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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
Rikas mies ja Lasarus, kaksi erilaista elämää. Tämä toisen juhannuspäivän 
teksti puhutteli ihmisiä oman tien valinnassa, myös Narvan kirkon 
jumalanpalveluksessa. Luuk.16: 19-. 
Rautialan juhannusjuhlat olivat hyvää yhdessäoloa Hengen ja fysiikan hoitoa.  
Pidettiin RKY:n hallituksen kokous. Siinä keskusteltiin ja päätettiin 
ajankohtaisista asioista. Se pidettiin 27.7.2019 Rautialassa ja kokous klo 12. 
Tämän jälkeen on hallituksen kokous.  
Toisen vuosikokouksen avauksena oli Suurin on Rakkaus 1 kirje korintilaisille 
13: ”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali” 
 
Siipipyörä 3/2019 on työn alla. 
 
Hallitus sai tili-ja vastuuvapauden vuodelta 2018. Keskustelussa toimme 
esille ja etsimme jatkuvasti toimia myös tulopuolen lisäämiseksi. Suunta 
todettiin oikeaksi. Tehdään kaikki se oma osuus RKY yhteisössämme. 
Keskustellaan, miten voisin lisätä Rautialassa käyntiä ja käyttöä. Minkälaisin 
sopimuksin tämä toteutetaan, meidän jäsenien kesken. 
 
Kirkkopyhiä: 

- Tesoman kirkko Tampere su 1.9.2019 klo 10  Iikka Löytty ,Matti Kytö 
- Akaa kirkko su 8.9.2019 klo 10 Esa Lipasti, Tuulia Passila, Eija-Tiina 

Salonen 
- Tuomikirkko Tampere su 22.9.2019 klo 10 Pastori Mari Pakkanen, Matti 

Kytö 
- Kokkolan kaupungin kirkko su 20.10.2019 klo 10 Esa Lipasti, Matti 

Ridanpää 
- Hyväntekeväisyys konsertti Tampereen tuomiokirkko ke 20.11.2019 klo 

19 Jaakko Löytty ohj. 15 € Kohteet Senegalin kirkko ja Rautatieläisten 
hengellinen toiminta 

- Adventti kirkkopyhä Pieksämäki Esa Lipasti 
 
Valoa Pohjanmaalla Seinäjoen seurakuntakeskuksessa  Ala-Kuljunkatu 2 

Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry RKY Rail Hope jatkaa 
kokoontumisiaan kuukauden toinen keskiviikko klo 14 11.9., 9.10, 
13.11, 11.12. Mukana  mm.Esa Lipasti,, Eija ja Alpo 
Mäkinen, Pertti Vatka, Iikka Löytty tulkaa joukolla 
mukaan, kahviraha 5 €, 

 
 
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 
 

RailHope Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry 

Hallitus  

 pj. Iikka Löytty 0400596120 

 vpj Matti Kytö 0503853103 

 sihteeri Tiina Salonen 0456676879 

 rahastonhoitaja Tuulia Passila 

 Mari Pakkanen  0407257426 

 Tero Meskanen 0405488096 

 Kaarina Peltonen 0504336719 

 Kalervo Peltonen 
 

Kannen kuva: Arto Auranen ja asettelu ”Rautialan juhannus 2019” 
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Lauantai 14.9.  
Kokoonnumme klo 12 lounaalle Rautialaan  
Ohjelmassa Raamatun tutkistelua, yhdessäoloa, terveisiä kentältä, 
päivällinen, saunat ja iltapala.  
 
Sunnuntai 15.9.  
Aamupalan jälkeen osallistumme rautatieläisten kirkkopyhään Vesilahden 
kirkossa klo 10, jonka jälkeen palaamme Rautialaan ruokailemaan ja 
jatkamaan päivää.   
 
Kuljetus järjestyy Tampereen ja Toijalan asemilta.  
 
Hinta: jäsenet 50 € koko ajalta yöpymisineen  
 
Ilmoittautuminen Tuulialle 050 5759 288 puhelimitse tai tekstiviestillä 
syyskuun 5. päivään mennessä on välttämätön.  
 
 
 

 
 

 

RKY:N SYYSVIRKISTYSPÄIVÄT 
RAUTIALASSA14.-15.9.2019 
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KOKEMUKSIA JA KESKUSTELUJA KIINASSA 
OSA 1 

Kiina – tuo yli miljardin ihmisen jättiläisvaltio – on muuttunut nopeasti 
monellakin tapaa. Jos aikaperspektiiviksi otetaan viimeiset 30 vuotta, ei 
joillakin paikoilla käydessä ja ympäristöä aikaisempaan vertaillen 
katsellessa voisi edes uskoa, että ollaan samassa maassa. Kiinan kasvu 
varsinkin talouden ja rakentamisen alalla sekä toki monella muulla 
tavalla on ollut ilmiömäistä.  
 

Minulle tuli tarve käydä kesäkuussa 
n. viikon mittaisella työmatkalla 
Kiinassa. Tarkoituksenamme on 
toimittaa ympäristöystävällistä 
suomalaista jätteenpolttoteknologiaa 
kasvavien jätemäärien 
hallitsemiseksi. Varsinainen matkan 
pääkohde oli Zuzhou niminen 
”pikkukaupunki”, jossa sijaitsi erään 
laitevalmistajan laitokset. Tuo 
kaupunki sijaitsee n. 600 km 
luoteeseen Shanghaista, joka 
puolestaan on maan suurin 
kaupunki n. 25 miljoonan ihmisen 
kera. Keskusteluissa selvisi, että 
tuossa juuri ja juuri pääkartalle 
merkityssä kohteenamme olevassa 
”pikkukaupungissa” on vain 9 
miljoonaa asukasta eli Pariisin 
verran.  
Matkasimme valtavalta 
arkkitehtuuriltaan lähinnä 
lentoasemalta näyttävältä 
Shanghain Hongqiao 
rautatieasemalta junalla n. 3 tunnin 
matkan kohteeseen. Junaan 
nouseminen oli melko erilaista kuin 
täällä Suomessa. Piti lunastaa liput 
ensin ja sitten katsoa näyttötaulusta 
oikea ohjattu sisäänmeno reitti ja 
tarkastuspiste laiturille. Lopulta tuli 
näyttötaululle viesti mistä kohdasta 
menemme sisään ja eteenpäin. 
Lipun tarkastus ja matkatavaroiden 
turvatarkastus kuten lentoasemalla. 

Sitten mentiin laiturille. Siellä oli 
tarkkaan merkitty laiturin 
kivilaattaiseen reunukseen paikka, 
mihin kukin junan vaunu pysähtyy. 
Ihmiset asettuivat näihin merkittyihin 
kohtiin jonoihin. Kun sitten 
saksalaisen DB:n ICE3 junan ja 
espanjanlaisen Renfen kaltaisen 
suurnopeusjunan kaltainen yksikkö 
saapui, oli ovi täsmälleen 10 cm 
tarkkuudella laituriin merkityssä 
paikassa. Löysimme paikkamme 
nopeasti vaunupalvelijan 
avustamana. Olimme 
keskiluokassa, kolmeportaisessa 
tasojärjestelmässä. Tuolit olivat isot 
ja mukavat sekä ilmastointi toimi 30 
asteen helteessä. Jokaiselle 
matkustajalle tuotiin heti palvelijan 
toimesta pieni eväslaatikko ja 
vesipullo. Juna lähti ajallaan ja 
kiihdytti nopeasti vauhtiin. 300 km/h 
oli näyttötaulussa nopeasti ja kun 
päästiin linjalle lähiöiden ohi nousi 
vauhti maksimiinsa 330 km/h. Kulku 
oli pehmeää ja tasaista. Ratalinja oli 
sulava ja suoralinjainen pääosin 
maasta korotettuna se kulki lievin 
nousuin tolppien päällä. Hetkessä 
olimme Nanjingissa ja sitten ylitettiin 
valtava Jangtze joki sillalla.  Matkan 
varrella näkyi valtavia asutusalueita, 
joita hallitsivat 30...40 kerroksisten 
kerrostalojen horisonttiin ulottuvat 
massat. Välillä oli pieniä 
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maaseutumaisia osuuksia 
viljelyksineen. Puustoa oli meko 
vähän ja riisipeltoakin yllättävän 

vähän. Perillä Zuzhoussa oltiin 
täsmällisesti ajallaan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjoittaja ja matkaaja oikealla lähdössä Zuzhousta kohti Shanghaita. Vasemmalla Kiinassa 
kolme vuotta asunut suomalainen kollega. Taustalla paikallisesti valmistettu 
suurnopeusjuna, joka on pitkälti saksalaisen Siemensin ICE3 tyypin kopio. Hellettä 30 C. 
 
 
Matkaseurueessame oli kollegani 
Suomesta, suomalainen kollegani 
Kiinasta ja kolme kiinalaista 
kolleegaani. Laitevalmistajan 
edustajat olivat vastassa ja hienolla 
tilataksilla mentiin heti kiinalaiseen 
ravontolaan syömään. Ruokailu oli 
sinänsä ihan omanlainen kokemus 
ja tulipa sitä puikoilla nokittua sitä 
sun tätä mihin otteen sai. Perunaa 
ja leipää ei ollut muuten runsaassa 
ja monipuolisessa pöydässä. Siinä 
ruokaillessa keskusteltiin 
kaikenlaisesta. Paitsi työasioista, 
joihin en tässä mene sen 
syvemmälle, keskustelimme 
maidemme eroista ja 
yhtäläisyyksistä sekä erilaisista 
tavoistamme. Kyllähän erot ovat 
isoja vaikka samaakin on. 
Kiinalainen ruokavalio on 

kasvispainotteista olkoonkin, että 
kalaa oli tarjolla ja kanaa eri tavoin. 
Kaikkein eksoottisempia ruokia 
emme edes tällä matkalla kokeilleet. 
Iso pyörivä levy pyöreän pöydän 
keskellä oli täynnä kuppeja ja niistä 
kukin otti puikoilla omalle 
lautaselleen, mitä kiinni sai. 
Syömiseen käytettiin aikaa reilu 
tunti. Sinä missä me halusimme 
kylmää limua niin kiinalaiset joivat 
kuumaa yrttiteetä.  Hieman ihmetytti 
se, että kun lopulta lähdimme pois, 
jäi pöytään paljon ruokaa jäljelle ja 
haaskuuseen. Melko tuhlaavaista 
ajattelin, ellei ravintola myy sitä 
takapihalla alehintaan tai anna 
vähäosaisille. Minkäänlaista 
ruokarukousta tai uskonnollista 
toimitusta ei ruokailuun liittynyt. 
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Reissumme sisälsi monia vaiheita 
laitevalmistajan kanssa ja kävimme 
laitokset läpi, työprojektit jne. 
Juteltiin small talkissa mm. autoista 
ja niiden tasosta. Kiinassa on 
valtavasti paikallisia (kopio) 
valmistajia ja toki myös aitoja 
länsiautoja. Todettakoon, että 
autokanta oli erittäin moderni ja 
isoja uusia maastureita vilisi 
liikenteessä kaupungeissa. Hotellit 
olivat myös hienoja, jopa ylellisiä. 
WC istuin soitti musiikkia siihen 
istuttaessa jne. Tästä huolimatta 
esim. Google ei toiminut eikä 
nettisivut, koska Kiina ei tue niitä. 
Hotelliaamiaiset olivat sekoitus 
paikallista ja kansainvälistä keittiötä 
ja suomalainenkin löysi syötävää 
ruisleipää lukuunottamatta. 
Matkasimme takaisin vastaavalla 
junalla Shanghaihin ja siellä 
hotelliin. Illalla kävimme vain 
suomalaisten kanssa syömässä 
ulkona länsimaisen menun, joita toki 

ravintoloista sai.  Peruna maistui 
yllättävän hyvältä taas. Matkasimme 
tyynen meren rannalla sijaitsevalle 
kemiantehtaalle ja työasioiden 
ohessa kyselin hieman heidän 
tietojaan Suomesta ja Euroopasta. 
Huomasin, että suurissa 
kaupungeissa koulutettu väki tietää 
melko hyvin Euroopan ja jotkin jopa 
Suomen, mutta hieman syrjemmällä 
ei paikalliset puhu edes auttavaa 
Englantia eikä tulkin välityksellä 
käydyn keskustelun mukaan tiedä 
mitään Suomesta ja vain vähän 
Euroopasta. Kiinalaiset olivat 
kuitenkin kohteliaita ja 
vieraanvaraisia ainakin kohteissa, 
joissa kävimme. Toisaalta valtavissa 
väenpaljoustungoksissa ei 
kohteliaisuudesta ollut tietoakaan. 
Jonoissa ohitettiin surutta 
aikaisempia. 
 
Teksti ja kuvat: Matti Kytö 
osa 2/2 seuraavassa lehdessä
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KONTIOMÄEN KIRKKOPYHÄ 
 

Valoisa helluntai Kainuussa 
 
Matkustin jo lauantaina 9.6.2019 
entiseen kotikaupunkiini Kajaaniin. 
Junassa oli paljon väkeä ja syntyi 
mielenkiintoisia keskusteluja 
Kanaanin elämästä tänä päivänä. 
Olen asunut siellä 23 vuotta ja 
muutos ei kaikilta osin ole ollut 
myönteistä. Tapasin kulttuuriväkeä 
ja heidän puheestaan paistoi 
kulttuuriin elämän näivettyminen 
Kajaanin Seminaarin (1900 - 2013) 
lakkauttamisen myötä. Ainut pysyvä 
on muutos.  
 
Paluumatkalla tutustuin kahteen 
opiskelijaan, jotka olivat menossa 
etsimään opiskelun ajaksi asuntoa 
Jyväskylästä ja toinen Mikkelistä. 
Syntyi myös hengellistä keskustelua 
ja sain rukoustehtävän heiltä. Eivät 
kainuulaiset nuoret olleet vielä 
kadottaneet näkemystään 
kristillisyyteen.  
Kalentereista konduktöörit iloitsivat: 
”Minulla ei olekaan vielä tämän 
vuoden kalenteria.” 
 
Juhani ja Eila Saviniemet majoittivat 
ja pitivät huolta saarnamiehestä, 
’matkasihteeristä’ ja olivat hoitaneet 
Paltamon Kontiomäkeen messun. 
Menimme autolla ennen niin 
vilkkaaseen rautatieläistaajamaan. 
Kontiomäeltä risteävät junat etelään 
Kajaaniin, Ouluun, Joensuuhun, 
Suomussalmelle ja Vartiukseen, 
Venäjän puolelle. Liikenne ohjataan 
nykyään Oulusta. Vuoden 1993 
elokuun puoliväliin asti Kontiomäen 
kautta kulki myös matkustajajunia 

Joensuusta Ouluun. Vuonna 1981 
lakkautettiin henkilöjunaliikenne 
rataosalta Kontiomäki –Taivalkoski. 
 
Messussa oli yllättävän runsaasti 
myös rautatieläisiä. Menimme 
hyvissä ajoin seurakuntakodille ja 
korjasimme valkokankaan 
esitystämme varten. Kahvin 
puutteesta huolimatta jäivät lähes 
kaikki messuvieraat pyynnöstä 
paikalle. Kajaanista tulleilla 
Saviniemen ja Kangasniemen 
pariskunnilla tuntui olevan tuttuja 
seurakuntalaisten (16) joukossa, 
siitä kertoivat ilon huudahdukset: 
”Muistan toki!”  
 
Saarnan aihe oli Johanneksen 
evankeliumin 14 luvusta, jossa 
Jeesus lupasi Pyhän Hengen ja 
rauhan omilleen. Helluntain vuoksi 
keskityimme kirkkoherra Esa 
Oikarisen kanssa 1. vuosikerran 
mukaisiin teksteihin eli lupaukseen 
Pyhästä Hengestä. Kanttori 
Natalia Novikova oli valinnut virret 
helluntain teemasta. Veisuu kaikui 
valoisassa kirkkosalissa tuoden 
esille Pyhän Hengen tehtävän. 
 
Messun päätyttyä Juhani piti lyhyen 
katsauksen omasta 
rautatieläisyydestään RKY:ssä. Sinä 
aikana laitoin esitykseni kuntoon ja 
näytin PowerPoint koosteen 
RailHope toiminnan tehtävästä ja 
missiosta. Esityksen loppuosa  
käsitteli onnellisuuden teemaa: ”Älä 
etsi onnellisuutta, vaan etsi 
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Jumalaa.” Hänen valtasuuruutensa 
antaa meille rauhan, ilon, rakkauden 
ja toivon Jumalan lupausten 
perusteella.  
 
Jaoimme kalentereita, Siipipyörä 
lehtiä ja esitteemme keskustellen 
vilkkaasti seurakuntalaisia 
askarruttavista teemoista. 
Päällimmäisenä oli huoli 
tyhjentyvästä Kontiomäestä, vaikka 
vielä toivoa on. 

Kehotukset tulla yhteen Rautialaan 
kaatuivat rautatieyhteyksien 
ongelmiin: ”Sinne on tultava omalla 
autolla ja onhan se niin kaukana”.  
Ainoa tapa Jumalan sanan 
levittämiseksi rautatieläisten 
keskuudessa on mennä heidän 
luokseen. Rautatieläisyys on käsite, 
joten se on se yhdistävä tekijä.  
 
Teksti: Arto Auranen 
Kuvat: Aulis Kangasniemi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osa kirkkokansaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ehtoollisen jakoivat Arto Auranen ja Esa Oikarinen 
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KIRKKOVUODESSA ELETÄÄN 
”JUHLATONTA PUOLISKOA” 

 
Kevään ja kesän raja oli tänäkin 
vuonna melko hämärä, ja kesä 
ikään kuin hiipi arjen ahertajien 
elämään. Kevät eteni verkkaisesti, 
ja sitten yhtäkkiä ruoho olikin jo 
leikkauskunnossa ja puut lehdessä. 
Koulussa ollessa kevään ja kesän 
raja oli hyvin selvä: kesä alkoi 
suvivirrestä ja sitä seuranneesta 
koulun loppumisesta. Nyt kun ei 
enää ole koulussa, niin kesä tulee 
jotenkin yllättäen, huomaamatta ja 
varoittamatta. Koulussa kun koko 
toukokuu oli erilaisten kokeitten, 
retkien ja kevätsiivousten aikaa. Nyt 
työssä ollessa toukokuu vaihtuu 
kesäkuuksi yhtä arkisesti kuin mikä 
tahansa kuukausi vaihtuu toiseksi. 
Kun perheessä on koululaisia, 
heidän lukuvuotensa toki rytmittää 
perheen elämää melko lailla. Mutta 
vanhemmat voivat joutua 
odottamaan omaa kesälomaansa 
pahimmillaan pari kuukautta siitä 
kun koululaiset ovat aloittaneet 
omansa, ja oma loma on 
parhaimmillaan menossa kun koulut 
taas alkavat. Varmasti jokainen 
koululainen odottaa kovasti 
kesälomaansa, vaikka se monelle 
varttuneemmalle koulunkävijälle 
tietääkin rankan kesätyörupeaman 
alkua. Monella kirkkomaalla on 
tänäkin kesänä näkynyt reippaita 
nuoria puutarhatöissä, ja lukuisat 
ovat ne kirkot joissa on kielitaitoisia 
ja avuliaita nuoria kesäoppaita - ja 
innokkaita kesäkanttoreita! 
 

Kesän myötä alkoi kirkkovuodessa 
"juhlaton puolisko". Adventin ja 
helluntain  välisellä  puoliskolla 
vietettiin joulua, loppiaista ja 
pääsiäistä, eli kaikkein suurimpia ja 
tunnetuimpia kirkollisia juhlia. 
Helluntaina päättyneen vuoden 
puolikkaan aikana seurattiin 
Jeesuksen elämänvaiheita ja 
kristillisen kirkon syntyä. Tällä 
toisella puoliskolla ei ole yhtä 
tunnettuja juhlia; ne lienevät tuttuja 
edes nimeltä vain asiaan paremmin 
perehtyneille ja usein kirkossa 
käyville. Nimittäin juhannus - ainakin 
meillä yksi kirkkovuoden 
hiljaisimmista pyhistä 
uudenvuodenpäivän ja 
itsenäisyyspäivän lisäksi - sekä 
apostolien päivä ja 
kirkastussunnuntai, joita 
kirkkokansa ei ainakaan 
osallistujamäärän perusteella juuri 
noteeraa. Lisäksi Pyhän 
Kolminaisuuden päivä, joka kiteyttää 
pelastushistorian tapahtumista 
puolen vuoden aikana saadun ope-
tuksen kolmiyhteisestä Jumalasta. 
 
Jumalan kolmiyhteys - kolme 
persoonaa, jotka samalla ovat yksi - 
on yksi kristillisen uskon 
käsittämättömimpiä asioita. Jumala 
on yksi, mutta hän on ilmoittanut 
meille itsensä Isänä, Poikana ja 
Pyhänä Henkenä. Hän on täyttänyt 
pelastustyönsä ihmiskunnan hyväksi 
luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. 
Kolminaisuusaihe on kirkollisessa 
arkkitehtuurissa ja taiteessa paljon 
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esillä; se näkyy kirkkojen raken-
teessa, sisustuksessa, jopa 
musiikissa. Yksi kuuluisa 
kolminaisuusaiheinen sävellys on 
ranskalaisen Olivier Messiaenin 
urkusävellys "Mietiskelyjä Pyhän 
Kolminaisuuden mysteeristä". 
 
Raamattu on täynnä asioita, jotka 
selvästi ovat ihmisen 
nykytietämyksen tai fysiikan lakien 
mukaan mahdottomia: 
Kolminaisuusmysteeri, Jeesuksen 
veden päällä kävely, Lasaruksen 
kuolleista herääminen, Jeesuksen 
neitseellinen syntymä ja Mooseksen 
eläminen yli 900-vuotiaaksi, vain 
muutamia mainitakseni. Miten 
tällaisiin asioihin pitäisi suhtautua? 
Moni pyhittää elämänsä näiden 
asioiden tutkimiseen ja yritykseen 
selittää niitä järjelle sopivalla tavalla. 
Tuskinpa kukaan onnistuu. Ikävä 
kyllä järjen rajojen tullessa vastaan 
moni asia leimataan saduksi ja 
Jumala ja Jeesus heitetään samaan 
koppaan joulupukin ja keijujen 
kanssa. Mutta Raamatuntekstit 
puhuvatkin Jumalan salatusta 
olemuksesta, joka menee yli ihmis-
ymmärryksen. Jumala on enemmän 
kuin rajallinen ihminen voi 
ymmärtää. Usko ei käsittele 
Jumalan olemusta tiedollisesti eritel-
len, vaan ihmetellen, ylistäen ja 
hänen armotekojaan julistaen. 
Virsikirjan Pyhälle Kolminaisuudelle 
omistetussa osastossa onkin paljon 
kiitos- ja ylistysvirsiä; tässä näyte 
vuoden 1701 virsikirjasta: 
 
 

"Ilo-weisull', Kiitos-laulull', 
Talvell', kesäll', Ylistys Isäll', 
Pojall', pyhäll' Hengell' hyväll', 
Kuin ollut on Alust', 
niin lakkaamatt' kiitos olkoon!" 
 
Monissa seurakunnissa 
säännöllinen kerho-, piiri- ja 
kuorotoiminta hiljeni kesän myötä. 
Siihen vaikuttavat sekä 
työntekijöiden lomat, työvoiman 
sijoittuminen esim. rippileireille että 
toki myös seurakuntalaisten 
siirtyminen mökeille - asia joka 
joillain paikkakunnilla on selvempää 
kuin toisilla. Kesälläkin toki tapahtuu 
kaikenlaista, esimerkiksi leiriä ja 
retkiä. Myös musiikkitilaisuuksia on 
monin paikoin runsaammin kuin 
muina vuodenaikoina, joskus 
säännöllisinä konserttisarjoina, 
joskus erillisinä tapahtumina. 
 
Rakkaassa harrastuksessani, 
höyryjuna Ukko-Pekan 
liikennöimisessä, erityisesti 
heinäkuu on havaittu siinä määrin 
hiljaiseksi kuukaudeksi että 
talkooväki on pitänyt silloin lomaa 
myös harrastuksestaan. 
Mökkirannat ja kesäjuhlat ovat 
houkutelleet väkeä höyryjunaa 
enemmän. Mutta syksyn myötä 
myös Ukko-Pekka-veturi lähtee 
jälleen kiertämään Suomen 
rataverkkoa niin matkustajien kuin 
henkilökuntansakin iloksi.  
 
Marko Hakanpää 
Turun Mikaelinseurakunnan johtava 
kanttori 
veturinkuljettaja 
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Kuvat: Petteri Hakanpää 



    Siipipyörä 3-2019 14 

 

RAVEN HARTIAPANKKI EI PETTÄNYT 
 
Rauni Pertti Pellervo syntyi pientilallisen esikoispoikana vuonna 1927. 
Nuorempia sisaruksia oli neljä. Työmentaliteetti oli taottu jo nuorena maatalon 
töissä, kotitilan navetan rakennuksella ja halkomottimetsässä. Kun 
pankinjohtajalta ei herunut lainaa vaan sen sijaan ohje – ’Ota poika 
hartiapankista’ ja Raunihan otti helmikuuhun 2019 asti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa vuodelta noin 1955 veturinlämmittäjä Rauni Uotilan rakentama ensimmäinen talo 
omapolttoisista tiilista ja pihalla ensimmäinen auto. 
 
Talvisodan aikaan noin 14-vuotias pojankoltiainen aloitti työt rautateillä. 
Toijalan risteysasemalla hän lajitteli ruumisarkkuja, joita kuljetettiin asemalta 
eteenpäin. Sotilaspoikana hän osallistui rautatieaseman sillalla ilmavalvontaa. 
Tuolloin ei vielä ollut tiedossa tuleva ura rautateillä.. 
 
Sotaa pakoon Chymoksen tehdas siirtyi Toijalaan. Rauni työskenteli 
rakennustyömailla, kaivoi ojaa kuin aikamies ja oppi kivitöitä.  Maatalon poika 
pääsi rakennukselle, kun rakennusliikkeen mestarin toive oli, että kotoa 
liikenee naulat mukana. Nuukuus ja kierrätys väritti koko Raunin elämää. 
 
Lopulta Rauni päätyi loppuelämänsä ammattiin lämmittäjäksi ja 
veturinkuljettajaksi. Monet persoonalliset asemamiehet, kuljettajat ja 
junalähettäjät vilahtelivat värikkäissä jutuissa rautateiltä. Tärkeänä hän piti 
osuuttaan ison koneen käyttäjänä, ellei höyrykoneessa riittänyt tulevia radan 
nousukohtia varten voimaa, ei reissu sujuisi. Hyvin valmistellut hommat 
onnistuivat myös ansiotyön ohella. Veturissa saattoi suunnitella seuraavan 
vapaa-ajantyöt yöaikoina. Päivisin ei nukuttu vaan toteutettuun ne 
suunnitelmat. Silloin Rauni rakensi taloja kotipolttoisista tiilista ja hirsimökkejä 
oman metsän puista tai kunnosti 20-luvun autoja. 
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Urheilijan ura jäi katkeraksi haaveeksi. Nuori ei päässyt töiltään treenaamaan. 
Silti edelleen on Raunilla nimissään Toijalan Vauhdin ennätys 800 metrillä. 
Muut saivat oleilla urheilukentällä, mutta 'Rave' tuli peltotöistä suoraan 
kisoihin. Rautatieläisten hiihtomestaruuksia kertyi ja muistona on 
kiertopalkintoja peräkkäisten voittojen ansiosta. Maajoukkuevalmennus jäi 
kun perhe kasvoi. Koti oli rakennettava. Samalla kyllä syntyi muutama talo, 
kesähuvila ja entisöityjä vanhoja autoja.  
 
Kotia hoitivat apulaiset äiti Elvin ollessa kampaamoyrittäjänä töissään ja isän 
verstaalla omissa töissään. Mahtuuhan perheemme elämään synkkiäkin 
aikoja äidin pitkän tuberkuloosihoitojakson aikana. Isän yötyön aikana lapset 
joutuivat selviytymään ja tuona aikana vanhimmat sisarukset joutivat 
vastuullisiksi. Koko perhe osallistui harvoin Raven hommiin, koska kukaan ei 
pysynyt vauhdissa. Tuntui siltä, että Raunilla oli vuorokaudessa enemmän 
tunteja kuin muilla. 
 
Mutta perheelle perunan istutus, marjastaminen ja tiilten teko, olivat ne 
urakat, joista jäi tekemisen maku kaikkien meidän elämään. Saimme 
esimerkin, että kaikkea sai, kun oli päämäärä ja vain teki vähän töitä 
haluamansa eteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räjähteiden käsittely nuoruudesta asti oli hallussa paitsi kerran kun mies lensi ilmaan ja 
nousi vielä jaloilleen. 
 
Eläkepäivillä vauhti jatkui rakennus ja autoharrastusten parissa. Tahti sen kun 
kiihtyi ja viimeisin iso projekti oli kivitalon rakentaminen. Kivet sai 
kiviveistämön jätekivikasasta omin käsin työstettäväksi ja niistä syntyi myös 
veistettyjä lintuaiheisia koristeita. Metsätöitä tehtiin ja sahattiin omatekoisilla 
kenttäsirkkeleillä. Puuta työstettiin, ikkunoita, kalusteita ja koristeita sekä 
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puutauluja Pohjanmaan koristeveistokurssin jälkeen. Hirsirakennuksia itselle 
ja myyntiin käsiveistona – ei moottorisahalla tietenkään. Tuhannet 
kattopaanut kivitaloon ja kaiken kukkuraksi omat tervahaudat kaupungin 
keskustassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perinnöksi kädentaidoista jäi kivitalo Akaan Sontulaan. 
 
Jos Raunilla oli luppoaikaa, hän opetteli soittamaan torvea tai harmonikkaa. 
Seurakunnan torviorkesteriin hän houkutteli lapsiaan mukaan. Yhdelle 
kuudesta torvesta tuli leipätyö. Muut saivat kuitenkin kotoa yrittämisen kipinän 
ja esimerkin uskalluksesta kulkea omaa polkuaan. 

Teksti: Mikko Uotila 
Rauni ja Elvi Uotilan noin keskimmäinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa vuodelta 1963 allekirjoittanut isän T-malli Fordin edessä. 
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JUMALAN KUNNIA LUONNOSSA 
 
Kristuksessa rakkaat RKY-ystävät, sisaret ja veljet! Täällä pohjoisessa 
Suomessamme voimme vuosittain seurata ympäristössämme toistuvaa 
vuodenaikojen vaihtumista. 
 
Jokainen uusi kevät avaa aistiemme 
ulottuville kasvun ihmeen. Maan 
hedelmistä saavat kaikki luodut 
olennot osansa, niin eläimet, taivaan 
linnut kuin ihmislapsetkin. Juuri 
äsken olemme viettäneet 
keskikesän juhlaa, yöttömän yön 
tenhoavassa lumossa. Tuntuu siltä 
kuin sinisten salojen sydämessä 
kaupungin kiireistä vapautuva 
ihminen alkaisi kuulla ja kuunnella 
kultaisen käen kukunnan uudella 
tavalla. Tajuta mustarastaan laulut 
sointuvina sävelkuvioina ja mieltää 
sadepisaroiden äänen rauhoittavana 
tuutulauluna.  
 
Ylläsi hohtelee kirkkaana 
kaareutuvan poutataivaan puhdas 
sini. Erämaajärven laineiden liplatus 
ja kaukaisten korpien keskellä 
solisevan vesiputouksen karu 
kesyttömyys puhuttelee sinua. Hän, 
Luojamme ja Jumalamme, tähtien 
Isä on kaiken tämän viisaudessaan 
saanut aikaan. Silloin ymmärrät, 
kuinka suuri etuoikeus sinulla 
onkaan: terveet silmät, joilla katselet 
tuota kaikkea, terveet korvat, joilla 
voit kuulla ja tarkat aistit, joilla voit 
tuntea niityn kukkien tuoksun tai kun 
kielesi  maistaa kesän 
ensimmäisten marjojen herkullisen 
aromin. Silloin voit yhtyä ylistämään 
Herraasi, ai-van kuin psalmilaulaja:  
 

Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, 
minun Jumalani, sinä olet ylen suuri. 
Valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi. 
Sinä verhoudut valoon niin kuin 
viittaan, sinä levität taivaan niin kuin 
teltan; Sinä rakennat salisi vetten 
päälle, teet pilvet vaunuiksesi ja 
kuljet tuulen siivillä. Sinä teet tuulet 
sanasi saattajiksi, palvelijoiksesi 
tulen liekit. Sinä asetit maan 
perustuksillensa, niin että se pysyy 
horjumatta iankaikkisesti. Sinä peitit 
sen syvyyden vesillä kuin vaatteella. 
Vuoria ylempänä seisoivat vedet. 

Psalmi 104: 1-6; 
 
Kaikkina elämäsi päivinä, niin 
valoisina suvipäivinä kuin 
synkempinä syyspäivinä, voit 
Herran sanaa tutkimalla opetella ja 
oppia kiittämään Taivaallista Isää, 
sillä Hän parhaiten tietää, mitä me 
tarvitsemme: ”Saleistasi sinä 
kastelet vuoret, sinun töittesi 
hedelmistä maa saa ravintonsa. 
Sinä kasvatat ruohon karjalle ja 
kasvit ihmisen tar-peeksi. Niin sinä 
tuotat maasta leivän ja viinin, joka 
ilahuttaa ihmisen sydämen. 

Psalmi 104: 13 - 15;  
 
Jokaiselle SIIPIPYÖRÄ-lehden 
lukijalle kiitosmieltä toivottaen! 

 
Unto Martikainen, Joensuu. 
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ELLIN ENSIMMÄINEN JUNAMATKA 
       
Elli on 3v 8kk vanha tyttö Urjalan Kehron kylältä.  Elli asuu maatilalla ja vaari 
ja mummi asuvat samassa pihapiirissä.  Elli on hyvin selvillä talon asioista, 
tapahtumista, hän on mieluummin isän ja vaarin kanssa traktorihommissa, 
heinänteossa, kuivurilla, pajalla kuin mummin kanssa sisähommissa. 
 
Mummi ja Elli leikkivät alkukesästä usein junaleikkiä, tuoleista tehtiin 
juna, oli matkaliput, Elli määräsi kiinnittämään turvavyöt.  Niinpä Ellin 
mummina sanoin hänen vanhemmilleen, että Ellin täytyy tänä kesänä 
päästä oikealle junamatkalle.  
 
Niinpä 10.7. Elli heräsi aamulla varhain, hän on aamuihminen, ja ensin 
matkustettiin autolla Toijalaan 30 km ja sieltä juna lähti jo puoli 
kahdeksan maissa Helsinkiin ja sitten Kauppatorilta vesibussilla 
Korkeasaareen. Junamatkasta Elli kommentoi, että juna oli 
leikkipaikallinen, toisessa kerroksessa oli leikkipaikka, jossa oli mm. 
liukumäki ja kavereina menomatkalla kaksi poikaa. Junassa syötiin 
eväitä, konduktööri leimasi liput ja junaa kuljetti junan kapteeni. Elli on 
tarkka tekemään huomioita. Näin junamatka ja Korkeasaaren retkipäivä 
onnistuivat hyvin ja hän jaksoi olla reipas tyttö.  Hänelle varmaan jäi 
hyvänä muistiin ensimmäinen junamatka. 
 
Meillä on taipumus muistaa aivan erityisellä tavalla se, mitä olemme 
tehneet ensimmäisen kerran.  Muistamme ensimmäisen koulupäivän, 
ensimmäisen opettajan, ensimmäisen työpäivän.  Näillä muistoilla on 
tärkeä merkitys meille koko elämän ajan. Näin olen itse kokenut. 
Kiitos hyvästä junamatkasta!   
 
Mari Pakkanen, mummi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elli Toijalan rautatieasemalla 
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 kiitetään Taivaan Isän siunauksista ja hoidosta 
 

 rukoillaan Pyhän Hengen läpimurtoa rautatieläisten perheiden ja 
ystävien puolesta 

 
 rukoillaan koko rautatieläisten järjestöön lisää ystäviä ja kannattajia 

 
 rukoillaan siunausta hallituksen toiminnalle 

 

ESIRUKOUSAIHEET RAILHOPE SUOMI – KESÄ 2019 



 
  
 

 

 

 

 

TOIMINTAA 2019 

   
 
Elokuu Konferenssimatka Hollantiin 2.-9.8.2019 
 
Syyskuu 1.9. Kirkkopyhä Tesoman kirkossa Tampereella klo 10 
 saarna Esa Lipasti 
 
 14.-15.9. Syysvirkistyspäivät Rautialassa 
 lauantaina terveiset kansainvälisestä konferenssista Hollannista 
 
 8.9. Kirkkopyhä Akaassa, saarna Esa Lipasti 
 
 22.9. Kirkkopyhä Tuomiokirkossa Tampereella klo 10 
 saarna Mari Pakkanen 
 
 Kansainväliset kalenterit 2020 valmiita 
  
Lokakuu 20.10. Kirkkopyhä Kokkolan kaupungin kirkossa 
 klo 10 saarna Esa Lipasti 
 
Marraskuu Ke 20.11. Jaakko Löytyn Hyväntekeväisyyskonsertti Tampereen 

tuomiokirkossa klo 19 vapaa pääsy, ohjelma 15 € järjestää RKY 
 
Joulukuu Kirkkopyhä Pieksämäki 
 Adventtijuhlat rataverkolla   




