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 Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi 15€ sisältäen Siipipyörän. 

Siipipyörän vuosikerta 10€ 
 RKY:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti kirkkoherra 

Reino Tanjunen 
 Vuosikokous valitsi erovuoroiset uudelleen ja uudeksi hallituk-

sen jäseneksi valittiin Matti Kytö Tampereelta. 
 Hallituksen kokous on 9.4.2014 Helsingissä ja toinen vuosiko-

kous 20.7.2014 Rautialassa 
 

KIRKKOPYHÄT  

16.3. klo 10 Lakeuden Risti Seinäjoki saarna Esa Lipasti  
 

Lahjoitukset  Rautialan kattoremonttiin  
tilille FI14 2001 2000 5919 91  

 

Kannen kuva: Arto Auranen.  
Kajaanissa puhdistettiin rataa jäästä ja lumesta vuonna 1978 

tällaisin menetelmin. Taustalla Kajaaniyhtiö.  
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SIIPIPYÖRÄ 
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN 
YHDISTYKSEN LEHTI 
 
 1-2014                                               89. vuosikerta   
 

 

ANSAITSEMATON ARMO 
 

”Minä luotan sinun armoosi, 
saan iloita sinun avustasi”. 
Ps. 13:6 
Kirkollisesti elämme jo pääsiäisjak-
soa, kolmatta sunnuntaita ennen 
paastonaikaa. Pääsiäiseen on mat-
kaa 70 päivää. Sunnuntai muistuttaa 
meitä, sinua ja minua, meitä jokaista 
ansaitsemattomasta armosta. 
 
Päivän virsi yhtyy samaan teemaan: 
”Joka aamu on armo uus”. Vk 547:1. 
Psalmin kirjoittaja jatkaa: ”Minä ra-
kasta sinua, Herra, sinä olet minun 
voimani…  sinä olet kallio, olet kil-
peni, sinulta saan avun ja suojan”. 
Ps. 18:2 
 
Apostoli Paavali kirjoittaa Filippiläis-
kirjeessä: ”En tarkoita, että olisin jo 
saavuttanut päämääräni tai jo tullut 
täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voi-
min saavuttamaan sen, kun kerran 
Kristus Jeesus on ottanut minut 
omaksensa. Veljet, en katso vielä 
päässeeni siihen asti”. Fil:3 Paavali, 
tuo suuri opettaja, samalla lähim-
mäinen ja erittäin inhimillinen, läm-
min kovia kokenut kristitty, kuljettaa 
meitä sanan ja kokemuksiensa kaut-
ta näkemään ehkä hyvinkin läheltä 
tuon päivän kultaisen ajatuksen: 
ansaitsemattoman armon. 

Kukapa meistä 
sen itsessään an-
saitsisi. Ei meistä 
kenestäkään tai-
da siihen olla. 
Pääsiäisen ilosa-
noma havaitaan 
jo tässä Paavalin tekstissä. Vapah-
tajamme, Joulun Lapsi, on jo an-
sainnut meille osamme armon 
eväistä. Turhaan ei Paavali Galata-
laiskirjeessä totea: ” Vapauteen 
Kristus vapautti teidät…” Roh-
kenemmeko ottaa nämä sanat to-
desta omalla kohdallamme. Apostoli 
tarjoaa jatkuvasti tätä mahdollisuutta 
meille aroille kyselijöille ja epäilijöille 
tiedoksi ja toimeenpantavaksi, huo-
limatta meidän epäilyksistämme. 
 
Armo on. Armoon saamme turvau-
tua, siihen meillä on lupa. Tämän 
virsirunoilijakin todistaa: ”Jeesus 
armon soi, voiton meille toi, Hän on 
valkeus, tie, totuus, elämä…”. Iloi-
taan, että saamme vajavaisina kiittä-
jinä olla osallisia ristin Jeesuksen 
lahjasta. Pelastava, uudistava, roh-
kaiseva, alati läsnä oleva armo on 
todellisuutta. Siinä meillä on kiittä-
vän ja kyselevän palvelun paikka. 
Hänelle kuninkaitten kuninkaalle ol-
koon kiitos ja ylistys. Siunausta ja 
voimia sinulle ja rakkaillesi alkavalle 
vuodelle. 

Siunaten Reino 
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Arvoisa jäsenemme! 
 

Halutessasi ilmoita merkkipäiväsi 
Reinolle 0445599017 tai Artolle 
0400654526 Siipipyörää varten. On 
hyvä ilmoittaa myös poisnukkuneet. 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
”Sinun kätesi on hyvyyttä täynnä” 
Ps. 48:10 
 
Talviset terveiset Kajaanin Jouten-
lammelta. RKY vietti siellä talvipäivi-
ään kokouksineen 31.01.-02.02.14.  
 
Päivien anti oli runsas ja monipuoli-
nen. Kajaanin ystävät Juhani, Jari ja 
Aulis sekä itse Pietari Brahe näyttivät 
kokous- ja juhlaväelle Kainuun par-
haat puolet. Taidenäyttely oli myös 
hieno kokemus. Lämmin, kaunis kii-
tos Teille Ystävät. Herra palkitkoon 
vaivanne ja rakkautenne. Juhlaväkeä 
pidettiin todellakin kuin piispaa pappi-
lassa. Meitä ravittiin erityisen hyvällä 
ja monipuolisella ruualla. 

 
 
 Kiitos myös Kajaanin kirkkoherralle 
ja ortodoksisen seurakunnan kirkko-
herralle sekä Kajaanin seurakunnalle. 
 

 

ROVANIEMI  
Puheenjohtajalla oli tilaisuus vierailla 
Rovaniemellä kertomassa RKY:stä ja 
IRM:n toiminnasta VR:n eläkeläisille 
21.01.14. Väkeä oli paikalla reilut 
kaksikymmentä henkeä. Pidin alku-
hartauden ja osallistuin upeaan ko-
koontumiseen. Rovaniemen lippu-
kassa sai RKY:n terveiset ja pienois-
kuulumiset. Terveiset ja IRM:n kalen-
teri otettiin kiitollisuudella vastaan niin 
Rovaniemellä kuin Oulun asemallakin 
sekä ”uudessa junanlähetyspistees-
sä” Oulun Trafissa.  
 
Kiitos yhteistyöstä Teille Ystävät. 
Siunausta ja voimia alkaneelle vuo-
delle. Tarvitsemme toinen toisiamme.  
 
”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden par-
haaksi, jotka Herraa rakastavat”. 
 
Lämmin kiitos myös teille Porhalaiset 
ja Oulun Veturimiesten Naiset. On 
suuri ilo tehdä yhteistyötä kanssanne.  
 
”Menkää maitten ääriin asti, näin on 
käsky kuninkaan” Vk 426:1 
 

Siunaten Reino 
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ESITTELYSSÄ Juhani Saviniemi 
Tapasin hallituksemme jäsenen Juhani 
Saviniemen RKY:n talvipäivillä Kajaa-
nissa. Hän oli aktiivisena puuhamiehenä 
järjestänyt meille Joutenlammen 
kurssikeskukseen hienot päivät. 
 

Juhanin nuoruusvuodet kuluivat 
Puolangalla. Parikymppisenä hän lähti 
työtä etsiessä käymään siskojensa 
luona Helsingissä. Helsingin Sanomissa 
oli 1972 VR:n ilmoitus, että otetaan nuo-
ria reippaita miehiä töihin. Lisämerkintä 
oli ”Tervetuloa varmaan taloon”. Se 
naula veti ja kohta Juhani seisoi 
rahtiaseman luukulla Töölön tavara-
asemalla.   
 

”Olin noin 2 kk siellä töissä. Otin sitten 
lopputilin ja tulin takaisin Puolangalle  
Saman vuoden toukokuussa tulin 
Kajaaniin kysymään töitä VR:ltä ja 
menin asemapäällikön puheille. Hän 
käski minun mennä henkilöasioitten 
hoitaja Erkki Keräsen puheille. Kerroin 
hänelle, että olin ollut jo VR:llä 
Helsingissä. Erkki soitti Helsinkiin ja 
kysyi onko asia näin, siellä puhelimessa 
oli henkilö, joka muisti minut ja sanoi 
Keräselle, että sinnekö se meidän poika 
karkasi”, kertoi Juhani.  
 

Seuraavana vuonna Juhani suoritti 11 
kuukauden asepalveluksen Kainuun 
Prikaatissa. Keväällä 1974 oli vuorossa 
asema- juna- ja vaihdemieskurssi 
Pieksämäellä ja syksyllä asemamies-
junasuorittajakurssi. 
 

”Pyhäsalmellakin olin asemamestarin 
tehtävissä, johon kuului junasuoritusta 
lipunmyyntiä ja ratapihatöitä muun 
muassa Pyhäsalmen kaivoksella,” 
kertoili Juhani Kajaanin Talvipäivien 
väliajalla. 
 

Pitkän etsikkoajan jälkeen 1985 Juhani 
koki Kajaanin kirkossa ehtoollispöydäs-
sä Jumalan kosketuksen ja vahvistuk-
sen uskolleen ja syntien sovitukselle. 
Juhani oli innokas todistamaan uskoon-
tulostaan, ei ainoastaan sanoin, vaan 
myös hyvällä esimerkillään.  
VR on kova kurssittamaan hyviä työn-
tekijöitään ja vielä tuli vaihtotyön-
johtajan kurssikin 2003 Helsingissä. 

 

”Nyt olen Kontiomäen ratapihaohjauk-
sessa ratapihatyönohjaajana.” tiivisti Ju-
hani työtehtävänsä ja lisää, ”monta 
hommaa olen tehnyt, mutta en tunne, 
että olisin ollut täysin sisällä VR:ssä”.  
Perhe ja uskon asiat taitavat olla hänellä 
päällimmäisenä mielessä. Perheeseen 
kuuluu Eila vaimo ja kaksi aikuista poi-
kaa. 
Juhani on ollut rautateiden palvelukses-
sa niin kauan että työkaverit kutsuvat 
tällaista työntekijää ’vanhanliiton mie-
heksi’.  Sanonta taitaa sisältää myös 
toisen viisauden Juhanista. 
Tasaisena ja rauhallisena tunnettu 
Paavo Juhani on hoitanut RKY:n 
tehtäviä jo vuodesta 1998 lähtien. Hän 
on myös aktiivinen Kainuun 
Kansanlähetyksen ja Kajaanin 
seurakunnan toiminnassa.  

 
Haastatteli AA

 
 

Tolokku mies 
työpaikallaan  
(kainuulainen 
ilmaisu) 
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 JOUTENOLOA JOUTENLAMMELLA SANAN KUULOSSA  
 

Kynttilänpäiväviikonlopulla ko-
koontui Joutenlammen kurssikes-
kuksessa kirjava joukko rautatie-
läisväkeä. Kokoontumisen aiheena 
oli Kristillisen Rautatielähetyksen 
perinteiset talvipäivät ja vuosiko-
kous. 
Napakka pakkanen perjantaina teki 
päivistä todella talviset. Lauantaina 
satoi vähän lunta ja sunnuntaina ilma 
oli jo leppeä pikkupakkasineen.  
 
Perjantai-iltana meitä oli koolla vähän 
toistakymmentä henkeä, kajaani-
laisiakin mukana. Ensimmäiseen ilta-
tilaisuuteen toi tervehdyksen Kajaa-
nin seurakunnan kirkkoherra Marko 
Miettinen lausuen ilonsa siitä, että 
RKY oli tuonut kokoontumi-
sensa juuri Kajaaniin.  

Ortodoksiseurakunnan 
tervehdyksen toi Arkki-
mandriitta Isä Andreas. Hän 
johdatteli kuulijat tulevan 
sunnuntain tekstin kautta 
Jumalan rauhaan. Rauha 
on se todellisuus, jonka 
Jumala haluaa antaa.  

Paikallisena vastuuhenki-
lönä toiminut rautatieläinen Juhani 
Saviniemi toivotti ympäri Suomea tul-
leet osanottajat lämpimästi tervetul-
leiksi Kajaaniin ja erityisesti Jouten-
lammelle. 
 

Lauantaina saimme joukkoomme 
toistakymmentä kainuulaista rauta-
teiden ystävää. Päivä aloitettiin ro-
vasti Esa Lipastin pitämällä aamuhar-
taudella. Pääsanomaksi jäi lainaus 
Katharina von Boralta, Martti Lutherin 
puolisolta, ”minä tartun Kristukseen 
kuin takiainen talvitakkiin”.  

Sen jälkeen Arto Auranen piti raamat-
tuopetuksen aiheenaan Kristittynä 
eläminen. Kuvan ja sanan avulla 
saimme kuulla opetusta Roomalais-
kirjeen 6:nen luvun pohjalta. Ohjeeksi 
jäi, ole sitä mitä olet Kristuksessa.  

 

Itse Pietari Brahe alias Anssi Hukka-
nen oli tullut Joutenlammelle kerto-
maan Kajaanin ja Kainuun historias-
ta. Oli mielenkiintoista kuultavaa ja 
katsottavaa. Heränneisiin kysymyk-
siin saimme vastauksia.  

Lisäksi saimme kuulla ja nähdä ka-
jaanilaisten rautatieläisten ja rauta-
tien ystävien ohjelmaa. Jari Kaaki-
nen, Aulis Kangasniemi ja Eino Ur-
panen esittivät Kainuun luontokuvia 
tekemillään DVD-levyillä. Nähtävänä 
oli kaunis kooste sekä kasveista että 
linnuista taustanaan musiikkia. 
Saimme nähdä myös oivallisen kuva-
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kertomuksen Kainuun kirkoista. Ur-
paselta oli esillä upeita maalauksia. 
Päivän aikana veisasimme railak-
kaasti virren jos toisenkin. 

 
Ennen päivällistä ehdimme pitää vi-
rallisen vuosikokouksen. Edustettuna 
olivat Helsingin, Toijalan, Oulun, Sei-
näjoen, Lappeenrannan ja Kajaanin 
piirit, kaikkiaan 13 yhdistyksen jäsen-
tä. Kunnioitimme poisnukkuneiden 
jäsenten muistoa sytyttämällä kyntti-
lät, yhteensä 14 kappaletta. Kuulim-
me toimintakertomuksen vuodelta 
2013.  

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valit-
tiin edelleen Reino Tanjunen. Halli-
tuksen erovuoroiset jäsenet, Terttu 
Arola, Arto Auranen, Antti Mustonen 
ja Juhani Saviniemi valittiin uudelleen 
sekä Matti Kytö hallituksesta eron-
neen Laineen tilalle. Muut hallituksen 
jäsenet ovat, Kirsti Hartikainen, Ju-
hani Leinonen, Maila Hokkanen, Mik-
ko Hokkanen, Kalervo Peltonen sekä 
Tuulia Passila, joka toimii myös sih-
teerinä. Vuoden 2015 talvipäivät pää-
tettiin pitää Tampereella, varalla Hel-
sinki. Lopuksi Arto Auranen esitteli 
yhdistyksen tulevaisuuden suunni-
telmia. Odotamme joukkoomme uu-
sia jäseniä. 

Runsaan päivällisen jälkeen ko-
koonnuimme vielä yhteisen jakami-
sen iltaan musiikin, muistojen, sanan 
ja runojen avulla.  

Illan kruunasi tietysti suomalaiseen 
tapaan mainio rantasauna löylyineen. 
Avanto jäi tällä kertaa kokeilematta. 

Sunnuntain aloitimme keskustelevalla 
raamattutunnilla Reino Tanjusen joh-
dolla. Jokainen läsnäolija sai sanoa, 
mitä päivien aiheena ollut Psalmin 
sana (48:11) ”Sinun kätesi on hyvyyt-
tä täynnä” toi mieleen. Saimme yh-
dessä ihmetellä Isän Jumalan hyvyyt-
tä meitä lapsiaan kohtaan. 

Kynttilänpäivän messu pidettiin 
Joutenlammen kauniissa kirkkosalis-
sa. Liturgian ja saarnan hoiti puheen-
johtaja, kirkkoherra Reino Tanjunen, 
ehtoollisavustajana toimi rovasti Esa 
Lipasti ja konttoria tuurasi Arto Aura-
nen. Mielenkiintoisessa saarnassa 
saimme kehotuksen luottaa Jumalan 
armahtavaan rakkauteen ja armoon 
sekä pysyä Vapahtajan lähellä.  

Maittavan lounaan jälkeen oli pää-
töshetken ja jäähyväisten aika. Vaih-
doimme kokemuksia päivien annista 
ja lauloimme perinteisen jäähyväis-
laulun Eipä koskaan Herran kansa 
ainiaaksi erkane. 

 
Joutenlampi oli meille muualta Suo-
mesta tulleille vieraille erityisen hyvä 
ja mieluinen paikka. Puitteet olivat 
mukavat ja lämpimät, ympäristö kau-
nis ja hiljainen. Hymyssä suin palve-
leva henkilökunta ja herkullinen ruoka 
kauniisti tarjottuna teki viikonlopusta 
varsinaisen kynttilänpäiväjuhlan.  
Lämpimät kiitoksemme Kajaanin seu-
rakunnalle ja Joutenlammen henkilö-
kunnalle.  
 

Leena Auranen 
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KUULUMISIA RATAVERKOLTA 
 

KIRKKOPYHÄT 
 

Lappeenrannan Sammonlahden 
kirkossa 26.1. kirkkopyhä on muo-
dostunut jo perinteiseksi. Paavo Moi-
lasen johdolla Katukööri lauloi sekä 
messussa että kirkkokahveilla. 
Varapuheenjohtaja Arto Auranen 
saarnasi ja kertoi uskon syntymises-
tä. Hän valotti Sykarin naisen tapaa 
todistaa uskostaan.  
Liturgina vt. kirkkoherra Hannu Hai-
konen ja mukana oli paljon rippikou-
luleiriläisiä. 
Kirkkokahvitilaisuudessa Paavo Moi-
lanen kertoi Isänsä rautatiellisyydes-
tä.  (juttu lehdessä) 
 
Joensuun kirkkoon oli kahdenlaisen 
kylvämisen sunnuntaina 9.2. kokoon-
tunut runsaasti kirkkokansaa. Liturgi-

na toimi Katri Vilen. Kanttori Pesonen 
johti rautatieläisen sekakuoroa. Arto 
Auranen korosti ensimmäisen käskyn 
tärkeyttä, kristittyjen yhteyttä ja tuo-
mion kuulumista yksin Jeesukselle. 
 
Kouvolan Käpylän kirkon messu ja 
RKY:n kirkkopyhä oli myös 9.2 sun-
nuntaina klo 13. Esa Lipasti saarnasi 
ja liturgina oli Janne Turunen. Kouvo-
lan pääkirkossa klo 10 kerättiin myös 
kolehti RKY:n hengelliseen työhön.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Joensuun rautatieläisten sekakuoro 
lauloi Joensuun pääkirkossa ja seura-
kuntakeskuksessa järjestetyssä kahvi-
tilaisuudessa. Kuoro on perustettu 
1937 ja esiintynyt myös ulkomailla 
muun muassa IRM:n konferenssissa 
Ranskassa 1975. Tämän hetkinen joh-
taja on Sanna Heikkinen.  
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MUISTOJA ISÄSTÄNI 
 

Paavo Moilasen kertoi isänsään Juk-
ka Moilasesta Lappeenrannan Sam-
monlahden kirkkokahveilla. 

Isäni on kirjoittanut 1975 kirjan Ylis-
tän virkaani veturimiehenä ja lipe-
rittömänä rovastina.  

Otteita kirjasta: 
”Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyk-
sen toimintaan olen osallistunut myös 
melko aktiivisena jäsenenä, toimien 
monet vuodet Lappeenrannan piirin 
puheenjohtajana, ja sen perustajana. 
Tämäkin työmuoto on melko laaja, 
käsittäen lähes koko rataverkoston. 
Ansiokkaan "Jumalan tulen kuljetta-
jana" rautatieasemalta toiselle histo-
ria tulee muistamaan veturinkuljettaja 
Kalle Kauppisen, jonka veljenpoika 
rovasti Hannes Kauppinen on ollut 
RKY:n puheenjohtaja. Edellä maini-

tusta Kalle Kauppisesta on julkaistu 
myös yllä mainitun niminen kirjakin. 
Itse muistan Kalle- sedästä nuoruu-
dessani samaan matkustajavaunuun 
osuneena, tuo kookas ja ryhdikäs 
Jumalan tulen kuljettaja tuossa vau-
nussa soitti pientä polvilla pidettävää 
urkuharmonia ja lauloi hengellisiä 
lauluja.  
 
Viipurin RKY:n piiristä, jossa olin 
mukana ennen talvisotaa, muistan 
vakaat Yhdistyksen hahmot, kuten 
veturinkuljettaja Samuli Haapalai-
nen, joka hirveästä kiroilijasta muut-
tui Kristuksen innoittamaksi tunnus-
tajaksi ja todistajaksi, jonka lempi-
laulu kuului: ’Sä Jeesus löysit lam-
pahas, mun raukan harhaajan …’ 
 
Edelleen ja elämäni loppuun saak-
ka katson velvollisuudekseni olla 
Tampereen Rautatieläisten Kristilli-
nen Yhdistys ry:n jäsen. Tampe-
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reen RKY:tä lähti vetämään aika-
naan puheenjohtajana Paul Leppä 
menestyksellisesti kartuttaen yhdis-
tyksen. taloutta arpajaisilla ja jul-
kaisten Opaste lehteä, Yhdistyksen 
päätöksellä Opaste lehti lakkautet-
tiin 1974 öljykriisin johdosta kohon-
neitten kustannusten vuoksi. Olen 
näin kolmessa Rautatieläisten Kris-
tillisessä Yhdistyksessä ollut muka-
na, ensin Viipurin Rautatieläisten 
Kristillinen Yhdistys, sitten Lap-
peenrannan jonka perustaja olin ja 
viimeksi Tampereen Rautatieläisten 
Kristillinen Yhdistys. Olen yli 30 
vuotta syönyt VR:n kapeaa, mutta 
pitkää leipää ja ylistän virkaani sik-
si, että pelkällä kansakoulutiedoilla 
sain sellaisen viran.”  

Lopuksi Paavo Moilanen muis-
teli isästänsä: 

Sodan jälkeen Lappeenrannassa ei 
ollut asunnottomille yömajoja, isäni 
rakensi meidän kuuriimme kolme 
lavitsaa, jossa miehillä oli edes kat-
to pään päällä.  

Valtuustoaloitteen pohjalta yhdes-
sä Lappeenrannan Ev. Lut. seura-
kunnan kanssa, saimme aikaan 
asunnottomille miesten yömajan, 
ensimmäinen Pallossa sijainneen 
konttorin tiloihin, sitten Poliisilaitok-
sen autotalliin remontoidun mies-
ten yömajan ja kolmas saatiin Myl-
lymäen koulurakennukseen. Val-
vonnan yömajoissa hoiti Lappeen-
rannan Kristillisen Työväenyhdis-
tyksen jäsenistö.  

 

KALENTERIIN 
 

To 27.2. klo 12. Rautialan ystävien kokous Akaan srk:n ala-
sali, Sontulantie 1  
16.3.2014 klo 10  Seinäjoki Lakeuden Risti RKY:n kirkkopy-
hässä saarnaa Esa Lipasti 
Juhannusjuhlat 20.-22.6. Rautialassa. Tule ja tuo ystäväsikin mukaan 

 
RUKOUSAIHEITA  
 

RKY:n hallituksen kokous 9.4. Helsingissä 
Rataverkon rautatieläiskodit kautta maan 
IRM:n vuosikokous Bergenissä 27.-29.6. johon Reino  Tanjunen ja 
Tuulia Passila osallistuvat. 
IRM:n presidentin Ueli Bergerin vierailu Suomessa  18.-21.7. 
18.-21.7 Virkistys- ja muut päivät Rautialassa 2014 
Jäsenkehitys ja jäsenmaksut 
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Herraa kiittäen Uuteen vuoteen 2014! 

 
 

 
Kristuksessa rakkaat RKY-
ystävät, sisaret ja veljet! 
 
Juuri vietetyn Kristuksen armorik-
kaan syntymäjuhlan mentyä voim-
me luoda katseemme eteenpäin. 
Kiittäen ja ylistäen Herraa suun-
taamme askeleemme alkavaan 
vuoteen. Kristuksen seuraajina me 
panemme toivomme yksin Hä-
neen.  Me voimme turvata kaikes-
sa Hänen apuunsa ja johdatuk-
seensa. Häneltä saamme pyytää 
voimia ja viisautta vaikeuksiimme. 
Kiittäen voimme yhdessä ylistää 
Kaiken alkajaa ja täyttäjää: 
 
”Kohottakaa riemuhuuto Herral-
le, kaikki maa. Palvelkaa Herraa 
ilolla, tulkaa hänen kasvojensa 
eteen riemulla. Tietäkää, että 

Herra on Jumala. Hän on meidät 
tehnyt,  
ja hänen me olemme, hänen 
kansansa ja hänen laitumensa 
lampaat.  
Käykää hänen portteihinsa kiit-
täen, hänen esikartanoihinsa 
ylistystä veisaten. 
 
Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen 
nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; 
hänen armonsa pysyy iankaikki-
sesti ja hänen uskollisuutensa 
polvesta polveen.” Psalmi 100: 1-
5 ; 
 
 Jokaiselle SIIPIPYÖRÄ- lehden 
lukijalle Jumalan siunaamaa Uutta 
vuotta! 
 

Unto Martikainen, Joensuu.  
 

Kaikkien Pyhien skiitan kirkko Laato-
kan Valamossa kesällä 2009. 

Lehtori Pekka Koskion kokoelmat, Pori.   



JÄSENMAKSU 
Jäsenmaksulappu seuraa tämän Siipipyö-

rä-lehden mukana. 
 

Olisimme iloisia, jos hoitaisit jäsenmak-
sun helmikuun aikana. Viitenumero 13 

Jäsenmaksutili FI29 8000 1400 0686 57 
 

Hallitus 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Kuva Joutenlammen messusta 

Kuva Talvipäiviltä ’Pietari Brahen’ vierailusta 


