
 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
JÄSENLEHTI  N:O  1 - 2019 



    Siipipyörä 1-2019 2 
 

 
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 
 
 
 

RAIL HOPE 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 0113 71575 
RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA, 

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 
 
 

RKY TIEDOTTAA 
 

 4.5.2019 talkoot 
 

 Juhannuksen vietto Rautialassa 
 

 Konferenssi Hollannissa 
 
 

Kannen kuva: Iikka Löytty 
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RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN YHDISTYKSEN 
TALVIPÄIVÄT SEINÄJOELLA  17-20.1.2019 

 

   Pj.  Iikka Löytty 
 
Talvipäivät  pidettiin entisessä Rautatieläisten seurojen talossa, nyk, Hotelli Alma. 
 
Perjantaina olimme hotellin vesitornin sviitissä 5 kerroksessa Sanan, rukouksen, 
laulun ja yhteisen tutustumisen merkeissä. 
 
Lauantai-aamuna olimme Sanan ja musiikin merkeissä ja rukouksen hengessä 
aloittamassa päiväämme. 
 
Iltapäivällä pidimme RKY:n  vuosikokouksen. 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksemme vpj Matti Kytö. Pj.Arto 
Auranen oli estynyt sairastumisen takia. 
 
Kokous eteni esityslistan mukaisesti 
 
Kävimme kovasti keskustelua Juhlatalo  Rautialan  myynnistä. Keskustelun 
jälkeen siitä äänestettiin. Äänet menivät tasan ja kokouksen puheenjohtajan ääni 
ratkaisi, että Rautialaa ei myydä nyt. 
 
RKY:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Iikka Löytty Seinäjoelta. 
 
RKY:N hallituksen jäseniksi myös yksimielisesti 
vpj Matti Kytö Tampere 
sihteeri Tiina Salonen Akaa 
rahastonhoitaja Tuulia Passila Akaa 
Kalervo Peltonen Turku 
Kaarina Peltonen Turku 
Mari Pakkanen Urjala 
Tero Meskanen Akaa 
 
Kokouksen jälkeen käytiin tutustumassa Lotta museoon. 
 
Sunnuntaina oli jumalanpalvelus Lakeuden Ristissä. Esa Lipasti saarnasi ja 
avustustehtävissä oli yhdistyksen jäseniä. 
 
Talvipäiviin osallistui kymmeniä ihmisiä eri puolilta maatamme. 
Läsnäolijat olivat virkistyneitä ja tyytyväisiä talvipäivien antiin. 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja minun tahtoni on, että te 
lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin 
teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. 
Joh.15:16 
 
Olen lukenut Raamatusta pitkiä 
sukuluetteloita. Meillä jokaisella, 
sinulla ja myös minulla on 
esivanhempien kautta pitkät juuret. 
Kaikilla niillä ihmisillä on ollut kutsu ja 
tehtävä. Takana on ollut monenlaisia 
aikoja, nälkävuosia, sotia, hyviäkin 
aikoja. Juuri näiden kaikkien 
johdatusten kautta Jumala on luonut  
sinut ja myös minutkin omaksi 
kuvakseen. 
 
Olen syntynyt uskovaiseen kotiin, 
Tampereella Tuomiokirkon ”juurella”. 
Isäni, ylikonduktööri Toivo Löytty, vei 
minut RKY:n tilaisuuksiin Morkulle. 
Jälkeenpäin olen huomannut, että 
hän teki oikeata sanan kylvöä. Jumala 
oli kutsunut isäni Toivon kylväjäksi. 
Äitini vei minut usein Tuomiokirkon 
jumalanpalveluksiin. 
Niin kuin aiemmin olen kertonut, 
meidät kutsuttiin vaimoni Eilan kanssa 
RKY:n jäseniksi. 

Tänä vuonna oli RKY:n vuosikokous 
Seinäjoella ja ennen kokousta sain 
monelta taholta kutsun asettua 
puheenjohtajaehdokkaaksi. 
Rukouksien kautta suostuin 
ehdokkuuteen ja kokouksessa tulin 
valituksi yksimielisesti RKY:n 
puheenjohtajaksi. 
 
Tästä kiitän Taivaan Isää ja kaikkia 
osallisia, sekä pyydän teitä kaikkia 
jatkamaan edelleen rukousta RKY:n 
asioiden ja henkilöiden puolesta. 
 
27.3.2019 Iikka Löytty 
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RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN YHDISTYKSEN KIRKKOPYHÄ 
LAPPEENRANNASSA 10.3.2019 

 
Se oli RailHope messu! 
 
Vastaanotto oli kirkkoherra Juha 
Eklundin ja muidenkin vastaanottajien 
taholta jo lämminhenkinen. Se jatkui 
koko tilaisuutemme ajan. 
Ensin olimme kauniissa kirkossa 
jumalanpalveluksessa. Kirkkoherra 
toimitti alttaripalveluksen ja Jorma 
Taipale, joka on jäsenemme ja 
Lappeen emeritus kirkkoherra ja minä 
luimme päivän tekstit.  
Emeritus puheenjohtajamme  Arto 
Auranen piti saarnan 1. Moos.3:1-7. 
Ehtoollisen jälkeen oli Kiitosrukous 
Ylistysvirsi, Herran siunaus ja 
ristisaatto. 
Seurakunta tarjosi kirkkokahvit ja 

siellä esittelimme RKY:n toimintaa ja 
keskustelimme vanhojen ja uusien 
tuttujen kanssa. 
Jorma Taipale, hänen isänsä on ollut 
asemapäällikkö, piti pienen esityksen 
kuuluisasta asemapäällikkö 
Kurimuksesta ja kertoi omista 
rautatieläisperheen kokemuksista.  
Minä kerroin myös kuulumisia RKY:n 
elämästä ja tavoitteista. Tällaisia 
yhdessä olemisia kannattaa lisätä 
toiminnassamme. Tilaisuudessa oli 
runsaasti ihmisiä. 
 
Iikka Löytty 

 
ISÄN KASVOT 

 
Herra, teidän Jumalanne, on anteeksiantava ja laupias eikä käännä pois 
kasvojaan, jos palaatte hänen luokseen." 2. Aik.10:9 (KR92) 
 
Olin usein lapsena naapurissa 
hoidossa, kun isälläni ja äidilläni oli 
menoja. Talvella isä vei tai haki minut 
vesikelkalla tuon 300 metrin matkan. 
Matkalla täytyi ylittää Nuoraoja, jonka 
yli oli tulvan vaurioittama silta. Minä 
pelkäsin siltaa ja pidin lujasti kiinni 
jäätyneestä ja liukkaasta kelkasta. En 
uskaltanut katsoa ympärilleni. 
Kerran silta oli erityisen liukas ja 
pelkäsin putoavani. Hädissäni huusin 
isääni ja huomasin, että hän oli jo 
kääntänyt kasvonsa minuun päin ja 
lyhentänyt vetonarua, ollen ihan 
lähellä minua.  
Herran siunausta lausuessani muistan 
usein tuon hetken, jolloin isän 
turvalliset kasvot katsoivat minuun, 

että en putoa pimeyteen. 
Sielunhoitotilanteessa joskus lausun 
tuon pyynnön ’käännä kasvosi’ jo 
tapahtuneeksi tosiasiaksi ”Herra on jo 
kääntänyt Jeesuksessa Kristuksessa 
kasvonsa sinuun päin”.  
Tällainen Isä meillä on Taivaassa.  
Hädässä katselemme ahdistavia 
asioita ja ne valtaavat mielemme, 
emmekä muista, mistä meille tulee 
apu. On syytä Aikakirjan mukaan 
palata Herran luo. 
Kun elämässäsi tulee pelottavia 
virtojen ylityksiä tai vaikeuksia, 
muista, että Jumala tulee lähemmäksi 
ja kääntää kasvonsa sinuun päin 
pyytämättä. Hän haluaa vetää sinut 
taivaan kotiin turvallisesti. 
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Hän jopa kallistaa korvansa sinun 
puoleesi kuullakseen pyyntösi ja 
nähdäkseen tilasi kuten Psalmi 116:2. 
lupaa. 
  
 

Hän on kallistanut korvansa minun 
puoleeni, ja minä huudan häntä 
avuksi kaiken elinaikani. (JKR) 
 
Arto Auranen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

VALKEUS VOITTAA! 
 
Kristuksessa rakkaat RKY-veljet ja sisaret! 
 
Uusi armon vuosi 2019 on alkanut. 
Sekin on Jumalan suurta armoa, että 
saamme sen yhdessä ottaa vastaan. 
Herralta pyydämme siunausta 
jokaiseen päivään, joka meille on 
suotu. Raamatun alkulehdillä, 
ensimmäisen Mooseksen kirjan alusta 
saamme lukea, kuinka Herra 
luomistyönsä alkuvaiheessa loi myös 
valon, Valkeus on annettu meille 
luoduille sen tähden, että me Herran 
palvelijoina voisimme elää 
valkeudessa ja tehdä valkeuden 
tekoja. Täällä Pohjolassa pimein ja 
valottomin aika vuodesta on jäämässä 
taakse ja valon määrä päivä päivältä 
on lisääntymässä. Yhä maallistuvassa 
ajassamme on ensiarvoisen tärkeätä 
pitää kiinni Kristuksesta ja pysytellä 
Hänen opetuksessaan. Lukemalla 
Herran sanaa, rukoilemalla ja 
pysymällä totuudessa voimme 
taistella parhaiten sielunvihollisen 
aikomuksia vastaan.  Juuri nyt 

voimme havaita, kuinka pidentyvä 
päivä virkistää meitä jokaista ja antaa 
voimia uuteen työhön ja 
toimeliaisuuteen. Jokainen meistä voi 
löytää kuin uudelleen elämänuskon ja 
kiitosmielen. 
 
Kiitä Herraa joka hetkestä 
 
Psalmista 118 löydämme ne sanat, 
joilla saamme kiittää Herraa uudesta 
ajasta, jonka Hän meille armossaan 
on antanut ja valmistanut: ”Herralta 
tämä on tullut, se on ih-meellistä 
meidän silmissämme. Tämä on se 
päivä, jonka Herra on tehnyt. 
Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. 
Oi Herra auta, oi Herra, anna 
menestys!” Ps.118:23-26; Näillä 
sanoilla jätämme itsemme, toinen 
toisemme ja koko elämämme 
Kristuksen, Jumalan haltuun. 
 
Unto Martikainen, Joensuu. 
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RAUTIALAN JUHANNUS 21.-23.6.2019 VESILAHDESSA! 
 
Viikonloppu tarjoaa leppoisaa yhdessäoloa ja mahdollisuuden hiljentyä nauttien 
Rautialan ihanasta miljööstä. Viikonloppuun sisältyy myös sauna- ja 
uintimahdollisuus.  
Ohjelma sisältää yhteistä musisointia, laulua ja yllätysohjelmaa.  
Viikonlopun ohjelma on suunniteltu kaikenikäisiä varten, 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.  
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin seuraavassa Siipipyörässä ja 
yhdistyksen nettisivuilla. 
 
Viikonloppupaketin hinta (perjantai-iltapäivästä sunnuntai-iltapäivään): 

• aikuiset: 170 €/henkilö, 2 hh/huoneessa tai perhehuoneessa 
• lapset (alle 12 vuotta): 90 €/henkilö, aikuisen kanssa perhehuoneessa 
• lapset (alle 7 vuotta) veloituksetta, 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): 90 €/henkilö, aikuisen kanssa perhehuoneessa 
• lapset (alle 7 vuotta) veloituksetta, aikuisen kanssa perhehuoneessa 

 
Ennakkovaraajan etuna 15€:n alennus aikuisten pakettihinnasta,  
kun ilmoittaudut viimeistään 30.4.2018. 
 
Pakettihintaan sisältyy: puolihoito perjantaina (tulokahvi ja päivällinen), täysihoito 
lauantaina ja puolihoito sunnuntaina (lounas ja lähtökahvi).  
Lisäksi lasten hinnat sisältävät heille järjestetyn oman ohjelman.   
Perjantai-iltana kokkorantaan järjestetyn tarjoilun kustantaa jokainen itse.  
 
Voit ilmoittautua joko yhdistyksen kotisivuilla, osoitteessa www.irm.fi olevalla 
lomakkeella tai soittamalla p. 050 57 59 288/Tuulia Passila. Häneltä saat 
tarvittaessa myös lisätietoja esim. ajo-ohjeet. 
Ilmoittauduthan kuitenkin viimeistään 31. toukokuuta.  
 
Olet sydämellisesti tervetullut viettämään juhannusta myös lasten ja nuorten 
kanssa! 
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TALOUSKATSAUS 
 

Yhdistyksen tilipankki on muuttunut ja siksi myös TILINUMERO ON 
MUUTTUNUT. 
Käytäthän jo nyt uutta numeroa FI55 4108 0011 3715 75. 
 

• Yhdistyksen maksuvalmius on heikentynyt viime vuodesta ja tästä syystä 
toimihenkilöille maksettavia kuukausittaisia kulukorvauksia on pienennetty 
tammikuussa pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Helmikuusta alkaen on 
palattu vuoden 2017 mukaiseen käytäntöön hallituksen jäsenten matkakuluja ja 
kirkkopyhistä aiheutuvia kuluja korvattaessa. Näin menetellen yhdistyksen talous 
pysynee tasapainossa alkuvuonna.   

• Vuosikokous päätti äänestyksen jälkeen, että Rautiala pysyy yhdistyksen 
omistuksessa ainakin toistaiseksi. 

• Rautialassa tehdään tänä vuonna tarkoin harkiten vain välttämättömimmät 
korjaukset.   

• Vuosikokous päätti pitää jäsenmaksun ennallaan eli 15€/jäsen ja puoliso 
10€. Jäsenmaksu sisältää edelleen myös Siipipyörä-lehden vuosikerran ja viite on 
entinen 3777.  
Huomioi muuttunut tilinumero! 
 

HALLITUKSEN KOKOUS 16.3. SEINÄJOELLA 
 

• IRM:n kansainväliseen konferenssiin ja lomaviikolle 2.-9.8.2019 viimeinen 
ilmoittautuminen on 26.4. Kutsu ja hinnat löytyvät tämän lehden sivuilta sekä 
yhdistyksen kotisivuilta. Ilmoittautua voi joko kotisivuilla tai soittamalla p. 050 5759 
288/Tuulia Passila. 

Lähdetään joukolla antoisaan konferenssiin!  
• Kotisivujen osoite tulee muuttumaan tämän vuoden aikana, mutta irm.fi -

osoite palvelee edelleen toistaiseksi.  
• Rautialan päärakennuksen salin ilmalämpöpumppu uusitaan. 
• Vuosikokouksessa 19.1. yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti 

Iikka Löytty Seinäjoelta ja hallitukseen tulivat valituiksi erovuoroisista Matti Kytö 
Tampereelta (varapuheenjohtaja) ja Tuulia Passila Akaasta (rahastonhoitaja ja 
Rautialan vastuuhenkilö). Muut hallituksen jäsenet ovat: Tero Meskanen Akaasta, 
Kalervo Peltonen Kaarinasta, Mari Pakkanen Akaasta, Kaarina Peltonen 
Kaarinasta ja Tiina Salonen Akaasta (sihteeri).  

• Vuoden 2019 kansainvälisiä kalentereita on vielä saatavana. Niitä voi tilata 
rahastonhoitaja Tuulia Passilalta p. 050 5759 288 tai tuulia.passila@pp.inet.fi. 

• Rautialassa pidetään puunkaatotalkoot la 4.5. klo 9-15. Vuodenvaihteessa 
tuuli on kaatanut joitakin puita päärakennuksen ja kaupunkisaunan läheisyydessä. 
Samalla kaadetaan pihassa olevat merkityt koivut. Talkooväelle tarjotaan 
keittolounas. Ilmoitathan etukäteen talkoisiin osallistumisestasi Tuulialle.  
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JUMALA VARJELI SUURELTA ONNETTOMUUDELTA 
 
Kerron tapahtuman, joka sattui noin 50 vuotta sitten Vihtavuoren uudella 
rautatieasemalla. 
 
Olin asemamiehenä illalla 
syyspimeällä ja valaistus oli aika 
huono, vain vaihdelyhdyissä oli 
öljylamput. Oulusta tuli Haapajärven 
kautta lyhintä tietä Jyväskylään pitkä 
tavarajuna. Otin sen toiselle raiteelle 
ja se jätti Vihtavuoren asemalle 
suuren säiliövaunun. Siinä oli 
typpihappoa, joka oli menossa 
Vihtavuoren rikkihappo ja 
superfosfaatti tehtaalle. Sen jälkeen 
haimme neljänneltä raiteelta kaksi 
vaunua dynamiittia tavarajunan 
loppupäähän. Lankapuhelimet oli 
ratapihan molemmissa päissä 
pienissä kopeissa ja asemalla yksi. 
Kun iso dieselveturi työsi 
dynamiittivaunuja junan perään, 
Laukaan asemalta soitettiin. He 
ilmoittivat, että Laukaasta olisi 
henkilöjuna tulossa, joka oli kaksi 
tuntia myöhässä. Kurkistin ikkunasta 
ja sanoin, että juuri veturi painaa 
vaunuja tavarajunan perään ja 
näyttää siltä, että henkilöjuna voi 
lähteä tulemaan Laukaasta 
Vihtavuorelle.  
 
Laukaan asemamies sanoi, että 
henkilöjuna lähtee heti ja sulki 
puhelimen. Aukaisin kopin oven auki 
ja huomasin, ettei henkilöjuna mahdu 
veturin ohi päätielle. Nyt oli myöhäistä 
perua Laukaan junan lähtemistä, se 
oli jo liikkeellä.  Huusin tavarajunan 
konduktöörille, että tehkää 
voitavanne, henkilöjuna on täällä 
viiden minuutin kuluttua.  

Otin lampun käteeni ja lähdin 
juoksemaan henkilöjunaa vastaan ja 
matkalla käänsin vaihteet päätielle. 
Laukaaseen päin oli kurvi ja 
juostessani rukoilin: ” Jos Taivaan isä 
et auta, minä en voi enempää ”.  Kun 
lättähatun valot näkyivät, heilutin 
punaista valoa ja kuljettaja vastasi 
äänimerkillä havainneensa seis-
opasteen ja suoritti hätäjarrutuksen.  
Jälkeenpäin kuljettaja kertoi 
ajatelleensa, että nyt mentiin päin isoa 
dieselveturia ja heittäytyi mahalleen 
lättähatun lattialle. Aivan väärässä 
hän ei ollutkaan, sillä lättähatun ja 
dieselveturin takakulman väliin jäi vain 
n. 2cm. Kun lättähattu oli onnellisesti 
pysähtynyt, molempien vetureiden 
kuljettajat, konduktööri ja kaksi 
junamiestä tulivat ihmettelemään, 
mitä olisikaan voinut pahimmillaan 
tapahtua.  
 
Hetken aikaa ihmeteltyämme, 
lättähatun kuljettaja kysyi minulta, 
saammeko jatkaa Leppävedelle. 
Vastasin hänelle: ”Teille on lupa 
Leppävedelle”. Lättähattu lähti 
jatkamaan matkaa.  
 
Tämän jälkeen teimme loput 
vaihtotyöt ja lähdin kotiin. Kotona 
aloin täristä ja kesti hetkisen, ennen 
kuin pystyin asian vaimolleni Seijalle 
kertomaan.  
 
Antti Mustonen, junamies, eläkkeellä 
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MIKSI KUULUN RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEEN YHDISTYKSEEN? 
 
Olen syntyisin Ikaalisten maaseudulta 
ja lapsuudessa rautatie oli kaukana. 
Ensimmäinen muistikuva junalla 
matkustamisesta lienee 8- vuotiaana, 
kun äidin kanssa matkustettiin junalla 
Tampereelta Helsinkiin silmälääkäriin. 
Siitä on myönteinen muistikuva. 
 
Tampereen rautatieasema ja 
junaliikenne tulivat tutummaksi, kun 
menin Tampereelle oppikouluun. 
Junamatka Tampere-Helsinki välillä 
tuli tutuksi opiskeluaikana. 
Ensimmäinen pysähdyspaikka tuolla 
matkalla oli Toijala. En silloin 
opiskeluaikana aavistanut, miten 
tutuksi Toijalan rautatieasema ja 
Toijalan seutu tulee.  
Olen palvellut Akaan seurakunnassa 
vuodesta 1981 lähtien. Jo 
ensimmäisissä seurakunnan 
tilaisuuksissa kuulin 
aktiiviseurakuntalaisten puhuvan 
RKY:n piiristä. Samat ahkerat toimijat 
toimivat lähetyspiireissä, 
raamattupiireissä ja RKY:ssä. 
Toijalassa oli vielä silloin paljon 
rautatieläisiä, monet heistä asuivat 
Pätsiniemen omakotitaloalueella ja 
tutustuin heihin eri yhteyksissä. 
Vierailin kutsusta myös RKY:n 
piirissä, se kokoontui usein kodeissa.  
Kuulin heidän puhuvan Rautialasta. 
Rautialan kesäkoti tuli minullekin 
myöhemmin hyvin tutuksi. 
 
Erityisen lämpiminä tilaisuuksina 
muistan jouluaaton aaton 
hartaustilaisuudet Toijalan aseman 
kerhohuoneessa. Siellä pidettiin 
jouluhartaus ja paikalla oli aseman 
henkilökuntaa,  RKY:n naiset 

järjestivät hyvät joulukahvit. Veikko 
Salminen lauloi joululauluja, 
seurakunnan kanttori säesti ja pappi 
piti puheen. Näitä hartauksia pidettiin 
vielä 2000-luvun alussa. 
 
Rautatieläiset ovat myönteisellä 
tavalla vuosikymmenten ajan 
vaikuttaneet Akaan seurakunnan 
toiminnassa ja myös tänä päivänä.   
Muistan kiitollisuudella ja kaipauksella 
monia, monia jo edesmenneitä 
matkakumppaneita. Olen saanut olla 
mukana Toijalan piirin toiminnassa ja 
nyt saan kuulua RKY:n hallitukseen ja 
haluan kaikella tavalla tukea ja 
rakentaa toimintaa yhdessä. 
Järjestötoiminta on yhteistyötä ja sitä 
haluan tehdä sydämellä. 
 
Mari Pakkanen 
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AJATUKSIA SIITÄ, MIKSI TULIN MUKAAN RKY:N TOIMINTAAN 
 
Olen toiminut liki 38 vuotta 
veturinkuljattajana rautateillä, joka on 
antanut elantoa perheelleni koko tuon 
ajan. Kiitollisena sain jäädä eläkkeelle 
jo 55-vuotiaana vuonna 2013. Nyt kun 
elämän arjen sisältö on muuttunut 
ohjaamosta matkustamon puolelle on 
tullut uusi vaihe, jossa saan tutustua 
lähemmin niihin, joita työssäni sain 
palvella. 
Jo työssä ollessa usein kuljin junan 
viimeisestä vaunusta alkaen tutkaillen 
millainen joukko sillä kertaa oli 
vastuulleni annettu. Kuljettuani kaikki 
vaunut läpi siirryin veturin ohjaamoon 
lähtövalmiuksia tehden. Tämä tapa 
toimia antoi vastuun ja 
velvollisuudentunteen 
miksi tein tuota työtä. Nyttemmin 
ollessani itsekin tuolla matkustamon 
puolella voin tutustua lähemmin 
kanssamatkustajiin ja olla vierellä 
kulkijana ihmisen arjessa niin iloissa 
kuin suruissakin. Tosin sain sitäkin 
olla tekemässä myös työaikanani, 
jolloin tein usein siirtymämatkoja 
vaunussa.  
Jo työskentelyaikana sain valaista 
evankeliumia tilanteen tullen. Nyt sitä 
voin tehdä myös näin RKY:n 
kauttakin. RKY:n toimintaryhmässä ei 
tällä kertaa ruuhkaksi asti joukkoa ole, 
mutta se onkin nähtävä haasteena 
eikä toimettomuutena. 
Tiedämmehän Vapahtajammekin 
esikuvallansa osoittaneen, että alku 
oli kutsua kalastajia yksi toisensa 
jälkeen mukaan elämän tärkeimpään 
tehtävään ihmiskunnan historiassa. Ei 
väellä eikä voimalla vaan "Minun 
Hengelläni" on se menestyvän työn 
salaisuus.  
 

Haluan omalta osaltani olla mukana ja 
haastaa uudelleen ihmisiä mukaan 
junamatkalle, jonka pääteasema on 
taivas. Junan väliasemilla tai pysäkillä 
tai niiden välimaastossa saattaa olla 
juuri se yksikin, joka joskus on 
pudonnut kyydistä ja on odottanut 
kuka ottaisi vielä kyytiin. 
Itse aikoinaan ajelin vanhaa 
"lättähattua" linjaliikenteessä ja joskus 
lähes asumattomilla seuduilla saattoi 
olla matkustajan hädän tähden tarve 
pysähtyä, vaikka ei asemaa saatikka 
seisaketta ollut liki.  
Minulla ei ollut sydäntä ajaa ohi, jos 
minulta apua pyydettiin. Noukin ja 
jätin ihmisen avun tähden.  
Tätä inhimillisyyttä me monessa 
muussakin elämän tilanteessa 
voimme osoittaa lähimmäisillemme ja 
näin osoittaa Jumalan huolenpitoa 
meidän jokaisen itsemme kautta.  
Tulkaa ystävät tähän haasteeseen 
mukaan. 
 
Tero Meskanen, veturinkuljettaja evp. 
RKY:n hallituksen jäsen  
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MUISTOJA JUNAMATKALLA TALVIPÄIVILLE SEINÄJOELLE 
 
Helsingin asemahallin aikataulunäyttö 
kertoo, että juna S45 Vaasaan lähtee 
raiteelta 10. Niinpä suuntaan tuolla 
laiturilla jo seisovan junan vaunuun 
12,  jossa yleensä on tilaa. Juna 
lähtee tasaisesti liikkeelle, sen 
havaitsee ikkunasta taakse jäävästä 
maisemasta. Juna on loppuunmyyty, 
joten kaksi kertaa huomaan istuvani 
varatulla paikalla. 
 
Seinäjoki on jäänyt mieleeni 
vuosientakaisesta tapahtumasta 
ollessani konduktöörinä junassa, joka 
lähti Kokkolaan eräänä syysiltana 
kello 21.30 ja pysähtyi kaikilla 
väliasemilla. Junassa oli kolme sinistä 
vaunua ja punainen dieselveturi.  
 
Lapualta nousi tyhjään 
vaunuosastoon joukko siististi 
pukeutuneita miehiä.  
- Tehän taidatte olla jokin tiimi, 
totesin.  
Miehet katsoivat toisiinsa ja eräs 
heistä virkkoi:  
- Voi niinkin sanoa, ollaan kahdeksan 
kirkkoherraa tuolta rannikon 
ruotsinkielisistä seurakunnista.  
Tarkistin lippuja ja sanoin, että me 
konnarit teemme samaa työtä kuin te 
papitkin: kysymme ihmisiltä, minnekä 
te olette matkalla ja onkos ne 
lippuasiat kunnossa. Sitähän papitkin 
tekevät. Me kerromme aina myös sen, 
jos joku on menossa väärään 
suuntaan.  
- Tässäkin junassa on kaksi ihmistä 
menossa väärään suuntaan, totesin.  
- Mitä sinä niille sanoit, kysyi mies 
hiljaa.  
- Minä kerroin, että seuraavana 
pysähdymme Kauhavalle, jäätte siinä 

pois, otatte taksin ja menette sillä 
Vaasaan, sillä tämä juna ei mene 
sinne vaan Kokkolaan. 
 
Tätä tositapahtumiin perustuvaa 
tarinaa olen kertonut usein. Eikä tämä 
toki ole ainoa kerta, kun asiakas ei ole 
katsonut mihin junaan on hypännyt ja 
sitten hätääntynyt huomatessaan, että 
eihän hänen tähän suuntaan pitänyt 
matkustaa. Matkan suunnittelussa on 
tiedettävä, mikä on määräasema, 
millä junalla sinne pääsee ja mitä 
tarvitsee ottaa mukaan. Junat 
näyttävät usein samanlaisilta, 
näyttävät lähtevän samaan 
suuntaankin, mutta päämäärä ei ole 
sama. Näitä asemia on esimerkiksi 
Tampere, jonne juna on pikkuhiljaa 
saapumassa, vähän myöhässä tosin 
tällä vajaatehoisella Pendolinolla. 
Kerron näitä muistojani vieressäni 
istuvalle kääpiöpystykorvan 
emännälle. Kun tietää olevansa 
oikeassa junassa, voi myös keskittyä 
nauttimaan matkasta ja 
matkaseurasta. 
 
Olimme kerran ammattiliiton 
ruskaleirillä Pyhätunturilla. 
Revontulikappelilla oli Sanan ja 
sävelen ilta. Kappelista menimme 
kahville. Samaan pöytään istui 
viidenneksi mies, joka kysyi:  
- Mitäs porukkaa te olette?  
- Konduktöörejähän me olemme.  
Mies sanoi olevansa Oriveden pappi 
ja pitävänsä konnareita mukavina 
ihmisinä. Hänen seurakuntalaisensa 
oli kertonut, että eräällä junamatkalla 
junassa taisi olla kristitty konnari. 
Seurakuntalainen oli lukenut 
Raamattua ja kun konduktööri oli tullut 
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hänen kohdalleen, tämä oli todennut: 
teillä näyttää olevan lippu vielä 
pitemmällekin matkalle. Muistan 
tämän seurakuntalaisen olleen 
kanssani Pendolinossa kaksi vuotta 
aikaisemmin. Minua ilahdutti aina, kun 
näin junassa jonkun lukevan 
Raamattua. Omiin aamutoimiini kuului 
myös Raamatun lukeminen ennen 
töihin lähtöä, soipa kello sitten mihin 
aikaan tahansa. 
 
Junahenkilökunta joutuu tenttimään 
aika ajoin JT:n eli 
junaturvallisuussäännön. Läpäistyään 
tentin saa jatkaa töitä. Työssä 
vastaantulevat ongelmatilanteet on 
helppo kohdata, kun tietää, miten 
toimia. Vastaavasti hengellisen 
elämän JT:ssä, Raamatun sanassa, 
on kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää 
päästäksemme kerran perille. 
Eläkepäivistä olen saanut nauttia 
reilut kolme vuotta. Olen tuntenut 
syvää kiitollisuutta Jumalalle 
johdatuksesta työelämässä ja 
työkavereista yli 43 vuoden aikana 
sekä siitä, että Hänen armonsa riittää 
Sanansa mukaan vielä tänään, ja 
elämän loppuun asti. 
 
Elämä on Jumalan suuri lahja, se 
etenee kuudenkymmenen minuutin 
tuntivauhtia. Jossain vaiheessa 
saavumme itse kukin matkamme 
päähän. Meidän on valittava, kenen 
kyydissä ja minne elämässämme 
pyrimme. Jumala lähetti kerran 
Jeesuksen tänne maailmaan 
lunastamaan meille pääsyn taivaan 
kotiin. Tarjous on voimassa – 
otammeko sen vastaan? Syntimme 
on sovitettu, meidät on lunastettu 
vapaaksi Golgatan keskimmäisellä 
ristillä. Mikäli tämä tarjous ei kelpaa, 

emme voi syyttää Jumalaa siitä, että 
joudumme paikkaan, jossa emme 
halua viettää iäisyyttämme. VR 
mainostaa edullisia junamatkoja eri 
puolille Suomea, mutta ei pakota 
ketään matkalle. Niin myös Jumala 
kutsuu, ei pakota, sinua ja minua 
kapearaiteiselle matkalle taivaan 
kotiin. 
 
Katselin Rautatieläisten kristillisen 
yhdistyksen sääntöjä ennen 
Seinäjoen kokousta. Yhdistyksen 
tarkoituksena on: 
1) tehdä evankelioimis- ja 
sielunhoitotyötä evankelis-luterilaisen 
kirkon tunnustuksen hengessä 
rautatieläisten keskuudessa, 
2) koota yhteen niitä rautatieläisiä 
perheineen, jotka Pyhän Raamatun 
mukaisesti tunnustavat Jeesuksen 
Kristuksen Vapahtajakseen sekä 
tahtovat uskossa ja elämässä olla 
hänen opetuslapsiaan.  
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Tässä yhteydessä haluan kiittää 
yhdistyksen puheenjohtajuudesta 
luopunutta Arto Aurasta mahtavasta 
työpanoksesta yhdistyksen hyväksi. 
Nettisivuista, Siipipyörän 
toimittamisesta, useista vierailuista 
rautatieläisten kirkkopyhien 
toteutuksissa ympäri Suomen sekä 
vierailuista eri piireissä. Yhdistyksen 

tarkoitus on Artolla kirkkaana 
sydämellä. Kiitokset myös Leenalle, et 
ole voimiasi säästellyt monissa 
tehtävissä. Siunausta ja voimia vielä 
edessä oleviin tehtäviin.   
 
Heikki Pynnönen, konduktööri evp.    
Vuosaaren piirin kristittyjen 
rautatieläisten yhteyshenkilö                        

                           
 
 
 
 
 

ESIRUKOUSAIHEET RAILHOPE SUOMI – KEVÄT 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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Peruutus ennen viimeistä ilmoittautumispävää: 
konferenssimaksua ei palauteta (€ 80 per aikuinen). 

Mahdollisissa 1. heinäkuuta 2019 jälkeen tulevissa 
peruutuksissa ei takaisinmaksua. Suosittelemme lämpimästi 
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Tuulia Passila, tuulia.passila@pp.inet.fi tai p. +358 50 575 9288.

Lisätietoja: www.railway-mission.net .

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 
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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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