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TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 
Päätoimittaja: Iikka Löytty, 0400596120, iikkaloytty@gmail.com 

Toimitussihteeri: Tuulia Passila, 0505759288, tuulia.passila@pp.inet.fi 
 

Siipipyörän toimitusneuvosto on RHS:n hallitus ja mainoksissa Onni Lysti. 
Jäsen- sekä muut RailHope-asiat puheenjohtajalle tai kotisivuilta löytyvällä 

yhteystietolomakkeella. 
 

Siipipyörä ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä 
 

Yhdistyksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta www.railhope.fi 
 

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

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RailHope Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n hallitus 

 pj. Iikka Löytty 0400596120 

 vpj Matti Kytö 0503853103 

 sihteeri Tiina Salonen 0456676879 

 rahastonhoitaja Tuulia Passila 0505759288 

 Tero Meskanen 

 Mari Pakkanen 

 Kaarina Peltonen 

 Kalervo Peltonen 

 Auri Rantakari 

 Antti Suutari 
 

Kannen kuva: Matti Kytö 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
"Palvelkaa toinen toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet 
Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina". 1Piet.4:10 
 
”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 
 
Kiitos kaikille teille jotka olitte toteuttamassa Kokkolan Talvipäiviä ja 
vuosikokousta 10-12.2020 varsinkin Kokkolan ystäville. 
Viikonvaihde oli kaikin puolin hyvin järjestetty ja lämminhenkinen.  
Lähtötilanteessa Liikenteen ohjaaja Matti Ridanpääkin oikein ihmetteli, 
että miten se on mahdollista. Nyt Talvipäivät ovat ohi, mutta puoli vuotta 
sitten pidin tätä vähän mahdottomana. 
Tervetuloa RHS: uudet hallituksen jäsenet 
Auri Rantakari Kokkola 
Antti Suutari Vesilahti. 
Seuraavat Talvipäivät sai järjestettäväkseen RHS:n Akaan ystävät. 
 
Vuosikokous valitsi RHS:n puheen johtajaksi yksimielisesti Iikka Löytyn 
Seinäjoelta. 
Kansikuvan Lättähatun kuva toi minulle iloisia, nostalgisia muistoja 
mieleen.  Kun olin koulupoika, perheemme asui Tampereen 
Vehmaisissa. Matkaa asemalle oli muutama kilometri.  Aamuinen kävely 
junalle, joka usein oli lättähattu mallinen. Puolen tunnin päästä 
Tampereen asemalta kävelyä muutama kilometri pitkin Hämeenkatua ja 
Hämeenpuiston yli kouluun Amuriin. Iltapäivällä takaisin. Koulupäivät 
vaihtelivat aamu-iltapäivä vuorojen kanssa. 
Toisen koulun matka oli kotoa lähtien sama, mutta Tampereen asemalta 
käännyin oikealle asematunnelin alta aseman mäkeä ylöspäin. 
Tampereella oli aikaisemmin ollut oppikoulut erikseen pojille ja tytöille. 
Nyt Kalevassa Sorsapuiston vieressä oli uusi koulu, Kalevan yhteiskoulu. 
Sitten taas, aseman mäkeä alaspäin ja junalla Vehmaisiin kotiin. Silloin 
tuli ainakin käveltyä. 
 
Tämän vuoden Kirkkopyhistä ja muusta toiminnasta on lisää tietoa 
Siipipyörän sivuilla. 
 
Siunausta sinulle ja läheisillesi 
Iikka  
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PIEKSÄMÄEN KIRKKOPYHÄ 24.11.2019 

Tuomiosunnuntai on kirkkovuotemme viimeinen pyhäpäivä. Se kertoo 
Kristuksen toisesta tulemisesta, Hänen paluustaan kirkkaudessa, kaikkeuden 
Herrana. Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja Hänen eteensä kootaan 
kaikki kansat jakoa varten. Ollaan jo Jerusalemissa, piinaviikko on edessä, 
mutta vielä kerran Hän kokoaa joukkonsa ja kertaa tärkeimmät opetuksensa 
heille. 
Jeesuksen valtava visio. Näky lopullisesta vallasta, 
oikeudenmukaisuudesta, rakkaudesta ja ihmisen osasta. Siitä, miten ihmisen 
tulisi elää ja käyttäytyä. Tämän Hän puhuu kaksi 
päivää ennen kärsimysten Pääsiäistä. 
Loistokas maalaus, väkevää kuvapuhetta kaukaa tulevaisuudesta, 
häpäisyihin, kärsimyksiin ja kuolemaan valmistautuvalta Ihmisen Pojalta. 
Vielä kerran Hän tahtoo valaista, rohkaista seuraajiaan, herättää heissä 
toivon ja luottamuksen. Opettaa vielä kerran selvästi ja konkreettisesti siitä, 
miten meidät on tarkoitettu elämään Jumalan, itsemme ja toistemme kanssa. 
Jeesus korostaa tämän hetken, tämän elämän, tämän kehitysvaiheen 
merkitystä elämän kokonaisuuden kannalta.   
Mitä te teitte, vaikka tietämättänne yhdelle näistä vähäisistä veljistämme 
silloin, kun heillä oli 
nälkä, jano, kun he olivat kodittomia, sairaita, alastomia, tai vankilassa. 
Rakastitteko? autoitteko? rohkaisitteko? 
Jumala on luonut meidät sellaisiksi, että me tarvitsemme rakkautta, muuten 
elämä ei oikein onnistu. Me haluamme olla rakastettuja, hyväksyttyjä ja me 
haluamme rakastaa. Rakkauden 
saaminen ja sen osoittaminen aukoo kummasti elämän umpisolmuja, lisää 
toivoa ja uskallusta. Se avaa toivon näköalan aina ikuisuuteen asti.  
 
Rakkaita terveisiä sinne Pieksämäelle ja teille jokaiselle lukijalle.   
Irja ja Esa 
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KOKKOLAN TALVIPÄIVÄT 
10.-12.1.2020 

Kokkolassa on järjestetty ahkerasti kirkkopyhiä, toisinaan jopa kahdesti 
vuodessa ja alkuvuodesta 2019 hallituksessa heräsi ajatus, voisiko 
Kokkola toimia tämän vuoden talvipäivien isäntäpaikkakuntana.  

 
Asiaa kirkkopyhien yhteyshenkilöltä, Matti Ridanpäältä 
tiedusteltaessa hän lupasi kuulostella aktiivien 
innostusta päivien järjestämiseen ja sen jälkeen 
suunnittelu olikin jo loppusyksystä täydessä käynnissä. 
Matti pyysi mm. tarjoukset kahdesta paikallisesta 
hotellista ja löysi kontaktiensa avulla mainion 
tutustumiskohteen, Pedagogio-museon, jonne hän oli 
saanut myös oppaan kertomaan museosta ja sen 
historiasta.  
 

 
Meillä oli jo asemalla perjantaina ystävällinen ja palvelualtis vastaanotto. Matti 
Ridanpää sekä Isto Kuikka olivat autoineen paikalla ja heidän kyydissään 
hotelliin pääsi pakaasiemme lisäksi muutama matkustajakin.  
Lauantaina talvipäiville saapui vielä muutamia pitkämatkalaisia ja paikallisia 
ystäviä, iloitsimme heidänkin osallistumisestaan ja paikallinen kuljetuspalvelu 
pelasi.  
Viikonlopun ohjelma järjestettiin hotel Kokkolassa, joka oli erittäin hyvä valinta 
kokoustiloja, osallistujien liikkumista ja museon sekä kirkon sijaintia ajatellen, 
puhumattakaan hotellin henkilökunnan poikkeuksellisen hyvästä ja 
joustavasta palvelusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matti Ridanpää 
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Perjantai-illan tapaamisessa oli mukavasti paikallisia ystäviä koolla ja iltahetki 
oli kodikas. Tunsimme todella olevamme tervetulleita. Edellisistä Kokkolan 
talvipäivistä onkin vierähtänyt jo tovi eli 44 vuotta. Totesimme yhteisesti, että 
näin pitkää taukoa ei enää pidetä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lauantain vuosikokouksen jälkeen tutustuimme kävelymatkan päässä 
olevaan Pedagogio-museoon. Oppaamme Elisa Maunumäki aloitti kertomalla 
mielenkiintoisesta kohteesta jo hotellin kokoustilassa, sillä kaikki eivät voineet 
osallistua kierrokselle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duo Tero ja Kaarina 
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Aivan Pedagogio-museon vieressä sijaitsi Kokkolan kirkko, jonne 
suuntasimme sunnuntain messuun: Messu oli nimettu vapaaehtoisten 
kirkkopyhäksi. Messussa siunattiin kaikki seurakunnan ja eri yhteisöjen 
vapaaehtoistyötä tekevät. Heitä olikin kirkossa runsaasti. Messussa saarnasi 
kirkkoherra Jouni Sirviö ja seurakunnan työntekijät hoitivat kaikki muutkin 
palvelutehtävät. 
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Messun jälkeen nautimme seurakunnan Mikael-salissa Matin meille 
varaaman maittavan keittolounaan ja lähtökahvit. Yhdessä pidetyn laulu- ja 
hartaushetken jälkeen olikin jo kotiinlähdön aika. Kaikki saattelimme 
toisemme halauksin kotimatkalle.  
Viikonloppu kului kuin siivillä ja ilo pikaisesta jälleennäkemisestä Kokkolan 
aktiivien vieraana tai Rautialan kansainvälisessä viikonlopussa saa vieläkin 
hyvälle tuulelle.  

Kiitos kaikille Kokkolan talvipäivien osallistujille! 
 Tuulia Passila 
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11.1.2020 VUOSIKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN 
JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Vietimme vuoden 2020 ensimmäisen vuosikokouksen 11.1. Kokkolassa. 
 
Vuosikokoukseen osallistui 16 henkilöä. Kokkolasta 6, Tampereelta 2, 
Akaasta 4, Kaarinasta 1 ja Seinäjoelta 3. 
Kokouksessa päätettiin seuraavista henkilövalinnoista: 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Iikka Löytty 
Sihteeriksi Tiina Salonen. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Ridanpää ja Ismo Kuikka. He toimivat samalla 
ääntenlaskijoina. 
 
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli 15€/jäsen ja 10€/puoliso. Tämän 
lehden välistä löydät pankkisiirron jäsenmaksun maksamiseksi, mikäli et ole 
jo tammikuussa maksanut vuoden 2020 jäsenmaksua.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Iikka Löytty. 
Erovuorossa ollut Tiina Salonen jatkaa hallituksessa. Samoin jatkavat Matti 
Kytö, Tuulia Passila, Kaarina Peltonen, Kalervo Peltonen, Mari Pakkanen ja 
Tero Meskanen. Uusina jäseninä saimme mukaan Antti Suutarin Vesilahdelta 
ja Auri Rantakarin Kokkolasta. 
 
Toiminnantarkastajiksi valittiin Esa Lipasti Seinäjoelta ja Markku Laakso 
Helsingistä sekä varalle Matti Ridanpää Kokkolasta. 
Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin samaa päivänä. 
 

Vuosikokousväkeä 
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuulia Passila ja Matti Kytö. 
Varapuheenjohtajana jatkaa Matti Kytö Tampereelta. 
Yhdistyksen taloudenhoitajaksi valittiin Tuulia Passila Akaasta ja 
kirjanpitäjänä jatkaa Kaija Lahtola-Kukila Akaasta. 
Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Tiina Salonen Akaasta. 
Siipipyörä-lehden toimituskuntaan valittiin päätoimittajaksi Iikka Löytty, 
toimitussihteeriksi ja RHI:n tiedottajaksi Tuulia Passila. Onni Lysti on 
ilmoitusten hankkija. 
Työ- ja talousvaliokuntaan valittiin Iikka Löytty, Matti Kytö, Tiina Salonen ja 
Tuulia Passila. 
RHS:n edustajaksi Raamatunlukijain Liitto ry:een valittiin Mari Pakkanen. 
Kirkkopalvelut ry:een Kaarina Peltonen ja varalle Kalervo Peltonen. 
Rautialan yhteyshenkilönä jatkaa Tuulia Passila. Todettiin myös, että Tuulia 
Passila jatkaa RHI:n yleiskokousedustajana sekä RHI:n hallituksen PR-
sihteerinä. 

Sihteeri Tiina Salonen 
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ESIRUKOUSAIHEITA 2020 

 
 
 
 

 
 
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 
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HÄMEENLINNAN KIRKKOPYHÄ 19.1.2020 

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa ei ole tiettävästi aikaisemmin ollut 
rautatieläisten kirkkopyhää. Niinpä ensimmäinen oli su 19.1.2020 
Jukolan seurakuntatalolla ja paikalla oli noin 30 henkeä.  
 
Lähdimme sinne Toijalasta ystäväni Tuulan kanssa, hän kun tuntee hyvin 
Hämeenlinnan. Meillä oli mukana kirkkokahvitarjottavat ja -tarpeet. 
Ensinnä järjestimme kirkkokahvituksen valmiiksi. Minun tehtäväni oli 
myös saarnata messussa.  
 
Saarnatekstinä oli Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaaminen 
Sykarin kaivolla. Halusin nostaa esiin sielunhoidollisen näkökulman. 
Jeesuksen kohtaaminen merkitsi tälle naiselle uudenlaista elämää, 
anteeksisaamisen kokemusta, vapautusta.  Jeesus paljasti hänen 
salaiset kansionsa. Pelokkaasta, toisia karttavasta naisesta tuli rohkea 
todistaja. "Tulkaa katsomaan,  tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, 
mitä olen tehnyt! Olisiko hän Messias?" 
Sunnuntai oli myös Pyhän Henrikin muistopäivä. 
 
Messun jälkeen kokoonnuimme kahvipöydän ääreen ja kerroin heille 
RKY:n toiminnasta ja historiasta, jaoimme kalentereita ja annoin pastori 
Jaana Lehtoselle yhdistyksen historiakirjan. 
Seurakuntalaiset olivat erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia, syntyi keskustelua 
ja vuorovaikutusta. 
Sitten tiskasimme ja järjestelimme paikat kuntoon ja meille jäi Tuulan 
kanssa hyvä ja kiitollinen mieli. 
 
Kannattaa mennä toisenkin kerran! 
Terveisin Mari Pakkanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jukolan Lintukoto 
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KUTSU KANSAINVÄLISEEN VIIKONLOPPUUN 
RAUTIALAAN 26.-28.6.2020 

Vietämme jäsentemme ja kansainvälisen kattojärjestömme, RHI:n 
jäsenyhdistysten kanssa yhteistä RailHope-viikonloppua Vesilahdessa.  
 
Rautiala on historiallisesti merkittävä ja sieltä on mm. löydetty rautakautista 
esineistöä. Tila on viimeksi ennen yhdistyksen omistukseen siirtymistä 
toiminut Vesilahden pikkupappilana ja kiinteistö sijaitsee kauniin Pyhäjärven 
rannalla, jossa voi nauttia virkistävästä uinnista ja perinteisen saunan 
lämmöstä.  Aiemmin Rautialaan on liikennöinyt myös laiva Tampereelta ja 
Vesilahden kunta suunnittelee reitin uudelleen avaamista.   
1960-luvun puolivälin paikkeilta Rautiala on ollut rautatieläisten virkistymis- ja 
hiljentymispaikka sekä moninaisten yhdistyksen tapahtumien tukikohta. 
Lisätietoja Rautialasta voit lukea uusilta kotisivuiltamme osoitteesta 
www.railhope.fi.  
 
Saapuminen Rautialaan: 
Junalla matkustettaessa asemat ovat joko Tampere, Lempäälä tai Toijala. 
Omalla autolla navigaattori ohjaa perille osoitteella Rautiala 17, 37470 
Vesilahti. 
Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, tarvitsetko kuljetusta asemalta.  
 
Rautialan majoitustilat ovat varsin vaatimattomat, mutta tunnelma on erittäin 
kotoisa. Vuodevaatteet on talon puolesta. Viikonlopun aikana ohjelman 
mukaiset ateriat tarjoilee meille pitopalvelu Tiina Kranssi Oy, jolle yhdistys on 
vuokrannut Rautialan vuonna 2016. 
   
Hinnat perjantai-iltapäivästä 26.6. sunnuntai-iltapäivään 28.6.2020  
Jäsenhinta 170€/henkilö/2hh tai perhehuone. Muiden hinta 190 €/henkilö 
Lapset alle 12 vuotta 110 €/aikuisten kanssa 2hh tai perhehuoneessa  
Lapset alle 3 vuotta maksutta. 
 
Hintaan sisältyy:  täysihoito lauantaina, puolihoito perjantaina ja 
sunnuntaina. Saunomismahdollisuus perjantaina ja lauantaina. Kuljetus 
Rautialaan perjantaina sopimuksen mukaan Tampereen, Lempäälän tai 
Toijalan asemilta.  
 
Lauantain retken hinta on 25€ ja sen voi maksaa halutessaan vasta 
paikanpäällä. 
 
Mahdollisuus on myös viipyä Rautialassa pidempään eli tulla jo aiemmin ja/tai 
lähteä myöhemmin. Lisähinnat ja muut yksityiskohdat sovitaan 
tapauskohtaisesti ilmoittautumisen yhteydessä.  
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KANSAINVÄLISEN VIIKONLOPUN OHJELMA 

Majoituskapasiteetti Rautialassa on rajallinen, joten toimi nopeasti ja 
ilmoittaudu mahdollisimman pian. Huoneet varataan 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  Ilmoittauduthan viimeistään 31.3.2020,  joko 
kotisivuilla olevalla lomakkeella, sähköpostilla tuulia.passila@pp.inet.fi tai 
soittamalla numeroon 050 5759 288/Tuulia Passila. Samasta numerosta saat 
myös lisätietoja. 
 
Olet sydämellisesti tervetullut Rautialaan! 
 
yhdistyksen hallitus 
 

 

Perjantai 26.6. 
n. 14.00 – 17.00 Saapuminen Rautialaan, majoittuminen ja tulokahvit 
17.00 Päivällinen 
18.00 Tervetulotoivotus ja Rautialan esittely 
18.30 Rantasauna lämpimänä 
20.00 -21.00 Iltapalaa tarjolla ja lipun lasku 

 
 

Lauantai 27.6. 
08.00 Aamiainen 
09.00 Aamuhartaus ja lipunnosto 
10.00 Kansainvälisten vieraiden tervehdykset 
12.00 Lounas 
13.00 – 17.00 rautatieaiheinen retki Akaaseen kohteena mm. Toijalan 
Veturimuseo 
17.30 Päivällinen 
19.00 Rantasauna lämpimänä 
21.00 Iltapala ja lipun lasku 
 
 

Sunnuntai 28.6. 
08.00 Aamiainen 
09.00 Lipunnosto 
10.00 Messu Vesilahden kirkossa 
12.30 Lounas Rautialassa 
13.30 Viikonlopun päätösjuhla 
15.00 Lähtökahvit ja lipun lasku 
 
 
 



TOIMINTAA VUONNA 2020 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
1.3.2020  klo 10 Kirkkopyhä Lakeuden Ristissä Seinäjoella. 

Pohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri pitää siellä 
hyväntekeväisyyskonsertin klo 13. Konsertissa kerättävä 
kolehti jaetaan puhallinorkesterin ja yhdistyksemme 
kesken.  

 
3.3.2020 klo 14 rautatieläisten tapaaminen Akaan 

seurakuntasalissa, Sontulantie 1, Akaa 
 
11.3.2020 klo 14 rautatieläisten seuraava tapaaminen Seinäjoen 

seurakuntakeskuksessa, Ala-Kuljunkatu 2. Seinäjoella 
kokoonnutaan aina kuukauden 2. keskiviikko 

 
30.3.-3.4.2020 RailHope Internationalin (ent. IRM) hallituksen kokous ja 

vuosikokous Northamptonissa, Englannissa 
 
26.-28.6.2020  kansainvälinen viikonloppu Rautialassa 
 
18.-19.7.2020  Kesäpäivät ja II vuosikokous Rautialassa 
 
12.-13.9.2020  Syysvirkistyspäivät Rautialassa ja 13.9. kirkkopyhä 

Akaan kirkossa 
 
 
Myöhemmin sovittavista kirkkopyhistä tiedotetaan seuraavissa Siipipyörän 
numeroissa sekä yhdistyksen kotisivuilla www.railhope.fi.  
 
 


