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Jumalan on kunnia korkeuksissa,
maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa!
Matt. 2:14
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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 

 Kaj-Erik Tulkki 
 

Kannen kuva: Matti Kytö; Vesilahden kirkossa juhlamessun 4.7.2022 jälkeen 
kirkkoherra Harri Henttinen, RHI:n presidentti Ueli Berger ja RKY:n 
rahastonhoitaja Tuulia Passila 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
”Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän 
rakastaa!” Matt. 2:14 

Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry on viettänyt edelleen 120 vuotista 
juhlavuottaan myös tänä vuonna, vuoden myöhemmin, johtuen pandemia- 
ajasta. Meillä on ollut erinomaiset yhdessäolojuhlat ystävien kanssa. Meillä 
on ollut juhlijoita ulkomaita myöden. Tästä erillisiä kertomuksia mm. 
Siipipyöra 3/2022. Oli mukavaa tavata heitä joillekin ennestään tuttuja, mutta 
on tullut myös uusia tuttavuuksia. Saimme myös kehitellä uusia yhteyksiä 
keskenämme. Yhteistyötä tiedottamisen lisäämiseksi ajateltiin 
kansainvälisellä tasolla. Saimme tuntea oikein Pyhän Hengen johdatusta ja 
antejaan itse kullekin. 

Vuotemme on kuulunut myös monenlaisia vaikeita tilanteita sairauksia ja 
läheisistä luopumista. Taivastie on kutsunut ja vienyt ystäviämme Jeesuksen 
kautta taivaan kotiin. Saamme toivoa jälleen näkemisen riemua aikanaan. 

Tänään juttelin kunniapuheenjohtajamme Esa Lipastin kanssa. Hänellä on 
ollut suuri lääketieteellinen operaatio. Olemme saaneet olla mukana myös 
tässä rukousrintamassa. Esa kertoi tilanteensa olevan nyt hyvän ja Isämme 
rukousvastauksessa on edelleen voimaa. 

Siunattua Jeesuksen syntymäjuhlaa sinulle, läheisillesi ja asioillesi, 

Iikka Löytty 
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IN MEMORIAM – IRJA LIPASTI 

 
Sairaanhoitaja Irja Lipasti o.s. Korpi nukkui toiveiden ja ikävöityjen 
joukkoon 19.5.2022 kotonaan Seinäjoella, sammui ruokapöydässä Esan 
vierellä rauhallisesti kiitos mielessään. 
 
Irja syntyi juuri sotien alla 7.8.1935 Alavuden Sulkavan kylässä, turvallisessa 
ja rakastavassa talonpoikaiskodissa kasvavan perheen keskellä. Hänen 
ollessaan 5-vuotias alkoi sodat. Isä joutui rintamalle. Ison talon hoitaminen jäi 
isoisän, äidin ja pienten lasten varaan. Työtä tehtiin, taitoja opittiin pienestä 
pitäen. Sotien päättyessä isä vielä haavoittui. Kaikesta kuitenkin selvittiin, isä 
toipui, elämä jatkui, töitä riitti ja lasten koulut alkoivat. 
 
Keskikoulu käytiin 20 km:n päässä mummolassa, talouskoulu Vaasassa ja 
sairaanhoitokoulu Seinäjoella. Perhe syntyi Seinäjoella ja ensimmäinen 
työpaikka Seinäjoen Keskussairaalassa, josta miehen ja pienen pojan kanssa 
siirryttiin Helsinkiin ja työpaikkana Yliopiston keskussairaala.  Sieltä 5 vuoden 
jälkeen Lahteen, jossa Irja kotiäitinä hoiti kahta lasta, mutta säilytti 
ammattitaitonsa lomittamalla keskussairaalassa kesävapaita päiviä hoitajille. 
Kutsut kulkivat ja meitä pyydettiin useaan kertaan vaikeuksissa olevan 
Sairalan evankeliseen opistoon Iittiin, kiisee Perheniemen kartanoon 
Sääksjärven rantamaille. Siellä teimme työtä kuusi vuotta nuorten kanssa. 
Siionin kanteleen laulut tulivat tutuiksi ja Irja pääsi lapsuudesta tutuksi 
tulleeseen elämän piiriin. 
 
Sitten tuli lähetystö Lapualta, jossa Karhumäen opisto 
oli joutunut vaikeuksiin. Tulijat korostivat, että isoisäni oli ollut perustamassa 
opistoa 1914 ja meitä tarvittaisiin välttämättä nyt siellä. Me itkettiin itkut, 
pakattiin tavarat ja hyvästeltiin. Me viihdyimme sielläkin ystävä kansan 
keskellä hyvin. Irja kävi bensiapukouluttajan kurssit ja piti sitten kursseja 
opiston opiskelijoille ja naapurikuntien asukkaille. Hän piti kurssia Lapuan 
Patruunatehtaan työntekijöille, kun, siellä tapahtui järkyttävä räjähdys 
onnettomuus, jossa sai surmansa 40 työntekijää, paljon niitä, joille Irja oli 
pitänyt kurssia. Se oli murheen ja suuren surun aika. 
 
Meidät kutsuttiin Pieksämäelle Suomen Kirkon Sisälähetysseuran 
Oppilaitoksiin, Pieksämäelle, oppilaitoksissa toimi Diakoniaopisto, 
Kasvattajaopisto ja Kansanopisto ja niiden yhteydessä Koivurannan 
vanhainkoti, vanhustenpalvelukoti ja lastenkoti. Työtä löytyi Irjalle ja valintoja 
oli mahdollisuus tehdä. Pieksämäki oli risteysasema ja runsaasti 
rautatietäisiä, siellä toimi myös aktiivinen rautatieläisten piiri, joka imi meidät 
mukaansa. Meillä oli oppilaitoksissa Vr:n valtakunnalliset kesäpäivät ja 
Helsingistä oli mukana vanha seinäjokinen tuttu toimistopäällikkö Veikko 
Karjanmaa, joka muisteli kahta kesään Seinäjoen vaununkorjauspajalla. 
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Kun sitten jäin eläkkeelle tulivat herrat Helsingistä kutsumaan 
puheenjohtajaksi Rautatieläisten Kristilliseen Yhdistykseen ja sehän avasi 
ovia Rautialaan, Vr:n paikallis osastoihin ja eri puolille Eurooppaa. Saimme 
Irjan kanssa ison joukon hyviä rukoilijoita ja kannustavia ystäviä Rautialassa 
ja pitämässä rautatieläisten kirkkopyhiä sekä piirien kokouksissa. Se siunasi, 
lämmitti mieliä ja vahvisti. 
 
Viimeinen jakso oli sitten aikaa, jolloin saimme voimaa ja iloa teiltä rakkaat 
rautatieläiset. Alzheimerin mukana tuli muistin heikentymistä, näkökenttä 
kuivui, pimeys peitti maan, askeleet loppuivat. Mutta jotain säilyi, useat 
lapsuuden ja muun elämän tärkeiksi eletyt vaiheet ja kiitolliset muistot 
pulpahtelivat syvyyksistä pintaan, niitä kaiveltiin. 

 
 
 

Esa Lipasti 
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IN MEMORIAM – HEIKKI LIUKKONEN 

 
Kolmannen polven Toijalan piirin aktiivinen RKY:läinen, maamme 
tunnetuimpiin bussiharrastajiin lukeutunut ja myös SLHS:n pitäaikainen 
jäsen menehtyi vaikeaan sydänsairauteen Valkeakosken sairaalassa 
22.6.2022. Heikki oli syntynyt 17.9.1967 ja oli siten vasta 54-vuotias.        
 
Heikki kasvoi pikkuveljensä Lassi-Matin kanssa kulttuurikodissa ja vuodet 
1973-1988 perhe asui Viialassa, jonka jälkeen muuttivat Toijalaan. Isä Olavi 
Liukkonen toimi Viialan kirjastonhoitajana ja äiti Hanna, os. Tanni, 
kansakoulunopettajana.  
 
Lapsuuskodin ilmapiiri oli omiaan synnyttämään monia hienoja harrastuksia. 
Lintujen bongausta isän esimerkin kannustamana Heikki harrasti useiden 
vuosien ajan. Olavi-isä oli laajalti arvostettu lintuharrastaja ja hän kokosi 
myöhemmin myös laajan Mannerheim-aiheisen aineiston.  
Heikin bussiharrastus taisi saada alkunsa Väinö Paunu Oy:n kaukoliikenteen 
viimeisten Vanajan autotehtaan valmistamien linja-autojen ansiosta. Niiden 
ohiajoa hän seurasi usein kirjaston ikkunasta isänsä työpaikalla 
vieraillessaan. 
 
Heikki otti ensimmäiset linjurikuvansa 12-vuotiaana saatuaan omaksi 
kameran ja alkoi samalla merkitä muistiin keskeisiä kalustotietoja. Tuohon 
aikaan kaikilla liikennöitsijöillä oli omat tunnusvärinsä, mikä varmasti innosti 
Heikkiä. Myöhemmin hänen periaatteena oli kuvata kaikki maamme linja-
autot, niiden historia sekä elinkaari, joten samasta ajoneuvosta ei riittänyt 
ainoastaan yksi kuva.  
 
Linja-auton käyttöikä on ammattikäytössä jopa 25 vuotta ja senkin jälkeen elo 
jatkuu yksityiskäytössä esimerkiksi mökkiautona. Heikki halusi hallita koko 
ketjun ja saada kokoelmiinsa kuvan autosta sen joka vaiheessa, vaikka 
kyseessä olisikin ollut viiden-kuuden omistajan ”kiertopalkinto”. Kuulostaa 
työläältä, mutta Heikki nautti näiden polkujen seuraamisesta.  
 
Valokuvien tarkkaa määrää tuskin kukaan tietää, mutta varovaisen arvion 
mukaan omia ja muilta saatuja bussikuvia on yli 50.000. Heikin kuvia on ollut 
vuosien saatossa julkisesti nähtävillä mm. Bussidata-nettisivustolla. Kuvien 
lisäksi Heikki jakoi myös auliisti kalustotietoja muille harrastajille.  
 
Heikin muisti oli ainutlaatuinen. Nuorena lintuharrastajana hän tunnisti lajit ja 
oppi nopeasti latinankielisest nimet. Kuulijan hämmästykseksi hän helposti 
pudotteli muististaan linja-autojen rekisterinumerot, omistajienvaihdokset ja 
erikoiset tapaukset. Tarinankertojana Heikki oli vertaansa vailla ja hänen 
muisteloilla väritetyt kuvailtansa eri puolilla Suomea olivat ennen koronaa 
erittäin suosittuja.  
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Bussiharrastus teki Heikistä myös julkkiksen, sillä YLE TV 1 teki hänestä 
hienon henkilökuvan Tosi tarina -otsikolla vuonna 2008. Peter Walleniuksen 
ohjaama filmi kestää edelleen mainiosti katsomisen. 
 
Työuransa Heikki teki postinkantajana valtion palveluksessa ja hänet 
tunnettiin hyvänä, täsmällisenä työntekijänä, josta asiakkaat pitivät. Heikille 
ominaista oli asiallinen ja kohtelias käytös. 25-vuoden työuran jälkeen Heikki 
jäi Postista sairauseläkkeelle vuonna 2013.  
 
Rautialakin oli tullut Heikille tutuksi jo lapsena vanhempiensa ja 
isovanhempien mukana yhdistyksen tapahtumissa ja suvun juhlissa 
vieraillessaan. Rautiala oli Heikille historiallisestikin merkittävä paikka, sillä 
hänen iso-isänsä, silloinen Toijalan piirin puheenjohtaja Reino Tanni oli 1960-
luvulla merkittävässä roolissa, niin että Toijalan piiriin ja sitä kautta myös 
yhdistykseen saatiin tieto Vesilahden seurakunnan aikeista myydä Rautialan 
tila, joka sitten siirtyikin yhdistyksen omistukseen vuonna 1962. 
 
Eläkepäivillään Heikki osallistui aktiivisemmin myös Toijalan piirin toimintaan, 
vaikka oli ollut yhdistyksen jäsenenä jo vuosia vanhempiensa ja veljensä 
Lassi-Matin kanssa. Heikki avusti erittäin mielellään vuosittain järjestetyissä 
rautatieläisten kirkkopyhissä Akaan kirkossa mm. tekstinlukijana ja osallistui 
piirin sekä yhdistyksen tapaamisiin.  
 
Heikin ystävällisyyttä, avuliaistuutta ja hienotunteisuutta kaipaamaan jäivät 
laheisten lisäksi myös runsaslukuinen bussiharrastajajoukko ympäri Suomea 
sekä ystävät RKY:ssä.  
 

Koonnut: Tuulia Passila 
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TULIPA KÄYTYÄ KIRKOSSA PITKÄSTÄ AIKAA 

 
Kristuksessa rakkaat RKY-ystävät, sisaret ja veljet! 
 
Juuri kuluneen Pyhäinpäivän viettoon liittyi ystäväni ja omalla kohdallani 
käynti Kaavin kirkossa, missä päivän Raamatun tekstiin liittyen muisteltiin 
vuoden aikana poisnukkuneita rakkaita ja kiitettiin Herraa heidän elämästään. 
Seurakuntapastori nosti saarnassaan esiin sen, kuinka Suomen luterilaisissa 
kirkoissa alttarikoroke on tehty puolikaaren muotoiseksi. Kun sen päälle 
pyhäinpäivänä sytytetään muistokynttilät ja samalla luetaan iankaikkisuuteen 
kutsuttujen seurakuntalaisten nimet, voidaan ajatella muodostuvan pyhien 
yhteys kuolleiden ja meidän ajallista kilvoitustamme jatkavien kesken.  
Toisaalta voidaan ajatella, kuten ortodoksinen kirkko korostaa, että ”Herralle 
kaikki elävät” ja siten nauttiessamme Herran Pyhää Ehtoollista, voimme 
kiittää ja ylistää Jumalaa, joka antoi Ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka 
Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Näin suuren 
armon lahjaksi saatuamme me yhdessä pyhien joukon kanssa voimme ylistää 
Kaikkivaltiasta Jumalaa armostaan ja laupeudestaan. 
 
Psalmit tuovat toivoa 
 
Psalmissa 12 lauletaan: ”Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden, 
minä nyt nousen”, sanoo Herra, ”tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten 
ikävöitsee”. 
”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu 
sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettuna. Sinä, Herra, varjelet 
heitä, suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta. Ylt’ympäri jumalattomat 
rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan ihmislasten seassa.” 
Psalmi 12:6-9; 
Jättäkäämme siis mekin itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme 
Kristuksen, Jumalan haltuun. 
 

Unto Martikainen, Joensuu 
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SYYSVIRKISTYSPÄIVÄT RAUTIALASSA 
JA AKAAN KIRKKOPYHÄ 

Syysvirkistyspäivä Rautialassa 24.9. ja rautatieläisten kirkkopyhä Akaan 
kirkossa 25.9.2022 
 
Syysvirkistyspäivän teema oli 1. Moos. 1:27 ”Jumala loi ihmisen omaksi 
kuvakseen”, josta puheenjohtaja oli laatinut iltapäivän keskustelun virittäjäksi 
alustuksen. Tarkoitus oli myös suunnitella, mitä mahdollisuuksia on syventää 
ja laajentaa yhdistyksen hengellistä toimintaa. 
Paikalle saapui tällä kertaa innokas joukko Seinäjoelta, Tampereelta, 
Kokkolasta, Urjalasta, Vesilahdesta ja Akaasta. Yhdessä nautitun lounaan ja 
hallituksen kokouksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti päivän aiheesta ja sen 
vierestä.  
 
Toisena iltapäivän aiheena oli Pyhän Henki arjessa ja yhdistyksen 
toiminnassa. Tästäkin aiheesta puheenjohtajan alustuksen jälkeen 
keskustelussa tuotiin esiin moninaisia esimerkkejä Pyhän Hengen 
johdatuksesta.  
 
Päivällisen jälkeen nautimme rantasaunan lämmöstä, hyvästä seurasta, 
nuotion loimusta ja upeasta auringonlaskusta. Toivottavasti mahdollisimman 
moni voi tulla ensi vuonnakin nauttimaan Rautialan ilmapiiristä ja sen 
mahdollisuuksista ystävien seurassa. 
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SAARNA 25.9.2022 AKAAN KIRKKOPYHÄSSÄ 

Leppoisan ja virkistävän lauantain jälkeen kokoonnuimme sunnuntai-aamuna 
perinteiseen rautatieläisten kirkkopyhään Akaan kirkkoon. Messu alkoi 
juhlavasti ristisaatolla ja messussa avustivat Akaan piiriläiset Lassi-Matti 
Liukkonen, Raili ja Eero Rantanen, Anja ja Antti Tanni, Kaj-Erik Tulkki ja 
Tuulia Passila. Sunnuntain aiheena oli Jumalan huolenpito ja pastori Mari 
Pakkasen pitämä saarna julkaistaan kokonaisuudessaan toisaalla tässä 
numerossa. Liturgina oli kappalainen Tero Kuparinen ja musiikista sekä 
säestyksistä vastasi kanttori Juha Salmesvuori Akaan seurakunnasta.  
Messun jälkeen yhdistys tarjosi keittolounaan ja kirkkokahvit 
seurakuntasalissa ja samalla kerroimme lyhyesti RKY:n sekä kansainvälisen 
kattojärjestön (RHI) toiminnasta. Ensi vuoden kansainväliset kalenterit eivät 
valitettavasti ihan ehtineet perille tuohon tilaisuuteen mennessä, mutta 
Siipipyörälehtiä ja yhdistyksen esitteitä oli kotiinviemisinä 30 henkiselle 
osallistujajoukolle. Toiminta tuntui kiinnostavan, sillä innokasta keskustelua 
riitti tavallista pidempään.  
 
Lämmin kiitos kaikille messuun, kirkkokahvitilaisuuteen ja niiden valmisteluun 
osallistuneille! 
 
 

Teksti Tuulia Passila 
Kuvat Tiina Salonen 

 
 
 
 
 

 
Tämän pyhäpäivän evankeliumi on Jeesuksen vuorisaarnasta Matt.6: 
25- 34. 
 
Opettaako Jeesus tässä meitä pyhästä huolettomuudesta?  Eikö Jeesuksen 
opetuspuhe: Älkää siis murehtiko, mitä syömme, mitä juomme, millä itsemme 
vaatetamme, millä lämmitämme, ole meille tänä päivänä vierasta?  Kun 
päivän uutiset kertovat suuresta ruuan puutteesta laajasti maailmassa, 
johtuen poikkeuksellisesta kuivuudesta monin seuduin ja ennen muuta 
silmittömästä Ukrainan, maailman suuren viljan, ruuan tuottaja maan 
tuhoamisesta, mitä Venäjä harjoittaa sotarintamalla.  Ukrainassa on puutetta 
vedestä, ruuasta, lääkkeistä, lämmöstä.  Afrikassa monin paikoin nälänhätä 
uhkaa.  Nälkäiset ihmiset eri puolilla maailmaa menevät kaduille.  Meillä 
uutiset monen viikon ajan ovat huolestuttaneet meitä tulevasta talvesta, 
sähkön säännöstelystä, energian hinnannoususta. 
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Eikö meidän, joilla on monessa suhteessa turvattu elämänmeno tulisi kantaa 
murhetta ja huolta kärsivistä lähimmäisistä lähellä ja kaukana!  Jumalan 
luomisjärjestys on sellainen, että kun linnut eivät kylvä eivätkä leikkaa, 
eivätkä kokoa aittoihinsa, niin työnteko on ihmisten kutsumus.  Ihminen on 
kutsuttu osallistumaan Jumalan työtoverina hänen luomakuntansa elämän 
ylläpitämiseen. 
Miten me tätä kutsumusta olemme hoitaneet ja hoidamme? 
 
Päivän epistolassa sanotaan: "Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte 
Kristuksen lain.  Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää 
itsensä.  Kukin tutkikoon vain omia tekojaan.  Silloin hän voi ylpeillä vain sillä, 
mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen.  Jokaisen on kannettava oma 
kuormansa." 
 
Päivän teema on siis: Jumalan huolenpito. 
Jeesus opettaa, että kaikkien työn ja huolien keskellä tulee ja saa luottaa 
Jumalan armolupauksiin. Kristityn tehtävä on auttaa lähimmäisiään.  
Evankeliumin eteenpäin viemisessä tarvitaan käytännön vastuunkantajia ja 
hiljaisia rukoilijoita. 
Tänään vietetään RKY:n kirkkopyhää seurakunnassa.  RKY on maassamme 
toiminut 121 vuotta.  Toiminta on syntynyt herätyksestä, että rautatieläisten 
keskuudessa tulee olla hengellistä kristillistä toimintaa.  Täällä Akaassa 
RKY:n toimintaa on ollut 90 vuotta.  Toijalan piirissä on vuosikymmenten ajan 
ollut vastuunkantajia.  Olen saanut yli 40 vuotta olla mukana ja seurata 
Akaassa monenlaista hengellistä toimintaa.  RKY:n aktiivit ovat osallistuneet 
jumalanpalveluselämään, lähetystyön tukemiseen, omaaa piiritoimintaan, 
ompeluseuroihin, pyhäkouluun ja raamattupiireihin. 
Vahva perinne vuosikymmenten ajan oli 23.12. Toijalan aseman 
kerhohuoneessa pidetty  jouluhartaus ja joulukahvihetki aseman 
työntekijöiden kanssa. 
Lämpimiä, hyviä muistoja monista. monista jo edesmenneistä elämän 
matkakumppaneista! 
Kiitos Herralle! 
Mieti, mitä Jumalan huolenpito on ollut ja on sinun elämässäsi? 
Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. 
 
 

Mari Pakkanen 
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JOULUN IHME 

 
Joulun suurin ihme ei ole savupiipusta pöllähtävä joulupukki tai salaisesti 
oven taakse ilmestyvä suuresti toivottu yllätysjoululahja. Nekin voivat olla 
ihmeitä, mutta suurin ihme on ennen kaikkea joulun keskushenkilö, eli 
seimeen syntynyt Jeesus-lapsi. Hän syntyi likaiseen eläinten karjasuojaan, 
vaikka Hän oli kuningas ja koko maailman hallitsija. Hän syntyi tavallisen 
elämän keskelle, sen arkeen ja vaivaan. Hän, Messias, otti ihmisen muodon 
ja syntyi tänne. Ristillä Hänestä tuli koko maailman Vapahtaja ja kaikkien 
maailman syntien sovittaja. 
 
Vanhan testamentin profetiat heräsivät Jeesuksessa eloon, kun ne 
toteutuivat. Miikan kirjassa on seuraavat sanat: ”Sinä Betlehem, sinä Efrata, 
sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi 
nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen 
takana.” (Miika 5:1) Näin tämäkin profetia, kuten kaikki muutkin oikeat 
Jeesuksesta ennustaneet profetiat, tuli lihaksi Jeesuksen syntymässä. Pieni 
Betlehemin kylä sai olla vastaanottamassa suurta kuningasta. Israelin 
hallitsija oli syntynyt. Profeetan sanoista ei jäänyt pieninkään piirto 
toteutumatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeesuksesta maailma ei saanut sellaista hallitsijaa, jota se odotti. Uusi 
kuningas ei häätänytkään roomalaisia sotilaita pois, ei ratsastanutkaan uljailla 
ratsuilla, eikä elänyt ylellistä elämää hoviväkensä keskellä. Päinvastoin. Hän 
auttoi heikossa asemassa olevia ja Hän laittoi maailmankirjat uuteen 
järjestykseen. Entiset mallit syrjäytettiin. Uusi kuningas oli ja on sydänten 
hallitsija. Hän asuu – ei ensisijaisesti linnoissa, kirkoissa, tai palatseissa – 
vaan ennen kaikkea ihmissydämissä. Sydämemme saa olla kuninkaan 
asuinsija, jos uskomme Häneen. 
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Hän, joulun lapsi nousi ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen jälkeen haudasta 
ja elää tänäänkin, kuten Raamattu meille todistaa. Hän kuulee kaikki 
rukouksemme. Jeesus sydämessä on turvallista elää ja myös kuolla. Hänen 
seurassaan olemme turvassa. Luota ja turvaa sinäkin Jeesukseen, älä torju 
Häntä - joulun suurinta ihmettä. 
 
Rukoilemme: 
Käy, Herra Jeesus, luokseni, tee sydämeeni majasi, 
Se täytä, Jeesus, armolla, ja asu aina minussa. 
Taivaaseen minut johdata, luonasi anna riemuita. 
Jo kohta Herra saapuukin. Niin, aamen, Jeesus rakkahin. 
 

Kaija Antola 
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KANSAINVÄLISET KALENTERIT 2023 

 
Kalenterit ovat saapuneet ja niitä voit tilata jaettavaksi 
asuinpaikkakuntasi rautatieläisille ja muille toiminnastamme 
kiinnostuneille. 
 
Kansainvälisenä yhteistyönä tehty kalenteri on ollut jo lähes kymmenen 
vuoden ajan erittäin merkittävä keino tehdä yhdistystämme tunnetuksi niin 
työssäkäyvien kuin oloneuvoksena olevien rautatieläisten keskuudessa. Myös 
asemilla ja junissa henkilökunta on ottanut jaetut kalenterit kiitollisina vastaan. 
Vuoden 2022 kalenterin tavoin koko on pienempi ja siinä on seinä- , että 
pöytämalli samassa.  
 
Tilauksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteella 
tuulia.passila@pp.inet.fi,  
kotisivujemme palautelomakkeella www.http://railhope.fi/yhteys 
tai soittamalla 050 5759288. 
 
Mikäli haluat tehdä vapaaehtoisen kalenterilahjoituksen, voit tilisiirrossa 
käytää viitettä 2273. 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry, FI51 4108 0011 3715 75. 
 
Sydämellinen kiitos kaikille kalentereita jaettavaksi tilaaville! 
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KUTSU TALVIPÄIVILLE JA 1. VUOSIKOKOUKSEEN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERVETULOA TALVIPÄIVILLE SEINÄJOELLE 
lauantaina 28.1.2023 klo 11-16 

 
Hotelli-Ravintola Alma, Ruukintie 4 

https://www.hotelalma.fi/ 
 
  

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille 
hänen suurista teoistaan! Ps. 105:1  

 
Alma sijaitsee Seinäjoen aseman välittömässä läheisyydessä.   

 
Päivän ohjelma: 

 
klo 10.30-11.00  saavumme Almaan 
 
klo 11.00  lounas   
 
klo 13 00   1. sääntömääräinen vuosikokous   
 
klo 14.00 kokouskahvit ja yhteinen iltapäivä 

paikallisten rautatieläisten kanssa 
 
klo 16.00 tilaisuus päättyy  
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Ilmoittautumiset, erikoisruokavaliot ja lisätiedot 
Tuulia Passila tuulia.passila@pp.inet.fi tai 050 57 59 288. 
Ilmoittauduthan viimeistään 30.12.2022.   
 
Vapaaehtoinen lounasmaksu mieluiten yhdistyksen tilille FI55 4108 0011 
3715 75, viite 1009. 

 
Olet sydämellisesti tervetullut! 
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TULEVAA TOIMINTAA 

 
 
27.11. rautatieläisten kirkkopyhä klo 10 Lakeuden Ristissä, 

Seinäjoella 
 
28.1.2023 Talvipäivät ja 1. vuosikokous Seinäjoella, Hotelli 

Almassa 
 
23.-25.6.2023 Juhannusviikonloppu Rautialassa, Vesilahdessa 
24.6.2023 klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Vesilahden kirkossa 
25.6.2023 klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Narvan kyläkirkossa 
 
21.-23.7.2023 Kesäpäivät ja 2. vuosikokous Rautialassa, Vesilahdessa 
 
 
16.-17.9.2023 Syysvirkistyspäivät Rautialassa, Vesilahdessa 
 
Syyskuussa Rautatieläisten kirkkopyhä Akaan kirkossa 
 
 Rautatieläisten kirkkopyhät Joensuussa, Kokkolassa, 

Pieksämäellä ja Oulussa; ajankohdat ilmoitetaan 
seuraavissa Siipipyörissä ja kotisivuilla railhope.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIIPIPYÖRÄ ON LUETTAVISSA 
SEURAAVIEN KIRJASTOJEN LUKUSALISSA: 

 
♦ Akaan pääkirjasto 
♦ Viialan kirjasto Vilkku 
♦ Nurmon kirjasto 
♦ Peräseinäjoen kirjasto 
♦ Seinäjoen kirjasto 
♦ Tampereen pääkirjasto Metso 
♦ Ylistaron kirjasto






