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                             SIIPIPYÖRÄ 

 

 
 Valintoja hallituksenkokouksessa 8.4.: Uudistettiin Siipipyö-

rän toimikuntaa, talousvaliokuntaa ja työvaliokuntaa. 
 varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Auranen. 
 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilit ja talousarvio esitettä-

väksi vuosikokoukselle sekä tulevat ohjelmat. 
 

 Haastamme sinut hankkimaan uusia jäseniä. Ilmoita sähkö-
postilla tai tekstiviestillä toimitussihteerille tiedot hankkimista-
si uusista jäsenistä tai Siipipyörän lukijoista.  

 Kaipaamme hyviä kertomuksia Siipipyörään.  

 RKY:n hallituksen kokous 18.7. Rautialassa 
 

KIRKKOPYHÄT  
Hanki yhdessä paikallisen piirin kanssa kirkkopyhiä paikkakun-
nallesi. Ilmoita Reino Tanjuselle.   
KATTOREMONTTI  
Lahjoitukset  Rautialan kattoremonttiin  
tilille FI14 2001 2000 5919 91  

Kannen kuva: Jari Kaakinen. 

RKY:n   TIEDOTUKSIA 

SIIPIPYÖRÄ 

mailto:reino.tanjunen@gmail.com
mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky.irm@kolumbus.fi
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SIIPIPYÖRÄ 
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN 
YHDISTYKSEN LEHTI 
 

 3-2014                                               89. vuosikerta   
 

 

HELLUNTAIN IHME  
 

”Laulakaa Jumalalle, soittakaa 
Hänen nimensä kunniaksi, ylistä-
kää Häntä, joka kiitää pilvivau-
nuillaan”. Ps. 68:5 
 

Talvi on mennyt. On aika heleän 
helluntain. Hämeessä syntyvät pe-
rinteiset helavalkeat. Valo voittaa. 
Pimeys väistyy. Keväinen luonto on 
heräämässä kesään. 
 
Iloitaan yhdessä helluntaista ja sen 
sanomasta. Soikoon mielissämme 
kiitoslaulut ja keväiset armon säve-
let. Tähän meitä yhdessä kehottaa 
myös helluntain psalmista. 
 
Helluntai on kirkon syntymäpäivä. 
Saivathan Herramme opetuslapset 
kokea todellisen helluntain ihmeen. 
Heille lähetettiin Isän luota Opastaja 
ja Puolustaja; Pyhä Henki. Mikä 
hämmennys, mikä ilo, mikä riemu.  
 
Myös me tämän päivän ihmiset 
olemme osallisia tästä samasta ih-
meestä yhdessä Israelin kansan 
kanssa: ”Minä olen heidän Juma-
lansa ja he ovat minun kansaani”.  
 
Tämän toteaa jo profeetta Jeremia 
vanhassa testamentissa. Jumalan 
armo ja helluntain ihme koskettaa ja 
koskee myös sinua ja minua. Sa-

nassaan 
Isä tulee 
lähelle lap-
siaan. Ris-
tin salai-
suus muut-
tuu todeksi. 
Arjessa 
monien 
asioiden ja tilanteiden keskellä tätä 
ei aina ole helppo kokea tai oivaltaa. 
Armosta saamme syntisinä joka 
aamu yhä uudelleen tukeutua sa-
naan. ”Katso entinen on mennyt ja 
uusi on sijaan tullut”. 
 
Aikamme monimuotoisuus ja arjen 
pelot ja vaatimukset saattavat hu-
kuttaa allensa helluntain ihmeen. 
Uskaltakaamme avautua sille ja sen 
lahjoille. Ehkäpä lähimmäisen ja it-
sensä armahtaminen avaa joka het-
ki muutoksen elämässämme ja koko 
ympäröivässä maailmassa. Tämän 
toteaa psalmin kirjoittaja: ”Kun Sinä 
lähetät henkesi, se luo uutta elä-
mää”. Ps 104:30.    
 
Vapahtajamme Sinua, rakkaitasi ja 
kotiasi siunatkoon. ”Tule Pyhä Hen-
ki, täytä uskoviesi sydämet ja sytytä 
heihin rakkautesi liekki”. Virsi 112 
 
Siunaten Reino
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
”Minun silmäni katsovat alati 
Herraan, hän päästää jalkani 
ansasta”. Ps 25:15 
 
Kevät etenee kohisten. Muutto-
linnut palailevat. Uuden kevään 
äänet soivat toivoa ja uutta 
mahdollisuutta. Puiden silmut 

vihertävät jo pohjoisessakin. Si-
pulikukat tunkevat talven jäl-
keen versojaan. Kevät on aina 
yhä uudelleen kasvun ihmeiden 
aikaa. Luojamme käden jälki nä-
kyy meille niin monimuotoisena 
ympäröivässä luonnossa joka 
kevät. ”Mikä olet sinä ihmislapsi, 
että aina häntä muistat”. Hän 
todella muistaa ja tuntee mei-
dät, vaikka usein Hänet unoh-

dammekin. Sittenkään Hän ei 
hylkää. Hän kantaa, nostaa, tu-
kee, rohkaisee ja armahtaa.  
 
 

RKY:n hallitus kokoontui 8.4.14. 
Liisankadulla:  
 
IRM:n kokousedustajiksi Sveit-
siin 27.-29.06.14  valtuutettiin 
puheenjohtaja ja kansainvälinen 
sihteeri Tuulia  
Saatettiin tiedoksi, että IRM:n 

edustajat saapuvat Suomeen 
17.07.14, Ueli Berger osallistuu 
kesäpäiville yhdessä Thomas 
Schmidhauserin kanssa.  
Täältä he jatkavat takaisin 
Sveitsiin.  
 
Hyvää kevätkesää, juhannuksen odo-
tusta ja juhlien valmistelua Sinulle ja 
perheellesi. 
Olet tervetullut kesän juhliin ja lomai-
lemaan Rautialaan. 
 

Siunaten Reino 

 

 
 

 

IN MEMORIAM 
 

Hanna Liukkonen o.s. Tanni   
19.8.1938-5.3.2014 
 
Ensimmäisten kevätkukkien 

alkaessa työntää versojaan tai aina-
kin suunnitella tulevaa suvea, oli 
Hannan elämä valumassa kohti pää-
töstään maaliskuun 5. päivän aamu-

na vajaan vuorokauden kamppailun 
jälkeen. Meillä oli Hannan kanssa 
paljon suunnitelmia tulevien kuukau-
sien varalle.  



Siipipyörä   3 - 2014      5 

 

RKY:n kukkatervehdyksen laskivat Tuulia Passila 
ja Mirjami Kallionpää 

Olimme juuri luopuneet Tykölän kar-
tanon isännyydestä kymmenien isän-
tävuosien jälkeen fyysisten voimava-
rojen vähentyessä. Emme enää 
Hannan kanssa yhdessä nähneet ra-
kasta kartanoamme uuden isäntä-
väen kohentamassa kunnossa 
vanhojen, vuosisataisten muisto-
jen keskellä. Olimme myös juuri 
ostaneet helpompaan asumiseen 
mahdollistavan kerrostaloasunnon 
ja asettumassa yhdessä sinne. 
Jumalan suunnitelmat olivat kui-
tenkin toiset kuin meidän ihmisten 
tekemät ja niinpä me saatoimme 
kaikkien rakastaman Hanna-
opettajan, puolison ja äidin Akaan 

kirkkomaahan esiäitiensä ja esi-
isiensä rinnalle odottamaan ylös-
nousemuksen aamua. 
 
Hannan työvuodet kuluivat alaluokki-
en opettajana pääosin Akaassa; Vii-
alan ja Kylmäkosken kouluissa lu-
kuun ottamatta muutamaa opettajan " 
sisäänajovuotta"  
Punkalaitumella. Hanna täytti paik-
kansa erinomaisesti. Koulu on muut-
tunut paljon nykyajan arvomuutosten 
kourissa, mutta Hanna ei luopunut 
kotiperintönä saamistaan arvoista: 
koti, uskonto, isänmaa. 
 
Tavallaan kotiperintönä hän sai myös 
RKY:n toimintaan mukaan lähtemi-
sen; isä, Reino Tanni oli toiminut pit-
kään RKY:n Toijalan piirin puheen-

johtajana ja isänsä voimien vähenty-
essä Hanna kyyditsi hänet RKY:n il-
toihin ja samalla reissulla säesti myös 
virsilaulantaa. Isänsä kuoltua Hanna 
jatkoi RKY:ssä Toijalassa. Vesilah-

den Rautialan kesäkoti oli myös 
Hannalle rakas paikka osaksi siksi et-
tä isä-Reino oli aikoinaan toiminut ak-
tiivisesti Rautialan saamiseksi RKY:n 
valtakunnalliseksi kesäkodiksi ja 
osaksi siksi, että meidän hääjuh-
laamme vietettiin siellä kesällä 1966. 
 
Me siunaamme Hannan elämäntyötä, 
joka ei näkynyt mahtailuna ja suurina 
sanoina, mutta joka saattoi olla sitä-
kin merkityksellisempi 
 

Olavi Liukkonen 
Kirjoittaja on Hanna Liukkosen avio-
puoliso  
 

 
 

Keskuudestamme ovat poistuneet Taivaan ihanuuteen  
Lea Kauppinen Joensuu, Kerttu Högbacka-Stenholm Toijala 
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RKY:n  juhannusjuhla  Rautialassa  20.- 22. 6. 
 ”Hyvä on herraa kiittää ja veisata kiitosta Sinun nimellesi”. Ps. 49: 16 

 
 

PERJANTAI 20.06. 
16-18  Saapuminen ja majoittuminen 
18.00  Lipunnosto 
18.30  Ilta-ateria 
19.30  Juhannussauna 
21.00  Lauluhetki, makkaranpaistoa 

 hiljentyminen ja juhannuskokon polttaminen 
saunarannassa (sään salliessa) 

 
JUHANNUSPÄIVÄ 21.06. 

08.00  Aamiainen 
09.00   Aamuhartaus 
10.00   Messu Vesilahden kirkossa saarna Reino Tanjunen, kirkkokahvit 

kirkkopihassa 
13.00   Lounas Rautialassa 
             Lepoa, keskustelua ja ulkoilua 
15.30   Päiväkahvit 
16.00   Raamattutunti ja keskustelua aiheesta 
17.00   Päiväseurat, piirien tervehdyksiä 
18.30   Ruokailu 
19.30   Iltaveisut ja hartaus 
 21.00   Iltatee ja lipunlasku 

 
SUNNUNTAI  22.06. 

08.00  Lipunnosto 
08.15   Aamiainen 
10.00   Messu Narvan kyläkirkossa saarna Arto 

Auranen 
12.00   Lounas 
13.30   Päätösseurat, lähtökahvit ja lipunlasku 

 

 
Hinta 125 € täyshoidolla. (Lauantai 50€) Jäsenille 85€-100€ 
Muista ilmoittautua netissä tai 0400654526 Auranen 
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RKY:N KESÄPÄIVÄT ja SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VUOSIKOKOUS Rautialassa 18.–20.7.2014  

"Veisatkaa Herralle kiitosvirsi, soittakaa kanteleilla kiitosta meidän 
Jumalallemme". Ps 147:5  

PERJANTAI 18.7.2014 

Hallituksen kokous  

 16-18  Saapuminen ja majoittumi-

nen 

 18.00 Illallinen 

 19.00 Alkajaisjuhla, tervehdyksiä, 

laulantaa ja muisteluja 

 21.00  Iltatee  

LAUANTAI  19.07. 

 08.30  Lipunnosto ja aamupala 

 10.00  RKY:n toinen sääntömääräinen vuosikokous 

 12.00  Lounas 

 13.00  Bussiretki lähitienoolle, retkikahvit luonnon helmassa 

 17.30  Päivällinen Rautialassa 

 19.00  Retken ja elämän tilitystä, saunomista ja lenkkeilyä 

 21.00  Lipunlasku ja iltatee 

SUNNUNTAI 20.07. 

 8.30  Lipunnosto ja aamupala 

 10.00  Messu Vesilahden kirkossa saarna 

Ueli Berger 

 12.00  Lounas Rautialassa 

 13.00  Sanan ja päivän teeman äärellä 

 14.00  Lipunlasku, lähtökahvit ja hyvästelyt 

Näillä päivillä vierailevat IRM:n presidentti Ueli Berger sekä Thomas Schmid-

hauser Kansainvälisestä Rautatielähetyksestä Ilmoittaudu Tuulialle 050579288

Kuvassa mm. Ueli Berger ja Thomas 

Schmidhauser. Lähdossä jakamaan IRM:n 

kalentereita. 

mailto:tuulia.passila@pp.inet.fi?subject=Seminaarilaispalautetta
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KUULUMISIA RATAVERKOLTA 

 

Kertomus kiskojen päältä 
Hannu Haverinen 
 

Elämässämme ajattelemme joistain 
asioista, ettei tuollaista tilannetta voi 
tulla minun eteeni. Kaikki kuitenkin 
ihmiselämässä on mahdollista. Tä-
män sain itsekin kokea 26 päivänä 
marraskuuta 1986. Oli marraskuinen 
aamu, ilma oli kostean kalsea, läm-
pötila oli nollan tietämillä ja lunta oli 
maassa noin pari senttiä.  Olin läh-
dössä työmatkalle kuljettajatoverini 
kanssa. Tehtävämme oli viedä Kon-
tiomäestä tyhjiä raakapuuvaunuja 
Arolan asemalle. Mieleni oli iloinen ja 
onnellinen, sillä 20 päivä oli syntynyt 
meille pieni poika. Lapsen syntymä 
oli ollut dramaattinen ja vaimoni elä-
mä oli ollut vaakalaudalla.  Olin tästä 
hyvin kiitollinen, koska kaikki oli nyt 
hyvin. Työtoverini onnitteli minua lap-
sen syntymästä tallilta lähtiessä oi-
kein kädestä pitäen, joka jäi minulle 
erityisenä mieleen.  Jarrujen tarkas-
tuksen ja muiden lähtötoimenpiteiden 
jälkeen sai junamme lähtöluvan.  
Matka sujui mukavasi kuljettajan 
kanssa ajatuksia vaihtaen ja puhuen 
myöhäisestä talven tulosta ja märäs-
tä syksystä, jota oli jatkunut useam-
man kuukauden ajan.   
Pian olimme lähestymässä Arolaa, 
matkaa oli enää kolmisen kilometriä. 
Rata kaartoi loivasti vasemmalle ja 
samassa huomasin jotain, mikä he-
rätti huomioni. Hieman lumisessa ra-
tapenkassa oli tumma kohta.  Pääs-
säni palaset loksahtivat kohdalleen, 
ratapenkka oli hävinnyt kiskojen alta.  
Voiko tuo olla totta, ei olisi halunnut 
tätä uskoa todeksi, mutta totta se oli. 
Kiskot roikkuivat ilmassa n. 10 metrin 

matkalla ja alla oli pari metriä pelkkää 
ilmaa. Kuljettaja oli huomannut sa-
man asian ja sanoimme kuin yhdestä 
suusta: ”Rata on sortunut!” Samalla 
kuljettaja aloitti jarrutuksen ja syöksyi 
minun puolelleni, koska arvioi vetu-
reiden kaatuvan ulkokaarteen puolel-
le.  Seuraavat sekunnit kestivät pit-
kään. Oli niin kuin ajankello olisi hi-
dastanut kulkuaan, kävin läpi omaa 
elämääni, puolisoa, perhettäni ja lä-
heisiäni.  Ajatus kuolemasta nousi 
pintaan, tänne suolle päättyy minun 
elämäni. Viime hetkellä mieleni sopu-
koista nousi avuttomana ja heikkona 
sydämen huokaus: ”Herra pelasta 
meidät”.  
Tästä jatkui todellisuus, jossa sorme-
ni puristivat istuimen sivulta kiinni. Ai-
kaa oli muutama sekunti ja tapahtu-
mat piirtyivät mieleni sopukoihin läh-
temättömästi. Kun veturin keula tuli 
vauriopaikan kohdalle, se painui 
alaspäin ja sen jälkeen alkoi hitaasti 
kääntyä oikealle. Kuljettajan ote irtosi 
veturin keulan törmätessä vasta-
penkkaan ja vaipui ohjaamon toiselle 
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Hannu Haverinen 55,  
insinööri/veturinkuljettaja, nykyi-

sin eläkeläinen. 

Naimisissa oltu 33v, 3 lasta yksi 
tyttö ja kaksi poikaa.  

Lapset ovat aikuisia ja muutta-

neet pois kotoa. 

puolelle. Veturin äänimaailman täytti 
vedenhälyttimen summerin räikeä 
ääni samalla merkkivalojen sytyttyä 
keskikaapin sulaketaulussa.  Johto-
veturi oli kääntynyt yli 90 astetta. Lo-
pulta käsieni ote irtosi ja putosi kai-
ken rojun keskelle. Sitähän olikin pal-
jon kun lattialuukut työkalut, välikaa-
pelit ja kaikki irtonaiset tavarat lensi-
vät hytissä. Korviini kantautui voi-
makkaana metallin kirskunta, joka tuli 
vääntyvistä kiskoista ja vaunujen vyö-
rymisestä vetureiden päälle, siitä ei 
tuntunut tulevan loppua.  

Lopulta tuli hiljaista, jonka alta nousi 
syvä kiitollisuuden huokaus Taivaan 
Isän puoleen, sinä kuulit rukoukseni. 
Vielä hetkeä aiemmin pelkäsin, että 
kaiken rytinän jälkeen joku rauta kop-
sahtaa päähäni ja se sitten siinä.  
Ilokseni huomasin myös työtoverini 
olevan elossa ja autoin hänet rojun ja 
hiekan seasta sen verran jaloilleen, 
että pääsimme ikkuna-aukon kautta 
ulos. Elämän riemu täytti mieleni, 
ajallisen tavaran merkitys siinä het-
kessä kalpeni sen lahjan rinnalla mitä 
olin saanut. Kuinka kallisarvoinen on-
kaan elämän lahja.  Minun elämälläni 
on merkitys ja tehtävä.  
Tässä vaiheessa adrenaliinia oli pal-
jon kierrossa ja toiminta jatkui vais-
tonvaraisesti opitun kaavion mukaan. 

Olinhan kaksi viikkoa aiemmin ollut 
EA- kurssilla, joten siitä oli nyt paljon 
apua.  Selvisin tilanteesta yllättävän 
vähällä ja ennen kaikkea olin iloinen 
päästessäni kohtaamaan puolisoni 
sairaalassa ja myöhemmin vanhem-
mat lapseni kotona.  Meillä on ruko-
uksia kuuleva Jumala, eikä elämäm-
me ole mitään sattumien ohjaamaa 
ajelehtimista.  Jokaisen elämällä on 
tarkoitus. Olemmeko valmiit kun meil-
le käy kutsu?  
Mihin perustuu turvallisuutemme, on-
ko se raha, menestys vai mikä? Van-

hassa lastenlaulussa sanotaan: 
”Kun on turva Jumalassa tur-
vassa on paremmassa….” Näi-
tä kysymyksiä on hyvä miettiä 
kun arkinen kiire alkaa pitää ot-
teessaan.  Jeesus sanoo:” Tul-
kaa minun luokseni, kaikki te 
työn ja kuormien uuvuttamat. 
Minä annan teille levon.” Juma-
lan silmissä olemme niin kallis 
arvoisia, että Hän suostui tule-
maan maailmaan ihmisenä, so-

vittaakseen meidän syntimme. Gol-
gatalla kuului runsaat 2000 vuotta sit-
ten huuto: ”Se on täytetty”.  Se on 
täytetty sinun ja minun kohdaltakin 
kertakaikkisesti.  
Sinä sumuisena marraskuun aamu-
päivänä rannekelloni rikkoutuneen 
lasin alla olivat osoittimet pysähty-
neet kohtaan 11:30. Se ei ollut pää-
tepiste vaan uuden alku.
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ESITTELYSSÄ  Matti Kytö
 
Uusi hallituksen jäsen Matti Kytö 
on neljännen polven tamperelai-
nen diplomi-insinööri. Hän on 
syntynyt juhannuksen tuntu-
massa vuonna 1970 kaksoissis-
kon kera. Tampereen Takahuh-
dissa lapsuus meni normaalin 

pojan tavoin leikkien ja pelaillen 
muun muassa Sikosuon metsis-
sä juosten ja majoja rakennel-
len.  
 
Koulut Matti kävi Tampereella. 
Tampereen Teknillisestä Yliopis-
tosta (TTKK) hän valmistui DI 
1996. Nyt hän asuu Idesjärven 
rantamilla kilometri keskustasta 
ja työpaikastaan Valmet Power’ 

ista, joka on osa Valmet konser-
nia.  
Matti vetää tuotepäällikkönä 
tuoteryhmää, joka vastaa Val-
met Power Oy:n ympäristöjär-
jestelmät yksikön sisällä olevas-
ta poltintuotteista ja -laitteista 
globaalilla tasolla.  
 
- Äitini Hellä Kytö on pitkän lin-

jan rautatieläinen. Osin siitä 
syystä olen ollut kiinnostunut ja 
myös leikkinyt junilla pienen 
ikäni. Paljon on tullut junalla 
matkustettua, vuonna 1986 tuli 
silloinen Suomen henkilöliiken-
nerataverkko kierrettyä siten, 
että kaikki osuudet, missä juna 
kulkee, on käyty. Myös Tukhol-
man tunnelbana tuli ajettua 
kokonaan tuolloin. 

 
Mattia on 
aina kiin-
nostanut 
rautatei-
den ka-
luston 
kehitys; 
dieselve-
turit ja 
sähköis-
tyminen 
ja rata-
tekniikan kehittyminen muun 
infran ohessa.  
Nuorta miestä on kiinnostanut 
myös erilaiset tilastot 
Tampereen seudulta. Hän 
opetteli melkein ulkoa muun 
muassa 1982 - 1988 ajalta 
maamme henkilöliikennetasku-
aikataulut ja seurasi erityisesti 
Tampere - Orivesi väliä.  
Missä vain on museorautatielii-
kennettä Matti on ne kolunnut 
eri järjestäjien kautta. Junista on 
tullut harrastus, joka on johta-
nut SRHS (Suomen Rautatiehis-
toriallinen seura) jäsenyyteen. 

Jäsenenä ja myös hallituksessa 
on tullut oltua sekä Suomen Il-
mansuojeluyhdistyksessä että 
IFRF:n kansallisessa osastossa 
(International Flame Research 
Foundation). Viimeinen kutsu tu-
li liittyä mukaan Tampereen rai-
tiotiehankkeen esisuunnittelu-
työryhmään. 
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Monenlaista on harrastettu nuo-

rempana, perhosten keräilystä 
pesäpalloon, pianon soitosta jal-
kapalloon, kertoilee monitoimi-
mies, veneilyä unohtamatta. Ny-
kyään työ vie lähes kaiken ajan, 
mutta harrastukset yhdistyvät 
sopivasti työn kanssa. Matti 
suunnittelee harrastajakollegan 
kanssa höyryveturia, joka voisi 
käyttää biomassaa polttoaineena 

ja olisi silti pitkälle automatisoitu 
ja toimisi korkealla kokonaishyö-
tysuhteella kulunvalvontaa 
unohtamatta.  

B Ollessani viime vuonna kan-

sainväliseen IRM:n konferenssis-
sa Unkarissa tutustuin mat-
kaseurueeseen. Siellä tuli kipinä 
liittyä RKY:n jäseneksi.  
 
Matti on tunnollinen kirkossakä-
vijä. B Tampereen upeassa Tuo-

miokirkossa on oltu joka joulu 
aamukirkossa. Kesäisin tulee 
käytyä muun muassa Aitolah-
dessa vanhassa kirkossa.  
 
 

Haastatteli Arto Auranen 
 

 

 
 

 
 

Virkalakkien kokardit. Vas. Veturinlämmittäjä, veturinkuljettaja, vetu-
rinkuljettaja uudempi, ylikonduktööri.  
Alarivissä uudemmat merkit.  
 

Kokardeista kuvan välitti meille veturinkuljettaja Aulis Kangasniemi. 
 



 
 
 
 

 
 

KALENTERIIN 
 

 Juhannusjuhlat  20.-22.6. Rautialassa. Tule ja 

tuo ystäväsikin mukaan. 

 Kesäpäivät 18.-20.7. Rautialassa. Mukana 

vieraita IRM:stä  

 Syyspäivät  12. – 14.9.Rautialassa 

 Hallitus marraskuussa 11.11.2014 Liisan kadulla 

 Talvipäivät Helsingissä 23.-24.1.2015 

 Siipipyörään 90 vuotisjuhlat 2015 (Odotamme juttuja) 

 

RUKOUSAIHEITA  
 

 Jäsenkehitys ja jäsenmaksut 

 Rautatieläiskodit ja uudet jäsenet sekä sairasvuoteella olevat 

RKY:läiset ja yksinäiset vanhukset 

 RKY:n toiminta ympäri rataverkkoa 

 RKY:n hallituksen kokous 18.07.14, vuosikokous 19.07.2014  

 IRM ja sen jäsenjärjestöt 17 maassa 

 IRM:n presidentin vierailu Helsingissä ja Rautialassa 

 Liisankatu ja Rautiala, toiminta siellä 

JÄSENMAKSU 
 

15 €   FI29 8000 1400 0686 57 
viite 13 

puolisolta 10 € 


