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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: Rautialan päärakennus kuva: Antti Suutari

mailto:iikkaloytty@gmail.com
mailto:tuulia.passila@pp.inet.fi
http://www.railhope.fi/
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

 
  
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy 
iankaikkisesti. PS.107: 1 
 
Rukouksella ja meidän suomalaisten sitkeällä ja periksi antamattumalla 
yhteistoiminnalla olimme sotiemme jälkeen vielä itsenäinen kansa. 
 
Näistä ajoista varmaankin myös on kylvetty meille toistemme auttamisen 
siemen. Lieneekö myös yhteys Raamatun samarialaisen tapahtumiin. 
 
Veljeskansamme Ukraina kärsii vihollisen Venäjän sotarikoksesta. Venäjä on 
hyökännyt Ukrainaan , tuhoten ja pommittanut, tappanut Ukrainan ihmisiä 
lapsia, vanhempia, isovanhempia. Venäjä on saanut suurta tuhoa aikaiseksi. 
 
Rukoillaan Ukrainan ja Venäjän ihmisten puolesta nyt ja tästä eteenpäin. 
Rukoillaan sodan loppumisesta. 
 
RKY:n uusi toimintavuosi on alkanut ja tämän vuoden vuosikokous pidettiin 
Akaan Sampolassa 27.2.2022. Nytkin asiat oli hyvin järjestetty erinomaista 
tarjoilua myöten. 
 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen yksimielisesti Iikka Löytty 
Seinäjoelta. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Kaj-Erik Tulkki Akaasta. 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uudestaan kaksivuotiskaudeksi. 
 
Heinäkuun juhlakokouksen valmistelut jatkuvat. 
 
Siunausta uudelle toimintakaudelle hallituksen jäsenille, jäsenille ja kaikille 
meidän yhteistyökumppaneille ja tukijoille läheisineen, 
 
Iikka Löytty 
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KRISTINUSKON VOITTO 

 

  
Unto Martikainen on tietokirjailija, mutta myös yhdistyksen 
pitkäaikainen kontakti Joensuussa ja hänen koskettavia ja kannustavia 
kirjoituksiaan on julkaistu Siipipyörässä jo vuosien ajan.  
 
Hän on myös koonnut yhdistyksen historiikin ”Tulenkantajat Suomen 
rautateillä”, joka julkaistiin vuonna 2016. 
 

Uunituoreen, maaliskuussa 2022 julkaistun teoksen aiheena on 
varhaiskristillisyys ja kirkkoisien aika.   
 
Yhdistyksen hallitus on halunnut kiitoksena pitkäaikaisesta yhteistyöstä ottaa 
kattavaa ”Kristinuskon voitto” -kirjaa rajoitetun määrän jäsenistön saataville. 
Kirjat on nähtävillä yhdistyksen tapahtumissa mm. kirkkopyhinä ja heinäkuun 
viikonloppuna Rautialassa.  
 
Kirjoja voi tilata myös lähettämällä sähköpostia tuulia.passila@pp.inet.fi tai  
soittamalla 050 575 9288 
 

 
   
 
 
 

mailto:tuulia.passila@pp.inet.fi
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SEINÄJOEN KIRKKOPYHÄ 21.11.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Messussa saarnasi päivän 

tekstikohdasta helppotajuiseen ja 

selkeään tapaansa yhdistyksen 

kunniapuheenjohtaja, opetusneuvos, 

rovasti Esa Lipasti 

Ehtoollisen aikana kuulimme hanuristi 

Lasse Kankaanpään taitavaa 

musisointia.  
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Kuvat: Tiina Salonen, tekstit: Tuulia Passila 
 

yläpuolella: Messussa avusti päivän aiheisiin sopivasti Lakeuden ristin 

kuoro johtajanaan kanttori Lea Salumae  

alapuolella: Saimme nauttia 20-jäsenisen Celesta-harmonikkaorkesterin 

monipuolisesta ohjelmistosta konsertissa klo 13  
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PIEKSÄMÄEN KIRKKOPYHÄ 16.1.2022 

 

 
Terveisiä Pieksämäelle ja sieltä. Oli mieltä ylentävää ja sydäntä 
lämmittävää tavata ja olla yhdessä sanan ääressä ja vaikka koronan 
takia ei kahvitilaisuutta ollut mahdollista järjestää oli sykähdyttävää 
nähdä teitä pitkässä jonossa voidaksemme keskustella ja vaihtaa 
kokemuksiamme. Jumala siunatkoon ja varjelkoon meitä 
vaelluksellamme. 
 
2. sunnuntai  Loppiaisesta   
Saarnan teema:” Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa” 
Joh.2: 1-11 
 
Olin vanhojen ystävien joukossa Pieksämäellä kokemassa vuosien 
vaihtumista ja kirkkovuoden kulkua Jeesuksen syntymäjuhlien riemusta 
Hänen julkisen toimintansa alkuun. 
Joulusta vaikealle matkalle Jeesuksen selittämättömien tekojen ja ihmeellisen  
rakkauden oppimiseen ja vastaanottamiseen.     
Minä ainakin jouduin pitkään ihmettelemään ja miettimään, mitä osaan tästä  
teille puhua, kun en itse ymmärrä.  Miten sen sanoisi niin, että toinen sen 
ymmärtäisi. Tekstin juhlajuoman loppumisen pelko tuntui jotenkin tutulta, niin 
paljon ja monenlaista on loppunut elämän matkalla.  
 
Meitä oli neljä pientä poikaa kotona. Äiti oli järjestänyt sodan jälkeisinä 
puutteen vuosina seurat kotonamme ja leiponut puutteen keskellä ison 
täytekakun juhlia varten. Meitä poikia oli varoitettu etukäteen: ”Te saatte 
sitten, jos jotain jää”. Me seisoimme rivissä pöydän ääressä ja katselimme 
vesi kielellä kuinka vieraat leikkasivat kakusta komeita viipaleita. Veljeni 
Martti ei voinut olla hiljaa, vaan sanoi kuuluvalla äänellä: ”Liikaa tuli vieraita”.  
Saimme illalla piiskaa, mutta seuraavana aamuna pienet annokset maukasta 
kakkua.  
 
Näistä Jeesuksen teoista on vaikeaa puhua täsmäkielellä tässä ajassa, jossa 
niin moni pitää itseään kaikentietävänä, osaavana, hallitsevana ja 
ymmärtävänä. Jossa moni kuvittelee että koko totuus, kaikki tieto ja elämä on 
mitattavissa näillä meidän aisteillamme ja mittareilla ja mitään muuta ei sitten 
ole olemassakaan. Syrjään jäävät kvanttifysiikan teoriat, pimeä aine ja 
energia, mustat aukot ja paljon muuta. 
 
Luottaminen ja turvautuminen Jumalaan on joskus kivisellä tiellä vaikeaa,  
kun ei näe enkeleitä niin kuin paimenet kedolla, eikä näe Itämaan viisaita  
lahjoineen eikä tunnustekoja tekevä Jeesus tunnu aina kulkevan vierellä. 
Usein olen vain yksin pettymysteni ja puutteitteni kanssa rypemässä. 
Pitäisi useammin laulaa Ikaroksesta kertovaa laulua: 
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 ”Oi Jumala, siipeni murtuneet ota käsiisi ihmeellisiin. Olen lentänyt liian  
kauas, olen lentänyt eksyksiin.”  
Tämän sunnuntain teemana on ”Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa.”  
Meitä ei ole kutsuttu ja koottu vain kuulemaan ja ihmettelemään, vaan miten  
Jeesus ymmärtää ja rakastaa ihmisiä ja pelastaa nuoren parin hääjuhlat 
suurelta leimaavalta häpeältä. 
 
Ei ihmeestä kerrota vain sen ihmeellisyyden vuoksi. Varsinainen tarkoitus on, 
että me näkisimme, ymmärtäisimme ja kokisimme jotain Jeesuksen 
jumalallisuudesta, Kristuksen kirkkaudesta. Jotta oppisimme tietämään ja 
tuntemaan jotain Jeesuksesta. Tekstissä vanha, viisas Johannes toteaa: 
Hänellä oli jo perspektiiviä tapahtumiin.  
Hän oli saanut jo lukea Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumit.  
Hän osasi laittaa asioita oikeisiin, oleellisiin tärkeysjärjestyksiin. 
Mutta hän kertoo myös sen, mikä on jäänyt toisilta sivuun, mutta jonka  
hän itse on kokenut tärkeäksi. 
Johannekselle tässä kertomuksessa tärkeää ja omakohtaista oli se, miten 
hänelle ja neljälle muulle opetuslapselle alkaa asiat kirkastua, raksuttaa. 
Miten he alkavat aavistella jotakin Jeesuksen jumaluudesta.  
Kuinka hän oli alkanut oivaltaa, ettei Jeesus ollutkaan tavallinen profeetta,  
joka vain puhuu ja varoittelee. Kuinka hän silloin alkoi tajuta, että Jeesus oli 
paljon enemmän kuin syviä viisauksia opettava rabbi. Hänellä saattaa olla 
voima ja valta muuttaa, uudistaa ja parantaa meidän elämäämme. 
 
Muistan kun luin tätä tekstiä saarnan valmistelua varten, miten mieleeni  
juolahti lämpimänä virtana Sompin Jussi ja Maija Lapualta. He uivat 
ajatuksiini. Rakkaita ystäviä, viinitilan perustajia, asiantuntijoita. Ajattelin, että 
Jussi olisi sanonut vissillä asiantuntemuksella: ” Vaan paljo rypälehiä tai 
marjoja ja paljo aikaa. Ei se tavaalliselta ihimiseltä nuan vaan onnistu.”  
Hänelle ja Johannekselle tunnusteko oli ilmeinen, vaikka monelta usein  
oleellinen jään huomaamatta. 
 
Kaikkea ei voi ymmärtää, kaikkea ei pieni ihminen pysty selittämään,  
mutta ihmetellä saa ja rajojansa tunnistaa silloin, kun puhumme Jumalan  
ja Jeesuksen tuntemisesta. Paljon jää salatuksi. 
Mutta jotain aivan erityistä alkoi Kaanaan häissä kirkastua JUMALASTA   
ja Jeesuksesta Johannekselle, hänen seuralaislleen ja meille. 
Ei opetuslastenkaan Vapahtajan tunteminen ja luottamus häneen helposti  
syntynyt. Syntymiseen liittyy heilläkin usein kipua, tuskaa ja pelkoja.  
Asioiden uudelleen ajattelua, epäilyä, kieltämistä ja pakoilua. 
Kunnes vähitellen heille selviää, ettei olekaan kysymys heidän omista  
voimavaroistaan, pidot voi meiltä mennä pilalle, tarjottava loppuu,  
viinivarasto ja häpeä hiipii mieliin. 
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Usko ei ole ihmisen sankaritekojen tarina, aikaansaannosten ja suoritteiden  
mittaamista. Vaikka me usein erehdymme sepittelemään 
aikaansaannoksiamme. Jumalan ja Jeesuksen tunteminen, usko on aina 
Kristuksen herättämää, synnyttämää. Jeesus antaa merkkejä, kulkee edellä. 
Kun Maria Kaanaan häissä näkee tilanteen, hän antaa meille hyvän sanan,  
sanoessaan palvelijoille: ”Tehkää, mitä hän käskee, mitään kyselemättä.” 
Siinä luottamus ja usko vääntää väkevästi esille. Marian luottamus vaikka 
Jeesus näyttää panevan vastaan. Pyyntö ja rukous, vaikka ne tuntuvat 
evätyiltä ja ettei minulla ole oikeutta siihen, kannatta silti. Ne ovat oikeuksia ja 
lahjaa. 
 
Toinen hyvä sana tässä tuntemaan oppimisessa on Mikkelin entisen  
piispan paimenkirjeessä:” Menkää tipun alle.” 
Menkää sinne, missä puhutaan Jumalasta ja Jeesuksesta, Tulkaa kirkkoon,  
menkää seuroihin, tulkaa RKY -läisten joukkoon, osallistukaa ehtoollisen  
viettoon. Kokoontukaa hääjuhlin, sinne missä Jeesus on. 
Hienossa joulukirjassaan Betlehem on kaikkialla Juhani Rekola avartaa 
kauniisti Jeesuksen tutustumismahdollisuuksia. Kun haastattelija kyselee 
häneltä, miksi hän kulkee usein ja varsinkin jouluisin Tukholman siltojen 
alla? ”Minä käyn tervehtimässä Jeesusta.” Kristusta voi oppia tuntemaan 
myös kärsivässä, liian kauaksi lentäneessä, eksyneessä. 
 

Esa Lipasti 
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YHDISTYKSEN 1. VUOSIKOKOUS 27.2.2022 

 

Akaan seurakunnan leirikeskus Toukolassa tammikuussa pidettäväksi 
suunnitellut talvipäivät jouduttiin poikkeustilanteen jatkuessa ja 
kokoontumisrajoitusten uudelleen tiukennuttua supistamaan jo toisen 
kerran yksipäiväiseksi tapahtumaksi ja pidettäväksi vasta helmikuussa. 
Paikkana tälläkin kertaa oli kerhotalo Sampola Akaassa  
 
Koolla oli jäseniä Seinäjoelta, Tampereelta, Vesilahdesta, Urjalasta ja 
Akaasta. 
Vuosikokouksen aluksi poisnukkuneille jäsenille sytytettiin kynttilät sekä 
pidettiin hiljainen hetki heidän muistolleen.  
Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti edelleen 
Iikka Löytty Seinäjoelta. Hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uudeksi 
kaksivuotiskaudeksi ja hallitukseen valittiin lisäksi Kaj-Erik Tulkki, Akaasta.   
Toiminnantarkastajiksi vuoden 2022 tilejä tarkastamaan valittiin Eija Tuomioja 
ja Antti Tanni sekä varalle Matti Ridanpää.  
 
Muut sääntömääräiset kokousasiat käsiteltiin ja vuosikokous vahvisti 
hallituksen esityksen mukaisesti jäsenmaksun pysyvän ennallaan eli 
15€/henkilö ja samassa taloudessa asuja 10€. Jäsenmaksulomake on tämän 
Siipipyörän mukana. 
 
Kokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksesa 
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Kytö, sihteeriksi Tiina 
Salonen, rahastonhoitajaksi ja Rautialan yhteyshenkilöksi Tuulia Passila. 
Hallituksen jäseniä ovat lisäksi Tero Meskanen, Mari Pakkanen, Kaarina ja 
Kalervo Peltonen, Auri Rantakari sekä Antti Suutari.  
Työ- ja talousvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokousasioita 
ja siihen tulivat valituiksi Iikka Löytty, Matti Kytö, Tiina Salonen ja Tuulia 
Passila. 
 
Hyvää kevättä ja pikaisiin jälleennäkemisiin viimeistään heinäkuun juhlassa 
Rautialassa! 
 
Tuulia Passila   
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KUTSU RKY:N KANSAINVÄLISEEN 

120-VUOTISJUHLAAN JA 

RAUTIALAN 60-VUOTISJUHLAAN 22.24.7.2022 

 

 
 

 
 
 

 
Tule viettämään 

yhdistyksen 120-vuotisjuhlaa sekä Rautialan 60-vuotisjuhlaa 
Vesilahden Rautialaan 

kansainvälisten ystävien seurassa 
22.-24.7.2022 

 
Vuonna 1901 perustetun yhdistyksemme 120-vuotisjuhla siirtyi 
kokoontumisrajoitusten vuoksi tänä vuonna järjestettäväksi ja samalla 
voimme juhlia Rautialan 60-vuotisjuhlaa jäsentemme ja kansainvälisen 
kattojärjestömme, RHI:n kanssa Vesilahdessa. RHI:n presidentti Ueli Berger 
Sveitsistä sekä osallistujia Intiasta, Singaporesta ja Norjasta on jo alustavasti 
ilmoittautunut. 
  
Vuodesta 1962 Rautiala on ollut rautatieläisten virkistymis- ja 
hiljentymispaikka sekä moninaisten yhdistyksen tapahtumien tukikohta. 
Lisätietoja Rautialasta ja sen historiasta 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 22.7. sunnuntai-iltapäivään 24.7.2022: 
170€/henkilö/2hh tai perhehuone.  
Lapset alle 12 vuotta 100 €/aikuisten kanssa 2hh tai perhehuoneessa  
Lapset alle 4 vuotta maksutta. 
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Hintaan sisältyy: täysihoito lauantaina, puolihoito perjantaina ja sunnuntaina 
sekä saunomismahdollisuus perjantaina ja lauantaina. Kuljetus Rautialaan 
perjantaina sopimuksen mukaan Tampereen, Lempäälän tai Toijalan 
asemilta.  
Lauantaina on koko päivän retki ja liikutaan höyryvoimalla kiskoilla sekä 
vesillä.  
Retken hinta selviää kevään aikana. 
 
Varsinainen juhlapäivä on sunnuntai 24.7., jolloin ohjelmassa on ensin 
juhlamessu Vesilahden kirkossa klo 10. Messussa saarnaa RHI:n presidentti 
Ueli Berger ja Rautialassa nautitun lounaan jälkeen on pääjuhla klo 13. 
 
Rautialassa on mahdollisuus myös viipyä pidempään eli tulla jo aiemmin ja/tai 
lähteä myöhemmin. Lisähinnat ja muut yksityiskohdat sovitaan 
ilmoittautumisen yhteydessä.  
 
Majoituskapasiteetti Rautialassa on rajallinen, joten toimi nopeasti ja 
ilmoittaudu mahdollisimman pian. Huoneet varataan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkailuauto ja -vaunupaikka järjestyy 
pihapiirissä tarvittaessa. Ilmoittauduthan viimeistään 31.5.2022, joko 
kotisivuilla olevalla lomakkeella, sähköpostilla tuulia.passila@pp.inet.fi tai  
soittamalla 050 5759 288/Tuulia Passila. Samasta numerosta saat myös 
lisätietoja. 
 
Olet sydämellisesti tervetullut Rautialaan! 
 
hallitus   
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SANA SINULLE 

 

  
 
Kolmas paastonajan sunnuntai 
 
Apostoli Paavali tervehtii lämpimästi Efeson seurakuntaa: "Rakkaus 
ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut itsensä 
lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle". Efesolaisten keskuudessa 
taisi olla tuohon aikaan erimielisyyksiä ja välistä oli vaikea tulla 
toimeen eri ihmisryhmien kanssa, jopa kristittyjen. 
 
Teksti tuntuu hyvinkin ajankohtaiselta ja koskettavalta tällä hetkellä. 
Valtiot taistelevat, kansalaiset kärsivät eritoten Ukrainassa. Valta on 
makeaa ja turmelevaa. Syyttömät ihmiset kärsivät, hätä ja ahdistus 
koskettaa kansalaisia. Saamme rukoilla johdatusta kansojen johtajille ja 
vallanpitäjille. Ukrainalaiset tarvitsevat rukouksiamme. 
 
Jokaista meitä apostoli Paavali kehottaa kuitenkin elämään valon lapsina, 
toinen toistamme tukien ja rohkaisten. "Eläkää valon lapsina! Valo 
kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä." Pitäkäämme kiinni 
tästä lupauksesta ja muistakaamme psalmistan rukousta: "Herra, nimesi 
kunnian tähden anna anteeksi suuret syntini". Olkoon tämä yhteisenä 
pyyntönämme Vapahtajallemme. 
 
Siunausta Sinulle ja rakkaillesi paastonaikaan! 
 
Reino Tanjunen 
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TOIMINTAA VUONNA 2022 

 

  
 
24.-26.6.  Juhannusviikonloppu Rautialassa, Vesilahdessa 
 
25.6.  klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Vesilahden kirkossa 
 
26.6.  klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Narvan kyläkirkossa 
 
22.-24.7. 2. vuosikokous, kesäpäivät, yhdistyksen 120-vuotisjuhla 

ja Rautialan 60-vuotisjuhla Rautialassa kansainvälisten 
ystävien kanssa, Vesilahdessa 

 
23.7. koko päivän retki höyryn voimalla kiskoilla yhteistyössä 

Toijalan Veturimuseon kanssa ja vesillä 
 
17.-18.9. Syysvirkistyspäivät Rautialassa, Vesilahdessa 
 
18.9. klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Akaassa 
 
20.11. klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Lakeuden Ristissä, 

Seinäjoella 
 
 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 
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Rautialan piharakennus 


