
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY
JÄSENLEHTI N:O 3- 2021 | 96. VUOSIKERTA

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen,
Jumalan kuvaksi hän hänet loi,

mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Moos. 1:27
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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: Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys Ry vpj. Matti Kytö 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

  
Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, 
kaltaisekseen ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, 
karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu.” 
Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, 
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 
Jumala siunasi heidät ja sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset, lisääntykää 
ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne.Vallitkaa meren kaloja, taivaan 
lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu,” Moos.1:26-28 
 
Rakas ystävä 
Olemme saaneet kokoontua ja suunitella yhteisiä asioita rajoitukset huomioon 
ottaen. RHS:n 120- vuotisjuhlamme suunnitelmat eivät kokonaan toteutuneet. 
Jotkut niistä toteutetaan ja siirretään ensi vuodelle, jos koronatilanne 
helpottuu. 
Pidimme juuri juhannuksena sovitut kirkkopyhät Vesilahden kirkossa. Kiitos 
näistä mukana ja näistä vastuussa olleille. 
Kaikki sovitut tapaamiset ja kokoukset on pidetty, myös 2. vuosikokouksen 
asiat on käsitelty asianmukaisesti. 
Olen iloinen, kun olen huomannut joukkomme mahtuvan samaan ”mukiin”, 
erilaisista mielipiteistä huolimatta. Usean mukin sisältönä on myös kahvia, 
sokeria, kermaa jne.Yleinen ajatus muualla on, että kuulutaan usein eri 
kuppikuntiin. 
 
Nyt saamme myös valmistella ensi vuonna vietettäviä Rautialan 60-
vuotisjuhlia. 
Meillä on myös valmisteilla  Akaan kirkkopyhä 12.9.2021 klo 10 alkaen 
jumalanpalveluksella, saarna Esa Lipasti ja sitten ollaan yhdessä RHS:n 
merkeissä.  
Marraskuussa on Lakeuden Ristissä kirkkopyhä ja muitakin on työn alla. 
 
Jatketaan rukousta. 
Siunausta sinulle ja läheisillesi juuri nyt ja tästä eteenpäin. 
Iikka Löytty 
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LAPSUUTENI ILTARUKOUKSET 

 
Rakkaat RKY-ystävät, sisaret ja veljet! 
 
Olen saanut kasvaa ja viettää lapsuuteni kodissa, missä elävä usko ja 
rukouselämä kuuluivat luonnostaan perheen arkeen. Äitini on karjalainen 
ortodoksi ja isäni oli aktiivinen luterilaisen seurakunnan jäsen, joka lauloi 
kirkkokuorossa ja jonka kanssa kävimme yhdessä kotikylän rukoushuoneella 
pidetyissä hartaushetkissä ja kirkollisissa tilaisuuksissa. Siellä tapasimme 
toisia kyläläisiä, ja heidän kanssaan saimme kokea yhdessä Jumalan sanan 
vaikutusta ja Jumalan läsnäoloa. Tämä kaikki palautuu mieleeni ehjinä ja 
vahvistavina muistoina, jotka sieltä vuosien takaa lujittavat omaa uskoani ja 
varmuutta siitä, että Kristuksen seuraajana olen tänäkin päivänä oikealla 
tiellä. Kun tämän päivän kilvoituselämää pohtii, tulee siihen johtopäätökseen, 
että kristityn tulee olla varovainen, ettei loukkaisi yhdenvertaisuuden tai 
toisten uskontojen oikeutuksen periaatteita. Sen tähden lapsenusko ja siihen 
liittyvät kokemukset ovat kuin pelastusrengas levottoman ja päämäärää vailla 
olevan aikamme keskellä. Yksi ainoa turvan antaja kaikissa elämän 
käännekohdissa on Jeesus Kristus Herra, Elävän Jumalan Poika.  
 
Päivän päätteeksi opin jo alle kouluikäisenä lausumaan iltarukouksen: ”Kiitos 
Jumalalle hyvästä päivästä, suojele ja varjele tänä päivänä kaikista 
vahingoista ja vaaroista.” Aikuisena olen tähän rukoukseen liittänyt sanat: 
”Kiitos Herra, että sinä elät. Kiitos, että saan jättää kaikki rakkaani Sinun 
huomaasi. Aamen.” Yhä tärkeämmäksi on tullut rukous: ”Jeesus Kristus 
Herra, armahda minua syntistä. Herra, Sinä tiedät, mitä minä tarvitsen. 
Aamen.” Psalmissa 27: 9 lausutaan: ”Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä 
nytkään jätä minua, älä hylkää, sinä Jumalani, sinä auttajani.” 
Toivotan jokaiselle SIIPIPYÖRÄ-lehden lukijalle voimia ja Jumalan varjelusta! 

 
Unto Martikainen, Joensuu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tuokio lapsuusvuosilta, kirjoittaja 
isän ja äidin seurassa v. 1954. 
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JUHANNUS VESILAHDEN KIRKOSSA 26.6.2021 

 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys on pitänyt Juhannusjuhlia 
Vesilahdella Rautialan kesäkodissa, juhlatalossa lähes kuuden 
kymmenen vuoden ajan ja samalla kirkkopyhiä Vesilahden kirkossa.  
 
Tänä Juhannuksena juhannusjuhlat jäivät väliin, mutta kirkkopyhä 
toteutettiin.  Saarnasin ensimmäistä kertaa Vesilahden kirkossa ja liturgina 
toimi pastori Varpu Miettunen-Hukari. 
 
Tässä joitakin ajatuksia saarnasta: 
"Mitähän tästä lapsesta tulee?" Näin ihmiset kyselivät ja ihmettelivät 
Sakariaan kodissa. Pojan syntymä oli jo suuri ihme ja nimeksi Johannes!  
Nimi merkitsee: Jumala on armollinen. Herran käsi oli näiden tapahtumien 
yllä. Nimi Johannes viittasi hänen tulevaan tehtäväänsä. 
Johannes Kastaja julisti Jumalan armollista hyvyyttä, pelastusta ja syntien 
anteeksiantamusta.  Hän oli Messiaan, Vapahtajan tien raivaaja ja 
parannussaarnaaja. 
Johannes Kastajan päivänä Suomen siniristilippu liehuu saloissamme, se ei 
vain julistane Suomen suvea, vaan myös sen kristillisiä perinteitä. 
"Sinua lapsi kutsutaan Korkeimman profeetaksi.  Sinä käyt Herran  edellä ja 
raivaat hänelle tien." 
 
Rukoilemme Lasse Heikkilän runon sanoin: 
Nouse salkoon lippu valkoinen! 
Piirrä pilviin risti sininen! 
Se on kallein aarre isänmaamme. 
merkki Kuninkaamme, liitto ikuinen. 
Nouse salkoon, toivo sydänten! 
Nouse salkoon, risti Jeesuksen! 
Amen. 
 
Mari Pakkanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Siipipyörä 3-2021 7 

MESSU VESILAHDEN KIRKOSSA 27.6.2021 

 
Perinteisesti tätä toisen Juhannuspäivän messua on vietetty Narvan 
kyläkirkossa ja sellainen tieto yhdistykselläkin oli vielä edellisen 
Siipipyörän ilmestymisen aikaan. 
 
Seurakunta oli kuitenkin siirtänyt tilaisuuden pidettäväksi Vesilahden kirkossa, 
että voitiin toimia voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Kirkko 
oli koko juhannuksen ajan juhla-asussa ja kirkkosali oli koivuin koristeltu.  
 
Tämä tilaisuus myös taltioitiin ja sitä oli mahdollisuus seurata joko suorana 
lähetyksenä tai myöhemmin seurakunnan sivuilta löytyvästä linkistä. Näin on 
toimittu Vesilahdessa ja muissakin seurakunnissa jo pitempään. Varmaankin 
siitä syystä kirkkoon kokoontunut seurakunta oli varsin harvalukuinen. 
Messussa liturgina toimi kirkkoherra Harri Henttinen, kanttorina oli Satu 
Sointu-Siltanen ja suntiona Päivi Salonen. Saarnaamaan kirkkopyhässä oli 
lupautunut teologian maisteri, maanviljelijä Jaakko Antola Sastamalasta. Hän 
osallistui ensimmäistä kertaa RKY:n/RHS:n kirkkopyhään ja toivottavasti 
saamme kuulla häntä toistekin.  
 
Tuulia Passila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saarnaamassa Jaakko Antola 
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YHDISTYKSEN 2. VARSINAINEN VUOSIKOKOUS 
24.7.2021 AKAAN SAMPOLASSA 

 
Lauantaina 24.7.2021 klo 13 pidettiin kokous Akaassa, kerhotalo 
Sampolassa. Tapaaminen alkoi klo 11 lounaalla, joka järjestettiin omin 
voimin. 
 
Varsinaisen kokouksen avasi puheenjohtaja Iikka Löytty. Hänet valittiin 
yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen 
sihteeri Tiina Salonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Liukkonen ja 
Lassi-Matti Liukkonen Akaasta. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat. Rahastonhoitaja Tuulia Passila esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnan 
tarkastajien lausunnon, jonka perusteella tili-ja vastuuvapaus myönnettiin 
tilivelvollisille.  
 
Kokouksessa oli osallistujia Seinäjoelta, Kokkolasta, Tampereelta ja Akaasta. 
Johtui varmaan kokouspaikkavalinnasta, että Akaa oli niin hyvin edustettuna. 
Toivotaan, että seuraavalla kerralla näkisimme enemmän edustajia 
muualtakin päin Suomea. 
 
Kokous päättyi 14.05 ja nautimme kokouskahvit. Kokouksen ilmapiiri oli hyvä 
ja kahvittelun lomassa ehdittiin vähän kysellä toistemme kuulumisia ja 
keskustella vapaamuotoisesti loppuvuoden tapahtumista. 
 
Tiina Salonen 
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JEESUKSEN ELÄMÄSTÄ 

 
Monesti mietin Jeesuksen koko elämää lapsesta aikuisuuteen. 
Raamattu ilmaisee 0-12 vuoden ajan, sekä 30-33 vuoden ajanjakson. 
Jotain tuosta elämäkerrasta puuttuu? Missä ovat ne  12-30 ikävuodet? 
Mitä rakentajan poika olisi tehnyt tuona kirjoittamattomana aikana? 
Antaisin mielikuvitukselleni luvan katsella kirjoittamattoman historian 
sivuille... 
 
Olihan hän rakentajan poika, josta kirjanoppineetkin ihmettelivät, kuinka 
hänellä oli oppi, jota opetti ja jonka sanomaa kaikki ihmettelivät sanoen: " 
Kuinka hänellä on nämä kaikki, kun hän ei ole oppia saanut. Onhan hänen 
sisarensa ja veljensä keskuudessamme ja tunnemme hänet rakentajan 
pojaksi." 
Apostolien teoissa kerrottiin, kuinka Jeesus kulki kylästä kylään, teki hyvää ja 
opetti. Minun ymmärrykseen hyvän tekeminen on laaja käsite ja myös paljon 
ns. arjen Jumalan tekoja. Korjaten rikki mennyttä ja eheyttäen monia arjen 
lähimmäisten puutteita. Olihan hänellä taidolliset kädetkin. Mieleen nousee 
erään yksinäisen äidin arjen ahdinko, jossa puuvajan katto vuoti vedet sisälle 
kastellen puuvaraston. Hän sai jonkun verran apuvoimia, mutta työ oli jäänyt 
kesken jostain syystä. Johdatuksesta mutkien kautta eräänä aamuna pihaan 
peruutti auto peräkärryineen ja tilanne sai jatkajan. Usean päivän ajan tehtiin 
korjauksia katolla. Välillä otettiin laudan pala johon piirrettiin raamatun 
ilmoituksia selityksien kanssa. Tehtiin ruumiillista ja hengellistä työtä 
vuorotellen. Aterioitiin ulkoisesti niin kuin sisäisestikin. Tuo äiti käväisi välillä 
asioillaan ja palatessaan hän näki jo toisen lappeen pellit paikoillaan. Sen 
nähdessään silmiin tulvi kyyneleet ja hän kohotti katseensa taivaalle kiittäen 
Jumalaa ääneen ja sydämestään, että hänellä on katto jo puoliksi tehty. 
Tuossa pihassa koettiin pieniä taivashetkiä Isän huolenpidosta. 

 
Mieleeni nousi ajatus: oliko 
tämä jotain samanlaista, 
mitä Jeesus teki noina 
kirjoittamattoman 18 vuoden 
aikana. Voisivatko nuo 
vuodet olla juuri tällaisia..? 
Raamattu kertoo " Sellainen 
kun hän oli tässä 
maailmassa, sellainen mekin 
olisimme". Jospa osaisimme 
lukea oikein hänen 
esikuvaansa.  
 

Tero Meskanen 
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TOIJALAN PIIRIN TAPAAMINEN 26.6.2021 

Rantasen kesäparatiisin portailla alhaalla vasemmalta: Anja Tanni, Mari 
Pakkanen, Eero ja Raili Rantanen. Ylärivissä vasemmalta: Liisa Tanni, Lassi-
Matti Liukkonen, Antti Tanni ja Heikki Liukkonen. Kuvan otti Tuulia Eeron 
uudella kameralla 

 
Tämän vuoden ensimmäinen piirin kokoontuminen järjestyi, kun 
saimme viikkoa ennen juhannusta yllättäin kutsun Rantasten 
Vesilahdessa sijaitsevaan kesäparatiisiin. 
 
Sovimme tapaamisen lauantaille, 1. Juhannuspäiväksi Vesilahden kirkossa 
vietetyn rautatieläisten kirkkopyhän jatkoksi. 
  
Saimme nauttia Raili ja Eero Rantasen ihanan kesäpaikan miljööstä ja heidän 
vieraanvaraisuudestaan. Leppoisan yhdessäolon, tarjoilun ja yhteislaulujen 
ansiosta aika kului kuin siivillä sateen ja auringonpaisteen vuorotellessa.  
 
Nämä piirin yhteiset hetket ovat arjen kohotia ja niiden ansiosta jaksaa siksi, 
kunnes taas tavataan. 
 
Sydämelliset kiitokset kutsusta kaikkien läsnäolleiden puolesta ja erityisen 
virkistävästä seurasta!  
 

Tuulia Passila 
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RUKOUKSEN JA KIITOKSEN AIKA 

 
Rakkaat RKY-ystävät, sisaret ja veljet! 
 
Elettäväksemme annetussa ajassa, levottomuuden ja epävarmuuden 
keskellä, saatamme kokea asioita, jotka rajoittavat ja uhkaavat elämäämme 
ja mielenrauhaamme. Kuitenkin meillä Kristuksen seuraajina on etuoikeus 
rukoilla Jumalalta armoa ja varjelusta kilvoitellessamme vajavaisina syntisinä 
kohti sitä todellisuutta, jonka kotina on Jumalan valtakunta. 
 
Meillä on mahdollisuus jättää kaikki meitä painavat taakat ja huolet, kaikki 
maalliset murheet Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kannettavaksi 
rukouksessa, kiittäen ja ylistäen Hänen suurta ja pyhää laupeuttaan ja 
armoaan. Juuri tänään, kauniin kesän keskellä, luomakunnan julistaessa 
Luojansa voimaa ja viisautta, on helppo yhtyä kiitosvirteen ”Soi kunniaksi 
Luona, nyt virsi kiitoksen”. Mikäli tulevaisuus pelottaa, on Jumalan lapsilla, 
meillä kaikilla tilaisuus pyytää ja rukoilla turvaa omalle isänmaalle ja 
kansallemme. Ettemme unohtaisi, että kaikki täydellinen anti tulee, meidän 
Herraltamme ja Jumalaltamme. Muistaen samalla, mitä profeetta Jeremia 
kirjoittaa meille elämänohjeeksi: 
 
”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. 
Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin 
menestyksenne.” Jeremia 29: 7 
 
Aurinkoisia kesäpäiviä toivottaen! 
Unto Martikainen, Joensuu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESIRUKOUKSIA 2021 

kiitetään Taivaan Isän siunauksista tälle päivälle, korona viruksen 
pois menosta ja meidän hoidosta 
  
rukoillaan Pyhän Hengen läpimurtoa rautatieläisten perheiden ja 
ystävien puolesta 
  
rukoillaan RHS:n uusia jäseniä 
 
rukoillaan siunausta hallituksen ja jäsenistön yhteistyölle 
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SANA SINULLE 

 
Lähimmäinen 
Mark. 12:41–44 

Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen 
rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani 
arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui 
opetuslapset luokseen ja sanoi heille: ”Totisesti: tämä köyhä leski pani 
uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, 
mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän 
elääkseen tarvitsi.” 

Matt. 5:43–48 

Jeesus sanoi: 
    ”Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ Mutta 
minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne 
puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta 
niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. 
Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä 
ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain 
ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis 
täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” 

Ps. 74:21  

Herra, älä salli sorretun kääntyä pois apua saamatta, 
kurja ja köyhä ylistäkööt sinun nimeäsi.  

Ps. 112:5–9 

Kunnia Isälle ja Pojalle 
ja Pyhälle Hengelle, 
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, 
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 
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RAILHOPE -KANGASKASSIT 

 
Juhlavuoden kunniaksi olemme painattaneet yhdistyksen logolla varustettuja, 
käytännöllisiä kangaskasseja. Värivaihtoehtoina on sininen ja valkoinen. 
Kassimateriaali on pestävää ja siksi se on hyvä vaihtoehto kertakäyttöiselle 
muovikassille. Kassin ansiosta yhdistys saa näkyvyyttä ja käyttäjä 
mahdollisuuden kertoa toiminnastamme. 
 
Jäsenet voivat tilata kasseja sopivaksi katsomansa määrän omaan käyttöön 
ja myös myytäväksi.    
Kummankin värivaihtoehdon hinta on 5€/kpl ja tilauksen voi tehdä 
sähköpostiin tuulia.passila@pp.inet.fi tai soittamalla 050 5759 288/Tuulia.  
 
Alla on kuvat molemmista värivaihtoehdoista. 
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RAILHOPE -KANGASMASKIT 

Olemme tilanneet lisää pestäviä ja kaksinkertaisesta kankaasta 
valmistettuja RailHope-tekstillä varustettuja kangasmaskeja, koska 
niiden käyttö on edelleen ajankohtaista. Maskit ovat hyvin 
muotoutuvia ja riittävän suuria. 
Jäsenet voivat tilata maskeja 2 kpl:een erissä. Maskien mukana 
toimitetaan myös huolto- ja käyttöohjeet. 
 
Maskien hinta on 5€/2 kpl ja tilauksen voit tehdä joko sähköpostilla 
tuulia.passila@pp.inet.fi tai soittamalla 050 5759 288/Tuulia. 
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TULEVAA TOIMINTAA 2021 

 
12.9.2021 klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Akaassa, saarna Esa 

Lipasti. Messun jälkeen kirkkokahvitilaisuus 
seurakuntasalissa 

 
marraskuussa  klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Joensuussa, saarna Esa 

Lipasti (ajankohta tarkentuu myöhemmin) 
 
21.11.2021 klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Lakeuden Risti (siirtynyt 

maaliskuulta), saarna Esa Lipasti  
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siipipyörä -lehti on luettavissa 
seuraavien kirjastojen lukusalissa: 

 
Akaan pääkirjasto 
Nurmon kirjasto 

Peräseinäjoen kirjasto 
Seinäjoen kirjasto 

Tampereen pääkirjasto Metso 
Turun kaupunginkirjasto 


