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Ilmestyy 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  

 

SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 
Päätoimittaja Reino Tanjunen, Rahtitie 12, 90620 Oulu, 

08 373198 ja 0445599017, Sähköposti reino.tanjunen@gmail.com  
 

Toimitussihteeri Arto Auranen, Kymenraitti 4 as 4, 53100 Lappeenranta 
Puhelin 0400654526 Sähköposti arto.auranen@auranet.fi (myös osoitteenmuutokset) 

 

Jäsenet: Esa Lipasti, Onni Lysti, Kalervo Peltonen, Matti Kytö ja Antti Mustonen 
 

RKY:N TOIMISTO 
Liisankatu 27 G 17, 00170 Helsinki 

Puhelin (09) 135 5745, Sähköposti: rky.irm@kolumbus.fi 
Päivystys kuukauden parillisina tiistaina  klo 10-14.00 

RKY:n pankkitili FI29 8000 1400 0686 57 
 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, puhelin 09 42892145 
tai 0500815467 (Pitopalvelu) 

Rautialan Ystävät ry:n pankkitili FI17 8000 1100 3648 69 
 

RKY:n kotisivut: www.irm.fi 

SIIPIPYÖRÄ 

                             SIIPIPYÖRÄ 

RKY:n    TIEDOTUKSIA 

 

 

HALLITUS 
 

 Pitopalvelu Päivärinteen ja Liisankadun vuokrasopimukset on päivitetty. 
 Toivolan katto- ja kuistiremontti on valmis. Remonttimiehet hoitivat sa-

malla pieniä korjauksia sekä päärakennuksessa, että Toivolassa ja nyt 
kaikki majoitustilojen kartoituksessa vuosi sitten vaaditut korjaukset on 

tehty. 
 Vuoden 2015 kansainväliset kalenterit ovat toimistolla ja kaikki 

halukkaat voivat niitä hankkia jaettavaksi. 
 

KIRKKOPYHÄT  
 su 18.1. 2015 klo 10 Sammonlahden kirkko Lappeenranta. saarna Arto 

Auranen 
 23.-25.1. Talvipäivät Helsingissä (I vuosikokous) 

 su 8.2. klo 10 Pielisensuun kirkko, Joensuu  saarna Arto Auranen 
 su 26.4. klo 10 Kärkölän kirkko saarna Reino Tanjunen. Mukaan kutsu-

taan Lahden Riihimäen ja eläkeläispiirit ja alueen rautatieläiset. 
 Lahjoitukset  Rautialan kattoremonttiin ja Toivolan korjaukseen 

 tilille FI14 2001 2000 5919 91  

  
Kannen kuva: Arto Auranen  Pyhä perhe 

RKY:n   TIEDOTUKSIA 

mailto:reino.tanjunen@gmail.com
mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky.irm@kolumbus.fi
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SIIPIPYÖRÄ 
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN YHDISTYKSEN 
LEHTI 
 
 6-2014                                    89. vuosikerta   
 

TÄNÄÄN  ON  TEILLE  SYNTYNYT  VAPAHTAJA 

 
”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon”, näin kertoi 
profeetta ja Jesaja jo vuosisatoja 
ennen Vapahtajamme syntymää. 
Keskelle syksyn hämärää ja 
pimeyttä kaikuu jälleen joulun 
juhlaviesti, kuten pari vuosituhatta 
sitten. ”Älkää peljätkö. Teille on 
syntynyt Vapahtaja”.  Miten 
riemullinen onkaan tämä enkelten 
ilmoittama sanoma. Rohkenethan 
ottaa sen vastaan. Älä epäröi. 
Keskelle arkeasi, kipujasi, ehkäpä 
menneisyyden taakkojen ylle kaikuu 
tuo ikiaikainen sanoma. 
 
Joulun aika tuo varmaankin mieleen 
monet rakkaat ja lämpimät muistot. 
Lapsuuden joulujen kultaiset ajat, 
joskus kipeätkin. Joulun Lapsi ei ole 
mikään kiiltokuva ja vaatimus 
täydellisyydestä. Hänessä Luo-
jamme tuli ihmiseksi, kaltaisek-
semme ja otti orjan muodon, että 
meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. 
Armo tulee näin käsin kos-
keteltavaksi ja ymmärrettäväksi. 
 
Saamme matkata katsomaan 
Seimen Lasta ja ihmetellä Jumalan 
suuruutta ja läsnäoloa keskellämme. 
Sytyttäkäämme kynttilä Joulun 
Lapselle. 

 
 

Valo syttyi, 

Lapsi syntyi. 

Iloitsee maat, 

kaikki kansat. 

Raikaa kellot riemuaan. 

Lapsi syntyy, kiittäkää. 

 
 
Iloa Jouluusi ja Siunattua Uutta 
Vuotta Sinulle, Kotiisi ja Rakkaillesi 
 

Siunaten Reino 



Siipipyörä   6 - 2014      4 

 

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA 
 

”Hoosiannaa, Herra auta, 
Herra pelasta!” 
Olemme vuodenkierrossa 
adventin ajassa ja joulun 
odotuksessa. Pimeän har-
mauden keskellä on sittenkin 
toivo valosta, toivo parem-
masta. Odotamme Seimen 
Lapsen syntymää. 
 
Merkillistä, kuinka tietyt asiat, vaik-
ka ovatkin tapahtuneet jo vuosi-
tuhansia sitten, tuntuvat vuosi 
vuodelta yhä uudelta ja tuoreelta. 
Ehkäpä itsekukin meistä tarvitsee 
tällaisia juhla-aikoja ja -matkoja 
lapsuuden muistoihin sekä tilaisuu-
den aloittaa ikään kuin uudelleen ja 
jättää vanhan ja menneen taakse. 
 
Turhaan ei Raamattu todista: ”Kat-
so uudeksi minä teen kaiken”. 
Saamme todella aloittaa uuden 
ajan ja laulaa koko sydämestämme 
Hoosianna-laulua ja matkata Sei-
men Lapsen 
luo. Tätä mahdollisuutta meiltä ei 
kukaan ota pois. Voimme tehdä 
nämä matkat kukin omalla persoo-
nallisella tavallamme Jumalan 
armoon ja anteeksiantoon luottaen. 
Tulkaamme lapseksi jälleen ja kas-
vakaamme luottamuksessa Tai-
vaalliseen Isäämme ja Vapahta-
jaamme. Onhan Hän luvannut: 
”Minä en sinua jätä, enkä sinua hyl-
kää”. 
 
Kuten paimenet kerran Betlehemin 
kedolla kuulivat enkelten viestin: 

”Älkää peljät-
kö, teille on 
tänä päivänä 
syntynyt Va-
pahtaja.” Sa-
ma suloinen 
viesti kuuluu 
meillekin. 
Viesti kuuluu 
kaikille kaikki-
alla. 
 
Puheenjohtajalla oli tilaisuus vierail-
la Porhan jäsenten kanssa Oulun 
Piispan Samuel Salmen adventti-
vastaanotolla. Lämpöiset terveiset 
Piispan adventtijuhlasta teille jokai-
selle. 
 
Syksyn aikana Sotkamon Vuokatin 
kirkossa oli RKY:n ja rautatieläisten 
kirkkopyhä, jonka Juhani, Kajaanin 
ystävämme oli järjestänyt. Liturgian 
toimitti Antti Lankinen ja Reino-
puheenjohtaja saarnasi sunnuntain 
aiheesta: kristityn vapaus. Messun 
jälkeen kokoonnuimme kirkkokah-
ville ja keskustelimme RKY:stä ja 
kansainvälisestä rauratielähetyk-
sestä. Kiitokset Sotkamon seura-
kunnalle ja vastuunkantajille Vuo-
katin kirkkopyhästä 12.10. 
 
RKY:n hallitus kokoontui valmiste-
lemaan vuoden 2015 talvipäiviä, 
jotka pidetään Helsingissä Hotelli 
Arthurissa 23. – 25.01.2015. Talvi-
päiville osallistuu myös Ueli Berger 
IRM:n presidentti.  
Kokouksessa käsiteltiin lisäksi nor-
maalit hallituksen asiat ja hallitus 
antoi sihteerin ja puheenjohtajan 
tehtäväksi valmistella vuosikokouk-
selle mm. seuraavat asiat: 
toimintakertomus vuodelta 2014, ta-
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lousarvioesitys v. 2015 ja toiminta-
suunnitelma vuodelle 2015. 
Päätettiin myös anoa kirkkohallituk-
selta avustusta ensi vuodelle 1500 
euroa. Samoin päätettiin lähettää 
joulutervehdykset yhteistyökump-
paneille.  
 
Saatettiin tiedoksi myös VR-
Groupin jouluhartaus, johon pu-
heenjohtaja osallistuu.  
 
Tulevaisuutta ajatellen lienee syytä 
keskustella vakavasti RKY:n tilan-
teesta sekä Liisankadun että Rau-
Rautialan kiinteistöjen kohtalosta. 
Voisiko olla mahdollista vaikka luo-

pua kiinteistöistä ja järkevöittää si-
ten koko yhdistyksen toimintaa? 
 
Kiitos teille jokaiselle kuluneesta 
vuodesta, kiitos tuesta ja esiruko-
uksista. 
Mitä parhainta adventin aikaa sinul-
le ja rakkaillesi sekä turvallista 
joulun odotusta. 
 
J.K. Vanhempi sukupolvi muistanee 
hyvin, kuinka kansallemme kosket-
tava ja raskas talvisota syttyti 75 
vuotta sitten. Ja kansakunta selvisi! 
 

Ylös kirjasi Reino 

 
 

 

ONNITTELUT 
 

Hellä Kytö on täyttänyt 80 vuotta Lämpimät Onnen ja 
Siunauksen toivotukset hänelle. 

Toivotamme onnea ja siunausta myös muille jäsenille, jot-
ka ovat täyttäneet vuosia.  

 

 
IN MEMORIAM 
 

Turun RKY:n jäsen opettaja Saara Mäkinen on kuollut 
11.2.14. Hän oli rautatieläisperheen tytär. Saara oli uskolli-
nen RKY:läinen, hän toimi Turun osaston tilintarkastajana 
vuosikymmeniä. Hän järjesti RKY:n seuroja paikkakunnalla. 
Hän oli ahkera muistelija Turun juhlissa ja paikallisissa seu-
roissa. Lämmin kiitos Saaralle ahkeruudesta ja 
uskollisuudesta. RKY:läiset ja RKY:n hallitus muistavat kiitok-
sella Saaraa ja hänen elämäntyötään. 
 
Högbacka-Stenholm Kerttu, Toijalasta. Rintala Eila Sei-
näjoelta Siunausta ja voimia läheisille 

 
 

Halutessasi ilmoita merkkipäiväsi Reinolle 0445599017 tai Artolle 
0400654526 Siipipyörää varten. Myös on hyvä ilmoittaa poisnukkuneet 
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TALOUDEN TARKASTELUA 
 
Yhdistyksen talous on heikentynyt 
huomattavasti kuluvana vuonna. 
Vaikka tilinpäätös käsitelläänkin 
yksityiskohtaisesti vasta ensi heinä-
kuussa toisessa vuosikokouksessa, 
on syytä kertoa tilanne jo nyt. 
 
Talousarvion ulkopuolelta tälle 
vuodelle tuli Toivolan katon- ja 
kuistin remontti, joka jouduttiin 
tekemään vuoden loppuun men-
nessä. Vuosi sitten viranomaisten 
Rautialassa tekemän majoitusilojen 
kartoituksen yhteydessä oli kor-
jauksille onneksi saatu pidennetty 
toimeenpanoaika. Katselmuksen yh-
teydessä mm. Toivolan WC:n ilmas-
tusputken ympäriltä löytyi vesi-
vahinko, jonka laajuus selvisi vasta 
tarkemmissa tutkimuksissa.  
 
Yhdistyksen maksuvalmius on hei-
kentynyt kesän jälkeen huomat-
tavasti ja tästä syystä toimihenkilöille 
aiemmin maksetut kuukausittaiset 
kulukorvaukset on hallitus marras-
kuun kokouksessaan päättänyt 
jättää toistaiseksi maksamatta. Näin 
menetellen yhdistyksen laskut voi-
daan hoitaa. Matkakulut hallituksen 
kokouksiin korvataan edelleen 
julkisen kulkuneuvon mukaan. 
 

Yhdistys on joutunut ottamaan uutta 
lainaa, vaikka Rautialan pääraken-
nuksenkin kattoremonttilainaa on 
vielä jäljellä. 
Rautialassa tulee tehtäväksi myös 
ensi vuonna mittavia investointeja, 
sillä uusi voimaantullut jätelaki 
velvoittaa uusimaan jätevesien 
käsittelyn vuoden 2015 loppuun 

mennessä. Uuden jätevesijärjestel-
män suunnittelu on jo aloitettu ja 
tiedossa on, että järjestelmän 
uusimisen kustannusarvio on noin 
35.000 euroa. Toinen kesän jälkeen 
tietoon tullut investointikohde on 
Rautialan päärakennuksen kaakeli-
uunit. Kolme viidestä kaakeliuunista 
on nuohoojan ilmoituksen mukaan 
menossa käyttökieltoon tämän 
lämmityskauden jälkeen, ellei niiden 
tulipesiä uusita. Tämä muuraustyö 
on laajuutensa vuoksi tehtävä 
lämmityskauden päätyttyä ensi 
kesän ja syksyn aikana. Se on 
teetettävä kaakeliuuneihin erikois-
tuneella ammattilaisella, sillä myös 
kaakeleita joudutaan ainakin kah-
dessa uunissa korjaamaan 
liikkuneiden tulipesän tiilien vuoksi. 
 

Lisäksi Liisankadun osakehuoneis-
toa rasittaa ensi vuonna tehtävästä  
piharemontista aiheutuva, arviolta 
5000 euron kustannus.  
 
Hallituksen on viipymättä mietittävä 
keinoja, miten tiedossa olevat 
investoinnit rahoitetaan, sillä talous 
ei nykyisellään kestä lisää lainan-
ottoa. 

Sihteeri ja rahastonhoitaja  
Tuulia Passila 
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RKY:n Talvipäivät ja vuosikokous Helsingissä 
23. - 25.1. 2015  Hotelli Arthurissa Vuorikatu 19 

"Taivaat julistavat hänen vanhurskauttaan, kaikki kansat näkevät 
hänen kunniansa." Ps. 97: 6. 

 
OHJELMA 
 
Perjantai 23.1.  
14.00 Siipipyörän 90-vuotisjuhla Ravintola Höyrypannussa Vilhonkatu 13 

Junalaitureiden vieressä. 

17.00 Päivällinen Hotelli Arthurissa  

18.00  Keskinäistä jakamista 

20.00 Iltatee ja kahvi 

 
Lauantai 24.1. 

07.30-9.00 Aamupala 

09.30  Aamuhartaus Päivien esittely 

10.00   Raamattutunti "Pyhä Henki" Arto Auranen 

12.00   Lounas 

12.30   Käynti RKY:n toimistossa Liisankadulla  

15.00   Päiväkahvi 

15.30   Vuosikokous/hallitus 

19.00   Musiikin, runon ja keskinäisten muistojen ilta 

20.00   Tukeva iltapala 

 
Sunnuntai 25.1.  

7.30-8.30.  Aamiainen 

10:00  Messu Tuomiokirkossa  

12:30   Lounas 

13:30   Päätöshetki ja läksiäiset kahvin kera 

 

 

Päivien hinta kokoajalta 300€ 1 hengen huone, 250€ 2 hengen huoneissa. 

Ilman majoitusta hinta 121 € hengeltä. 

Ilmoittautumiset 10.1.2015 Tuulialle 0505759288  tai nettisivuillamme 

Matkatavarat voidaan säilyttää ravintola Höyrypannussa Siipipyöräjuhlan 

ajan. 
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SIIPIPYÖRÄ  90 VUOTTA 
 

 

 
Lehtemme Siipipyörä tulee kunniak-
kaaseen 90 vuoden ikään tulevana 
vuonna. Vuoden 1925 lopulla ilmestyi 
Siipipyörän ensimmäinen numero. 
Lehden historiassa on ollut monen-
laisia vaiheita. Alkuaan lehtemme 
toimi läheisessä yhteistyössä 
NMKY:n kanssa, kuten koko yhdis-
tyksemme. Siipipyörässä RKY:n 
merkkinä ei kuitenkaan ole pelkkä 
pyörä siipineen puhumassa joutui-
sasta liikenteestä, vaan merkkiin 
siipipyörän ylle kuuluu risti uskon ver-
tauskuvana. 

 

Kalle-setä, Kalle Kauppinen, toimi 

ahkerasti lehden parissa ja mm. Ou-

lun NMKY:n piirissä ollen vahva 

julistaja ja raittiusmies. Kristillisyys ja 

raittius kulkivat käsi kädessä niin leh-

temme kuin RKY:nkin toiminnassa. 

Olihan lehtemme nimi aikoinaan: 

Selvä Raide ja sitä julkaistiin 

NMKY:n lehden yhteydessä. Aluksi 

lehti ei ilmestynyt säännöllisesti. 

Vuosikerran 1936 hinta oli 1 markkaa 

50 penniä ja vuonna 1991 hinta oli 25 

markkaa. 

 

Alusta saakka lehdellä oli kannustava 

ja rohkaiseva ote kristillisyyteen ja 

raittiuteen. Lienevät rautatieläisten 

raittiusyhdistyksetkin saaneet alkun-

sa lehtemme ja RKY:n piiristä. 

Tarkoitus oli alusta asti tukea ennen 

kaikkea rautatieläisiä ja rautatieläis-

perheitä, unohtamatta rautatieraken-

nustyömaita ja kristillistä työtä rauta-

tierakennuksilla. Rautatielaitos on 

aina ollut vahvasti tukemassa lehte-

ämme ja sen toimintaa, samoin 

yhdistystämme. 

 

Lehtemme on aina halunnut olla yh-

dyssiteenä järjestömme jäsenille. 

Siipipyörä-lehteä ja sen edeltäjää 

ovat toimittaneet vuorollansa yhdis-

tyksen puheenjohtajat apunaan leh-

den toimituskunta. Pitkän rupeaman 

päätoimittajuutta hoiti rovasti Esa Li-

pasti. Nykyisin lehtemme toimitus-

sihteeri on Arto Auranen. Arton ja 

nykytekniikan ansiosta Siipipyörä on 

monipuolistunut. Toimitussihteereinä 

ovat toimineet aikaisemmin mm. lää-

ninrovasti Pentti Kortekangas ja 

rovasti Urho Siro. 

 

Erityisen kiitoksen ansaitsee VR:n 

vanhan pääkonttorin henkilökunta, 

joka vaivojaan säästämättä on rak-

kaudella ja ahkeruudella ollut tuke-

massa lehteämme ja sen toimintaa. 

Esimerkiksi voisi ottaa vuonna 1928 

ensimmäiseksi kansainvälisen rauta-

tielähetyksen presidentiksi valitun 
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diplomi-insinöörin, VR:n rataosaston 

päällikön Axel von Weissenbergin, 

jolle lehden kerrotaan olleen sydä-

men asia. 

 

Olosuhteet ja tilanteet ovat vuosi-

kymmenten myötä vaihdelleet. 

Lehtemme tuki jäsenistölle ja heidän 

kodeilleen ei kuitenkaan ole muuttu-

nut. Välissä on ollut vaikeita sota-

vuosia, puutetta ja hätää, mutta lehti 

on ilmestynyt uskollisesti ja kertonut 

tapahtumista ja paikallisten jäsenyh-

distysten toiminnasta eri puolilla 

rataverkkoa. Lehtemme välityksellä 

jäsenistö on saanut tiedon yhdistyk-

semme kesä-. syys- ja talvipäivistä 

sekä paikallisista kirkkopyhistä. Siipi-

pyörä-lehti on tuonut uutisia myös 

kansainvälisen rautatielähetyksen pii-

ristä. Lehtemme on toiminut vahvasti 

myös hengellisen sanoman välittäjä-

nä. 

 

Yhä tärkeämmäksi toimituskunta ny-

kyään näkee yhteydenpidon Siipi-

pyörä-lehden välityksellä. Toivomme 

edelleen jatkuvuutta ja virkeyttä pir-

teälle 90-vuotiaalle lehdellemme. 

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, 

mutta toivomme kaikki lehdellemme 

siunausta ja kaikkea hyvää tulevai-

suudessakin. Matkatkoon lehtemme 

Siipipyörä turvallisesti uudelle vuosi-

kymmenelle.  

Tervetuloa talvipäiville ja juhlimaan 

90-vuotiasta Siipipyörää. Tule ja tuo 

ystäväsikin. 

Reino 

 

 

50 VUOTTA SITTEN 
 

Vesilahden seurakunta myi 
Rautialan pappilan 

 
Viime viikolla tehdyllä kauppakirjalla 
on Rautatieläisten Kristillinen Yhdis-
tys ry. ostanut Vesilahden 
seurakunnalta Rautialan tilan, joka 
on viime vuosina toiminut  
kappalaisen pappilana.  
 
Kauppakirjan allekirjoittivat ostajien 
puolesta Kristillisen Yhdistyksen ta-
loudenhoitaja A. Laitinen, 
asemapäällikkö Eero Saukkonen ja 
vaihdemiesten esimies Reino  
Tanni sekä myyjien puolesta kirkko-
hallintokunnan puheenjohtaja Olavi 
Solla ja kirkkovaltuuston varapu-
heenjohtaja Oskari Hoppu.  

 
 
 
 

Kauppaan kuuluu maata 7 ha ja sii-
nä olevat kuusi huonetta käsittävä 
päärakennus, sauna, navetta, talli, 
liiteri ja luhti. Kauppahinta on saa-
miemme tietojen mukaan  
ollut 4.4 milj. mk.  
 
Yhdistyksen on tarkoitus saattaa tila 
lomailu- ja virkistyspaikaksi. 
 
Uutinen on julkaistu Lempäälän - 
Vesilahden - Tottijärven Sanomissa 
perjantaina 30.3. 1962. 
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Lahja taivaallinen meille 
 

Miksi syttyvät adventtikynttilät? 

Miksi täyttyvät tavaratalot, miksi loistavat jouluvalot? 

Lahja taivaallinen meille juuri jouluksi annetaan: 

Synnin taakkojen valtaan eksyneille toivo kirkas tarjotaan! 
 

Eihän yksikään meistä ole ansainnut 

lahjaa niin pyhää ja kallista, 

kapaloituna Poika Jumalan, 

kera Joosefin ja Marian, löytyy Betlehemin tallista. 
 

Vain kateutta, vihaa ja sotaista mieltä 

on meillä kuoleman varjojen maassa. 

Emme osaa toinen toistamme rakastaa 

kovassa kiireessä, menossa tehokkaassa. 
 

Kaikkivaltiaan Herramme tahdosta syttyy taivaalle toivon tähti. 

Kolme Idän tietäjää pyhää lasta katsomaan lähti. 

Kedon paimenille kuuluu viesti, joka tullut on taivahasta: 

"Nyt Vapahtajaanne ylistäkää, Kunnian Kuningasta!" 
 

Unto Martikainen 
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KALENTERIIN   
 
23. – 25.1. 2015 Talvipäivät Helsingissä Hotelli Arthurissa 
Talvipäivien yhteydessä vietetään perjantaina klo 14 Sii-
pipyörän 90 votisjuhlaa Höyrypannu ravintolassa 
 

JÄSEN MUISTUTUS  
Seurakuntien kirkkokolehdit ovat ainoa tulonlähteemme 
avustusten lisäksi. Järjestön työlle voi myös lähettää lahjoituksia yhdistyksen 
tilille  FI29 8000 1400 0686 57 
Toivomme runsasta osallistumista tapahtumiimme. 
 

RUKOUSAIHEITA 
 

 RKY, rautatieläiset ja rautatieläiskodit, IRM 

 Vuoden 2015 talvipäivät Helsingissä Hotelli Arthurissa 23.-25.1. ja 

samalla Siipipyörä-lehden 90-vuotisjuhlat  

 Kansainvälinen tilanne: Afganistan, Irak, Palestiina, Israel, Ukraina 

 Hallituksen päätökset olisivat koko liikkeen parhaaksi. Hallituksella on 

pohdittavana isoja asioita mm. Rautialan viemärijärjestelmän uusimi-

nen ja muut kunnostustyöt. 

 Oman rautatieläisten piirin toiminnan puolesta 

 Ueli Bergerin matka Viroon ja Suomeen. 

 

Olemme tutustuneet kansainväliseen tunnukseen, jota jo monessa maassa 

käytetään. Tämän vuoden kesäpäivillä Ueli Berger esitteli meille uusia malle-

ja, joita Suomikin voisi ottaa käyttöön julkaisuissaan. Olemmehan osa suurta 

rautatieläisten perhettä  
 

 



 

 

 

 

Kutsu  
Rautatieläisten kristillinen yhdistys ry:n 1. vuosi-

kokous 24.1.2015 klo 15.30 Hotelli Arthur Helsinki 
Käsitellään sääntöjen 17§ määräämät asiat.  

 

Hallitus 


