohjelma löytyy IRM:n verkkosivuilta

0 – 3 vuotiaat: 100% • 4 – 7 vuotiaat: 40% • 8 – 12 vuotiaat: 
30% 13 – 17 vuotiaat: 20% • Hinnat voit tarkistaa osoitteesta 

Päiväkävijältä veloitetaan konferenssimaksuna € 20/päivä 

 *Ennakkovaraajan etu on voimassa 1. toukokuuta 2019 asti, 

www.railway-mission.net viimeistään 

peruutuksissa ei takaisinmaksua. Suosittelemme lämpimästi 

Tuulia Passila, tuulia.passila@pp.inet.fi tai p. +358 50 575 9288.

God@Work
Löydä Jumalan olemassaolo työpaikallasi, ammatissasi ja 
arjessasi. Konferenssin teema (Jumalan valtakunta työpaikallasi) 
sisältää innostavia luentoja, hyödyllisiä ryhmätöitä, musiikkia, 
uusia kokemuksia ja retkiä. 

Järjestävä organisaatio
Vuonna 1926 perustettu kattojärjestö „International Railway 
Mission“ (IRM) yhdistää maailmanlaajuisesti kristittyjä 
rautatieläisiä ja julkisen liikenteen palveluksessa olevia. Vuoden 
2019 konferenssin järjestelyistä pääosin vastaa Hollanin 
jäsenyhdistys «Nederlands Netwerk van Christenen in de 
Spoorwegbranche» (NNCS, Spoorchristenen).

Hinnasto ja maksaminen  
Hinnat sisältävät majoittumisen/henkilö sekä konferenssimaksun 
(€ 80). Lapsilta ei peritä konferenssimaksua.
■ Ennakkovaraanjan* hinta konferenssiviikonloppuna 

(perjantai 2. – maanantai 5. elokuuta)
  Yhdenhengen huone  € 467 • Kahdenhengen huone € 387 

(per henkilö) Täysihoidolla (sisältää aamiaisen maanantai-
aamuna)

■ Ennakkovaraajan* hinta koko ajalta (perjantain 2. – perjantai  
9. elokuuta)

  Yhdenhengen huone € 897 • Kahdenhengen huone € 697 (per 
henkilö) Tiistaista alkaen puolihoito   

■ Alennukset aikuisten hinnoista
  0 – 3 vuotiaat: 100% • 4 – 7 vuotiaat: 40% • 8 – 12 vuotiaat: 

30% 13 – 17 vuotiaat: 20% • Hinnat voit tarkistaa osoitteesta 
www.railway-mission.net 

■ Päiväkävijät
  Myös päiväkävijät ovat sydämellisesti tervetulleita. 

Päiväkävijältä veloitetaan konferenssimaksuna € 20/päivä 
(max. 4x). Hinta ei sisällä aterioita eikä retkiä.

■ Muut vaihtoehdot ja hinnat ovat verkkosivuilla 
www.railway-mission.net.

Ilmoitautuminen
 *Ennakkovaraajan etu on voimassa 1. toukokuuta 2019 asti, 
jonka jälkeen aikuisilta veloitetaan lisäksi € 50/henkilö.
Maksujen eräpäivä on 1. heinäkuuta 2019, jolloin ne on 
osoitettava IRM:n tilille. Vasta silloin ilmoittautuminen on 
sitova ja olet varmistanut osallistumisesi. 
TIlinumero: 91-337157-2 (PostFinance AG, CH-3030 Bern)
IBAN: CH74 0900 0000 9133 7157 2 • BIC: POFICHBEXXX 
Voit ilmoittautua netissä www.railway-mission.net viimeistään 
1. heinäkuuta 2019!
Tämän jälkeen emme voi taata majoitusta hotellista.  
Peruutus ennen viimeistä ilmoittautumispävää: 
konferenssimaksua ei palauteta (€ 80 per aikuinen). 

Mahdollisissa 1. heinäkuuta 2019 jälkeen tulevissa 
peruutuksissa ei takaisinmaksua. Suosittelemme lämpimästi 
matkavakuutuksen ottamista. 
Lisätietoja saat maasi IRM:n edustajalta. Suomen edustaja: 
Tuulia Passila, tuulia.passila@pp.inet.fi tai p. +358 50 575 9288.

Lisätietoja: www.railway-mission.net .
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e Saapuminen Luntereniin
Kansainväliseltä Amsterdam-
Schiphol’in lentokentältä 
on hyvät junayhteydet Ede-
Wageningen’iin. Matka kestää 
noin tunnin. Sieltä matka jatkuu 
paikallisjunalla ja saavumme 
n. 10 minuutissa Luntereniin. 
Halutessaan voi tilata 
kuljetuksen Lunterenin asemalta 
de Werelt-konressikeskukseen  p. +31-88-000 1586. Matka 
kongressikeskukseen jalkaisin kestää n. 20 minuuttia. 

Majoittuminen
‚De Werelt‘ -kongressikeskuksessa on 127 modernia 
hotellihuonetta ja se sijaitsee aivan Hollannin kauneimman 
luonnonsuojelualueen, Hoge Veluwe, vieressä.

Osoite 
Congrescentrum De Werelt • Westhofflaan 2 
6741 KH Lunteren • www.congrescentrum.com 

Konferenssin sihteeristö 
Johtaja: Lenie Manusiwa (ProRail)  
E-mail: conference@railway-mission.net 
Puhelin:  088-231 1807 / 06-27 88 36 05 = WhatsApp
Kaikki retket (lukuunottamatta sunnuntain retkeä, joka sisältyy 
hintaan) varataan ja maksetaan sihteeristölle. Paikanpäällä 
käy vain käteinen, siksi myös oleskelu maksetaan etukäteen 
pankkitilille.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019 
 
 
Kesäkuu 9.6. klo 12 Rautatieläisten kirkkopyhä ja messu Kontiomäen 

seurakuntatalolla Koulutie 1, saarnaa Arto Auranen. Mukana 
Saviniemet ja khra Esa Oikarinen 

 Juhannusjuhla Rautialassa 21.-23.6.2018. 
 Juhannuspäivänä Messu Vesilahden kirkossa. 

23.6. juhannuspäivänä Messu Narvan kyläkirkossa, saarna Iikka 
Löytty 

 
Heinäkuu 27.7.2019 Kesäpäivät ja RKY:n toinen sääntömääräinen vuosikokous 
 Rautialassa. 
 Hallituksen kokous Rautialassa.  
 
Elokuu Konferenssimatka Hollantiin 2.-9.8.2019 
 
Syyskuu Syysvirkistyspäivät 14.-15.9. Rautialassa.  
 Kirkkopyhä Akaassa, saarnaa Esa Lipasti. 
 Kansainväliset kalenterit 2020 valmiita 
 Kirkkohallitukselle avustusanomus vuodelle 2020 
 
Lokakuu Kirkkopyhä Kajaani, Vuosaari 
 
Marraskuu Hallituksen kokous, toimintakertomus vuodelta 2019 sekä  
 talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta vuodelle 2020 ja muut  
 tammikuun vuosikokouksen valmisteluun liittyvät asiat 
 
Joulukuu Kirkkopyhä Pieksämäki  
 Valmistaudutaan joulun viettoon lähettämällä joulutervehdykset  
 yhteistyökumppaneille 
 Adventtijuhlat rataverkolla.  
 


