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TIETOIKKUNA 

 

 

 
    
 

 
Siipipyörä ilmestyy 4- 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  

 

TOIMITUS 
Päätoimittaja Arto Auranen 

 

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

 

 

RKY:N OSOITE 
Junkkarinkatu 6 37800 AKAA 

Sähköposti: rky@irm.fi   
Puhelin 9042892145 (T. Passila) 

 

Käytä tätä tiliä RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 
 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, Rautiala 17 
0500815467 (Pitopalvelu) 

 
Rautialan Ystävät ry:n pankkitili FI17 8000 1100 3648 69 

 

RKY:n kotisivut: www.irm.fi 

                             SIIPIPYÖRÄ 

 

 

HALLITUS 
 

 Liisankatu Vuokralainen on maksettu ulos ja Liisankadun 

huoneisto on myyty markkinahintaan Tämä on kiitosaihe. 

 Rautiala Liisankadun valtava aineisto on viety Rautialan vintil-

le ja odottaa Sinua tutkimaan syysvirkistys- ja talkoopäivillä.  

 Historiikki  RKY:n historiaa kootaan ja muisteloita kerätään. 
Laita tietoa rky@irm. fi  Historiakirjan teko on annetettu tieto-
kirjailija Unto Martikaiselle. 

 Lahjoitukset  Rautialan tuleviin haasteisiin tilille FI14 2001 2000 
5919 91 viite 4747 

 
 
Kannen kuva: Leena Auranen 
Sivuilla on kuvia Juhani Saviniemeltä ja Matti Kydöltä sekä Leenalta ja Artolta 

Kuvassa: Rautialan päärynäomenapuu syyskesällä 2015  

 

HALLITUS TIEDOTTAA 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky@irm.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA    Arto Auranen 

Kaipaus Jumalan sa-
naan sai kansan 
itkemään ja toteutta-
maan Jumalan tahtoa. 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 

 4-2015      90. vuosikerta   

Rakkaat ystävät 

Meillä on ilo ilmoittaa ystävillemme ja 
jäsenille että Liisankadun osake on 
myyty ja vuokralainen on tyytynyt 
kohtaloonsa. 

Rukouksella on valtava voima, se lii-
kuttaa Kaikkivaltiaan käsivartta.  

Mutta nyt sanoin heille: "Te näette, 
millaisessa vaarassa olemme, kun 
Jerusalem on raunioina ja sen portit 
on poltettu. Meidän on ryhdyttävä ra-
kentamaan Jerusalemin muureja. 
Emme saa enää alistua tähän häpe-
ään." Neh. 2:17 
 
Juhannuksena ja kesäpäivillä on ollut 
esillä Nehemian kirjan tapahtumat. 
Kuinka Jerusalemin muurit olivat ha-
jalla ja niitä ryhtyi pieni joukko Nehe-
mian johdolla korjaamaan. Innostus 
oli valtava vastustuksesta huolimatta. 
Meitä puhutteli suhtautuminen muuri-
en valmistuttua siihen kuinka kansa 
halusi kuulla mitä lainkirjaan oli kirjoi-
tettu. Kaipaus Jumalan sanaan sai 
kansan itkemään ja toteuttamaan 
Jumalan tahtoa. Tämä on johtanut 
rukoukseen myös meidät 
rautatielähetyksen ihmi-
set vuoden valtavien 
muutosten edessä.  
 
Meille kaikille rakas ja 
tärkeä huoneisto Liisankadulla on nyt 
myyty. Olen huomannut kuinka vai-
kea päätös tämä monelle on ollut. 
Rautialan mittava vesivahinko ja Lii-

sankadun vuokralaisen meille aset-
tamat ongelmat 
pakottivat halli-
tuksen lopulta 
realisoimaan 
osakkeen. Ehkä 
monella oli kiinty-
mys huoneistoon, 
koska sen arvosta 
liikkui toiveikkaita 
ajatuksia. Lopulta 
paljastui, että 
huoneiston arvo 
ja kunto oli ylimitoitettu.  
 
Monen ongelman jälkeen päästiin 
esittelemään ostajille Liisankadun 
huoneistoa. Nopeasti löytyi ostaja, 
joka remonteeraa koko huoneiston 
asuttavaan kuntoon ja tekee siitä 
perheelleen kodin.  
Purkaessamme toimistoa huo-
masimme että paljon on säilytetty 
sellaista, jolla on muistoarvoa ja his-
toriallistakin ulottuvuutta. Saimme lu-
pauksen Hyvinkään rautatiemuseolta, 
että he ottavat historiallisen aineiston 
talteen. Siellä on helpompi tutkijoiden 

perehtyä RKY:n histo-
riaan.  
Olemme hallituksessa 
päättäneet tehdä yh-
distyksemme histo-
riasta kattava teos. 
Tähän tehtävään on 

valittu pitkäaikainen Siipipyörä lehden 
avustaja tietokirjailija Unto Martikai-
nen Joensuusta.  
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Vuokralaisen vietyä tavaransa pois 
Liisankadun vintiltä löytyi valtava 
määrä yhdistyksen kirjallista materi-
aalia menneiltä vuosikymmeniltä. 
Kaikki mappitavara ja arvokas aineis-
to siirrettiin Rautialaan tarkempaa 
tarkastelua varten. Merkillisintä oli se, 
että kaikki ylimääräiset Siipipyörät oli 
niputettu pölyiseen vinttikomeroon. 
Poispantavaa tavaraa ja lähinnä ni-
putettuja Siipipyöriä löytyi 570 kiloa. 
Yhdistyksellähän on sidottu vuosiker-
roittain Siipipyörät, joten tuntui 
oudolta tämä vanhojen Siipipyörä 
nippujen säilyttäminen.  
 
Rautialan vintti on nyt siivottu. Liisan-
kadun huoneiston ja vintin tavarat on 
siirretty sinne. Kaikki tarpeeton ja tar-
peellinen tavara myytiin juhannuksen 
ja kesäpäivien yhteydessä navettara-
kennukseen perutetulla kirpputorilla. 

Tässä kaikessa oli sellainen innosta-
va yhdessä tekemisen meininki kuin 
Nehemian aikana. Rautialan talkois-
sa joku taisi mainitakin, että oltiin 
iloiten rakentamassa Rautialaa kuten 
entisinä aikoina.  
 
Kiitän rukoustuesta teitä rakkaat jä-
senet. Se on ollut korvaamaton apu 
tässä mutapainissa.  
Tulkaa kertomaan syyspäiville katso-
maan ja tutkimaan yhdistyksen mate-
riaalia ja kertomaan meille menneitä 
vuosia. Odotan innolla tapaavani teitä 
pitkänlinjan rautatieläisiä ja kuule-
maan muisteluja RKY:n taipaleelta. 
Monet kuvat odottavat selvitystä, 
missä ne on otettu ja ketä kuvassa 
on.  
 
Nyt kiittämään! 

Arto Auranen 

 

 
 

 

 
ONNITTELUT 

Irja Lipasti täytti 7.8. 80 vuotta.  
Lämpimät onnen ja siunauksen toivotukset myös muille 
merkkipäivien viettäjille. 
 

 
 

IN MEMORIAN 
Hallanoro Eini, Keskitalo Aino 
Osanottomme kaikille omaisille ja läheisille! 

 
 

Akaan Veturimuseossa perhepäi-
vä 30.8. klo 10-16.  
Mukana RKY:n esittelyä 

Tervetuloa! 
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KAIKEN MINÄ VOIN HÄNESSÄ       Arto Auranen 

Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. Kaiken 
minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.  Fil.4:13-14. (38KR käännös) 

 

Miten Paavali näin rupeaa kerskaa-
maan, että hän voi kaiken, silloin 
lauseesta helposti unohtuu hänessä-
sana eli Jeesus. 
Mutta ei siitä voi hävittää minä-
sanaakaan. Mihin silloin Herran Henki 
vaikuttaa, jos ei se vaikuta ihmiseen 
itseensä. 
Paavali oli saanut filippiläisiltä aineel-
lista apua, josta hän kiittää kirjees-
sään. 
Uusi käännös sanoo asian näin: ”Kes-
tän kaiken hänen avullaan, joka antaa 
minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, 
kun autoitte minua vaikeuksissani”. 
Paavalin sanoja ei saa käsittää niin, 
että hänellä olisi ollut jotakin kersku-
mista itsestään. Hän ei olekaan 
halunnut antaa sellaista kuvaa, että 
hän selviytyisi ilman ihmisten apua. 
Hän tahtoo vain tähdentää, kenen va-
rassa hän loppujen lopuksi on. 
 
 Paavali siis kiirehti korostamaan, että 
hänen voimansa oli kokonaan Jee-
suksessa. Siksi hän voikin olla 
tyytyväinen kaikissa tilanteissa myös 
silloin, kun oli vankilassa sidottuna 
kahleilla kiinni sotilaaseen. Hän kyke-
ni olemaan riippumaton aineellisista 
asioista ja ihmisistä, mutta Kristukses-
ta hän oli täysin riippuvainen.  
 
Onko Sinulla hyvä osa?  
Eräällä rakennustyömaalla tapahtui 
onnettomuus. Rakennustyömies pu-

tosi viidennestä kerroksesta katuun. 
Työtoverit kiirehtivät hänen luokseen. 
Silloin he kuulivat miehen viimeiset 
sanat: "Oli hyvä, että valitsin oikein."  
Työtovereita jäi kiinnostamaan, mitä 
tämä merkitsi. Kun he esittivät suruva-
littelunsa työtoverinsa leskelle, he 
kysyivät: "Voitteko te sanoa, mitä hän 
tarkoitti sanomalla: ”Oli hyvä, että va-
litsin oikein."  
Vaimo tiesi, mitä hänen miehensä 
viimeiset sanat olivat tarkoittaneet. 
Mies oli hiljattain valinnut Jeesuksen 
elämäänsä eli tullut uskoon. 
 
Oletko sinä jo valinnut Jeesuksen? 
Sinulla on siihen mahdollisuus silloin, 
kun kuulet Jumalan kutsun. Jumala 
asettaa meidät kutsunsa aikana valin-
nan paikalle. Se on vääjäämätön 
Jumalan sanan todistus ja se on hyvin 
monien valinnan paikalla olleitten ko-
kemus.  
Filipin seurakunnan kristillisestä elä-
mästä oli Paavalille ehkä eniten iloa 
koko laajalla lähetyskentällä, Seura-
kunta oli hänen 'ilonsa ja kruununsa', 
Fil. 4:1. 
 
Huomaan että minun seurakuntani on 
nyt RKY.  
 
”teitte hyvin, kun autoitte minua” 
 

 
 

mr://Fil.%204:1/
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LIISANKADUN OSAKE   Unto Martikainen 

  

 

Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyk-
sen keskustoimiston eli Liisankatu 27 
G 17 vaiheita historiaa 
 
Edustavalla paikalla, Helsingin Kruu-
nuhaan kaupunginosassa, sijaitsevan 
huoneiston osti RKY:n johtokunta 
yksimielisellä päätöksellä 31. tam-
mikuuta 1953. Huoneisto ehti olla 
Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyk-
sen hallussa 62 vuoden ajan. Huo-
neiston koko pinta-ala oli 124 m2 
käsittäen neljä huonetta ja keittiön. 
kahdella sisäänkäynnillä. 
 
Huoneisto oli aluksi vuokrattuna 
useita vuosia, ennen kuin se saatiin 
yhdistyksen 21. syyskuuta 1968, 
käyttöön  
RKY:n piirien edustajat kokoontuivat 
sinne ensi kertaa syysneuvottelu-
päiville, jotka olivat uuden toimitilan 
tupaantuliaiset. RKY:n toimistoa 
mainitussa paikassa hoitivat usean 
vuoden ajan vaihdemiesten esimies 
Joel Leskinen sekä hänen Lyyli-
rouvansa. Alkuaan Sortavalasta 
siirtyneinä ja sittemmin Hyvinkäällä 
asuvina he pystyivät tuomaan taloon 
palvelevan ja vieraanvaraisen tun-
nelman. Sen lämmössä RKY:n väki 
saattoi yhteen kokoontuen viihtyä, 
Helsingin piirin kuin muiden yhtei-
söjen tilaisuuksissa. Kun Joel 
Leskinen tuli RKY:n sihteeriksi, ei 
työstä ainakaan ollut puutetta, var-
sinkaan ”Siipipyörä”-lehden postitus-
päivinä. RKY:n taloudesta vastan-
neille konttoripäällikkö Eero Rädylle 

ja vuodesta 1980 sihteeriksi tulleelle 
konttoripäällikkö Veikko Sameli Kar-
janmaalle RKY:n toimisto Liisan-
kadulla oli aivan kuin toinen koti. Toi-
miston seinillä historialliset valokuvat 
kertoivat omaa kieltään tehdystä 
työstä, ja yhdistyksen menneistä 
uranuurtajista.  
 
Sieltä katsoivat puheenjohtajien Axel 
von Weissenbergin, Hannes Kaup-
pisen, rovastien Urho Siron ja Pentti 
Kortekankaan sekä rovastien Erkki 
Sovijärven ja Esa Lipastin tutut 
kasvokuvat.  
 
Yhdeksänkymmen luvulla taasen Lii-
sankadun huonestossa oli vuokra-
laisia ja toimiston virkaa hoiti erilli-
sellä sisäänkäynnillä olleet kaksi huo-
netta. Huoneistoja yhdistänyt ovi 
tukittiin.  
Myyntiaikeissa huoneisto oli jo 2008, 
mutta hallitus päätti ottaa kuitenkin 
vuokralaisen, josta ongelmat sitten 
alkoivat. Nyt vuokralaiset on irti-
sanottu ja huoneisto on myyty hel-
sinkiläisperheelle, joka muuttaa sii-
hen remontoinnin jälkeen asumaan.  
 
Nykyinen RKY:n johto sekä jäsenistö 
voi kiittää Herraa näistä ystävistä, 
jotka ovat vieneet rohkeasti Jumalan 
valtakunnan työtä eteenpäin. Meidän 
sopii seurata heidän esimerkkiään. 
 
(”SIIPIPYÖRÄ” -lehdestä n:o 6, Jouluna 

1971 koonnut Unto Martikainen) 
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VIRKISTYS JA TALKOOPÄIVÄT RAUTIALASSA 18 – 20. 9. 2015 
”Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi” 

 Ps.56:14 
 

Syyspäiville ilmoittautuminen on välttämätön! Talkootilanteesta johtuen 
hinta jäsenille koko ajalta 50€ majoituksineen.  
Ilmoittaudu netissä tai Tuulialle 0505759288 10.9. mennessä 

 
Perjantai 18. 9. 

 15 -17 Tulokahvit ja majoittuminen 
 17.00 Päivällinen 
 19.00 Terveisiä piireistä, sanaa ja veisuuta. 
 21.00 Iltatee/-kahvi ja nukkumaan 

 
Lauantai 19. 9. 

 08.30 Lipunnosto ja aamiainen 
 10.00 Aamun sana  
 10.20 Töiden jako 
 12.00 Lounas 
 13.00 Talkoot ja muistelut jatkuvat 
 14.00 Päiväkahvi 
 15.00 Talkoot ja kirpputorin päivystystä  
 17.00 Päivällinen 
 18.00 Rantasaunan löylyissä 
 21.00 Lipunlasku, iltahartaus ja iltatee/-kahvi 

 
Sunnuntai 20. 9. 

 08.30 Lipunnosto ja aamiainen 
 10.00 Jumalanpalvelus Vesilahden kirkossa saarna Arto Auranen  
 12.00 Lounas 
 13.00 Keskustelua päivien teemasta sekä hengellisiä lauluja ja virsiä 
 14.00 Lähtökahvit lipunlasku ja hyvästelyt. Siunausta kotimatkalle 

Syyspäivät ovat samalla talkoopäivät jokaiselle voinnin ja osaamisen mu-
kaan. Virkistymme kuvien ja muiden RKY:n materiaalin äärellä, kun 
muistelemme menneitä aikoja. Yhdistys maksaa osan päivien kustannuksista.  

Tervetuloa kaikki kynnelle kykenevät muistelemaan..  
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JUHANNUS Rautialassa 19. – 21.62015 Leena Auranen  

 
 

"Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi"  (Ps.92)  
  
Juhannusaatto    
Pieni uskollisten ystävien joukko 
saapui Rautialaan valoisalla mielellä 
viettämään kesän suurinta juhlaa. Pi-
hapiiri oli äärettömän kaunis ja 
vihreä, nurmikot hoidettuna ja por-
taan pielessä toivottivat juhan-
nuskoivut vie-
raat tervetul-
leeksi. Aatto-
aamuna sataa 
tihuutti vettä, 
mutta puolen 
päivän aikaan 
aurinko paljasti 
kirkkaat silmän-
sä. Papin ka-
marissa, eli ny-
kyään salongis-
sa, tulokahvia 
juodessamme 
ihmettelimme kesän kauneutta ja 
vaihdoimme kuulumisia. Uusia kolo-
tuksia oli tullut yhdelle jos toiselle, 
mutta jokaisen kohdalla Herra oli ja-
kanut hyvyyttään aivan määrättö-
mästi. Oli taas niin virkistävää tavata. 
Päivälliselle meitä kokoontui 23 hen-
keä ja lisää tuli juhannusseuroihin. 
Kutsu oli tavoittanut kyläläiset kiitet-
tävästi.  
Varsinainen aaton juhlinta aloitettiin 
tutulla lipunnostolla. Lipun nostajina 
olivat hallituksen nuorin ja vanhin jä-
sen eli isä ja poika Mustonen, Antti ja 
Tapio.  
Seurojen aluksi nautitun kahvin jäl-
keen veisattiin tuttu suvivirsi alusta 
loppuun asti. Soila-pappi puhui kuuli-

joille synnin ja armon välisestä prob-
leemasta, ja taas veisattiin. 
Säestäjinä toimivat onnistuneesti 
Kaarina nokkahuilun kanssa ja Tapio 
kitaralla avustaen. Kaarina esitti hui-
lusoolon ja Antti lausui runon 
perinteitä kunnioittaen. Esa-rovasti 

kertoi meille kuinka juhannus on va-
lon ja uudistumisen aikaa. 
 Puheenjohtaja Arto päätti tilaisuuden 
ja niin pääsimme rantaan polttamaan 
juhannuskokkoa. Iloksemme saimme 
todeta, että kokolle oli saapunut kylä-
läisiä sekä veneellä että maitse jopa 
40 henkeä. Ilta oli tyyni ja lähes au-
rinkoinen. Isäntä-Antti oli varannut 
makkaraa ja mehua illan piristeeksi ja 
tokihan makkara maistui kansanlau-
lujen lomassa. Sydän täynnä kiitosta 
kävelimme hitaasti luonnon kauneu-
desta nauttien takaisin Rautialan 
pihapiiriin ja etsiydyimme kukin 
omaan majapaikkaamme. Hyvä on 
Herraa kiittää sekä aamulla että illal-
la.  
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Juhannuspäivä 
Aurinko paistoi kirkkaasti, kun ajoim-
me kolmen auton jonossa Vesilahden 
kirkkoon juhannuspäivän messuun. 
Messussa saarnasi Arto Auranen, li-
turgina oli Soila Simola ja kanttorina 
Jaana Koskimies. Saarna käsitteli 
Johanneksen syntymää ja Sakariaan 
kuuliaisuutta Jumalan Sanalle. 
Messun jälkeen seurakunta tarjosi 
kirkon pihassa kuusen alla lähe-
tyskahvit. Vieläkään emme 
tarvinneet sateenvarjoa. Saimme 
keskustella pitäjäläisten ja kesä-
vieraiden kanssa ja kysellä heidän 
kuulumisiaan. 
  

Juhannuspäivän seurahetkessä yh-
distys muisti pitkäaikaista sihteeriä 
Vuokko Korhosta kiittäen monivuoti-
sesta uskollisesta palvelusta. Monella 
paikalla olijalla oli lämpimiä muistoja 
ensi tapaamisesta Vuokon kanssa.  
 
Päiväkahvin jälkeen puheenjohtaja 
piti Raamattuopetuksen Nehemian 
kirjasta. Löysimme paljon yhtymäkoh-
tia RKY:n tämän hetkiseen tilan-
teeseen. 
Opetuksen jälkeen käydyssä keskus-
telussa todettiin, että Nehemia oli 

aikanaan innostava hengellinen joh-
taja. Todettiin myös, että Jeesus 
toimii tänäänkin seurakunnan kautta. 
Parasta muurin rakentamista olisi 
Jumalan Sana ja sen mukaan toimi-
minen.  
Pohdimme yhdistyksen tulevaisuutta 
ja keskustelu kävi aika vakavaksi mil-
tei toivottoman sävyiseksi. Mistä 
saisimme uusia jäseniä? Juuri siihen 

toivottomuuden hetkeen sisään 
astui kaksi nuorta ihmistä kysyen 
– saammeko liittyä joukkoon? 
Tuntui kuin Jumala olisi pilke sil-
mäkulmassa lähettänyt juuri sillä 
hetkellä nuo ihmiset lohdutta-
maan ja rohkaisemaan meitä. 
Keskustelu sai iloisen sävyn ja 
päivällisen jälkeen marssimme 

kevein mielin rantasaunan löylyyn. 
Hyvä oli taas kiittää Herraa. 
 
Toinen juhannuspäivä 
Messu oli Narvan kyläkirkossa, jossa 
saarnasi Esa Lipasti, liturgina Harri 
Henttinen, kanttori Jaana Koskimies, 
tekstien luku Kalervo Peltonen, vas-
tausmusiikki Kaarina Peltonen.  
Päiväseurojen jälkeen osa juhlaväes-
tä lähti kotimatkalle ja osa jäi siivous-
talkoisiin ja valmistelemaan kirp-
putoria. 
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KIRPPUTORI JA TALKOOT 

 
 
Tohinaa vintillä 
Maanantaina heti juhannuksen jäl-
keen aamukymmeneltä aloitimme 
Rautialan vintin tyhjentämisen. Kah-
deksan tunnin ahertamisen jälkeen 
voimme todeta, että pääsimme vas-
ta vähän alkuun. Kuitenkin kirp-
putorille navetan juhlasaliin oli 
kertynyt aikamoinen määrä tarpee-
tonta ja tarpeellista tavaraa. 
Nyssykkä toisensa jälkeen oli saatu 
alas vintiltä ja siitä sai roskalavakin 
osansa, aika ison osan. Joku jou-
kostamme huokaili, että miksi tätä 
suurta siivousta ei ole tehty jo aikai-
semmin. Talkoolaisia oli noin 15 
henkeä kulkemassa ylös ja alas. 
Emäntä-Sari laittoi talkoolaisille 
maittavan lounaan ja akaalaiset oli-
vat tuoneet tullessaan päiväkahvit. 
Tunnelma oli kuin vanhan ajan tal-
koissa ikään.  
Raskaan työpäivän jälkeen lämmi-
timme rantasaunan saadaksemme 
puutuneita jäseniä vähän pehmite-
tyksi. Olimme kiitollisella mielellä. 
Vaikka tavaroiden kuljettaminen 
alas portaita oli hankalaa, ei kukaan 
loukannut itseään. Taas oli aihetta 
kiittää Herraa sekä aamulla että illal-
la. 
Kirpputori ti 23.6.15 
Puheenjohtaja avasi kirpputorin 
Raamatun sanalla sekä rukouksella 
ja yhdessä veisatulla suvivirrellä. 
Ostajia oli saapunut suuri joukko he-
ti tuohon alkuun. Sana oli kiirinyt 
omalle kylälle ja vähän kauemmak-
sikin. Kaikenlaiset tekstiilit tekivät 
hyvin kauppansa samoin ruokailuvä-
lineet. Astiat eivät heti aamusta ol-

olleet kiinnostavia. Pitopalvelu myi 
pullakahvia ja jauhelihakeittoa edul-
liseen hintaan sekä kirpputorin 
asiakkaille että meille talkoolaisille. 
Kalervo kertoi kävijöille Rautatielä-
hetyksestä ja emäntä-Sari pito-
palvelu Päivärinteen palveluista. 
Näin yhteistyössä saimme kumpikin 
yksikkö tehdyksi asiaamme tutuksi.  
Asiakkaita riitti aivan sulkemisaikaan 
klo 17 asti. Myytävää jäi vielä run-
saasti, joten päätimme pitää jatko-
kirpparin heinäkuun virkistyspäivien 
aikaan. Navetan vintti odottaa tyh-
jentämistä silloin. Jospa Herra 
antaisi itse kullekin voimia jaksaa 
taas kuljettaa tavaroita edestakaisin. 
Saatoimme viimeiset juhannusvie-
raat Tampereen asemalle ja sen 
jälkeen alkoi vuorokauden kestävä 
taukoamaton sade. Olkoon se Her-
ran antama siunauksen sade, jolla 
Hän rohkaisee ja lohduttaa meitä 
vaikeissa asioissa. Jäädään lepää-
mään sen siunauksen sateen alle 
luottaen siihen, että Herra hoitaa 
omansa lupauksensa mukaan.  
Ja taas muistamme kiittää Herraa 
aamulla ja illalla. 
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KESÄPÄIVÄT JA VUOSIKOKOUS 

 
 

 

Kesäpäivien paikan vaihto 
Antti Suutari soitti Pitopalvelu Päivä-
rinteeltä, että nyt on käynyt heille 
kalenterivirhe. Rky:n kesäpäivät ja 
häät ovat menneet päällekkäin hei-
dän kalenterissaan. On viikko aikaa 
selvittää, mitä tehdään ja miten toimi-
taan. Nopeasti selvisi, että 
pääsemme läheiselle Ala-Orvolan ti-
lalle viettämään päiviämme. Maati-
lamatkailuyrittäjä majoitti meidät 
kolmeen eri rakennukseen ja tilat oli-
vat hyvät. 

Pian olimme unohtaneet pettymyk-
sen vaihdosta ja ehtoisan Raija 
emännän ohjaamina saimme kaikki 
järjestymään. Kaiken kaikkiaan mei-
tä oli vain 14 henkeä yöpymässä. 
  

Vuosikokous 
Päivien ohjelma oli perinteinen ja 
lippu nousi salkoon kuten Rautialas-
sakin. Päivien teema sopi hyvin 
tilanteeseen ”Herra, sinä ilahdutat 
minua teoillasi, minä riemuitsen si-
nun kättesi töistä”. Ps.92:5.   
Niin moni asia on jouduttu jättämään 
Herran hoitoon ja pyytämään ratkai-

sua Jumalan kädestä. Kuinka vaikea 
on ihmisen jättäytyä rukouksessa 
Herran varaan. Aina huolet pyrkivät 
palamaan mieleen vaikka juuri on ne 
jättänyt Taivaan ja maan Luojalle. 
Kuitenkin Herra on uskollinen ja hän 
on ilahduttanut omilla ratkaisuillaan 
meitä. Ratkaisu on ollut kuin käden 
ulottuvilla vaikeuksissa usein vain 
katsoo vaikeuksia eikä herran ojen-
nettua kättä, jossa ratkaisu on jo 
valmiina. Mieleeni on usein tullut 
RKY:n tunnus: ”Anna tiesi Herran 

haltuun.”  
Vuosikokous meni reippaasti ja 
vuoden 2014 tilit ja toiminta tu-
livat hyväksytyksi.  
Kokouksen yhteydessä oli pal-
jon kyselyä Liisankadun 
tilanteesta. Hallitus oli tehnyt 
perjantaina ratkaisevan pää-
töksen ja Liisankadun osake oli 
saanut uudet omistajat. Hinta 
ei vaivannut ketään pääasia, 

Raija-emäntä sai IRM:n kalenterin muistoksi 
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että asiat ovat selvinneet yhdistyksel-
le parhain päin. 
 
Perinteinen retkipäivä vei meidät Vi-
savuoreen, jossa saimme tutustua 
sujuvasanaisen oppaan avulla Emil 
Wikströmin taiteeseen ja Kari Suo-
malaisen paviljongin näyttelyyn. Kari 
Paviljongin alakerrassa oli "Kalevalan 
kansaa katsomassa - Louis Sparren 
matkassa". Noissa näyttelyissä olisi 
viettänyt pitempäänkin, mutta paluu-
matka alkoi ja se tehtiin eri reittiä 
käyttäen Ala-Orvolaan makoisten 
ruokien ääreen ja saunan lämpöön.   
 
Sunnuntaina ennen Rautialaan siir-
tymistä käsittelimme Nehemian kirjan 
lukuja 8-9 jossa kansa pyysi pappi 
Esraa lukemaan lain kirjaa eli Raa-
mattua. Kun sitä luettiin, laittoi kansa 
heti luetun käytäntöön. Tehtiin pa-
rannusta siitä kuinka pakkosiirto-
laisuuden aikana oli muiden kansojen 
keskuudessa luovuttu Jumalan laista. 
Nyt tehtiin parannusta niin omista 
kuin kansankin synneistä. Kansa pa-
lasi Herran tielle ja kakki, jotka 
ymmärsivät Esran ja Nehemian ope-

tukset ja ylistivät Häntä, joka kaiken 
antaa ajallaan.  
 
Toinen kirpputori 
Rautialassa oli meille varattu lounas 
ja lähtökahvit. Päivien päätteeksi 
avattiin vielä kirpputori, johon oli tuotu 
uutta ostettavaa Liisankadun toimis-
tosta. Liisankadulta tuotu harmoni 
kaipaa uutta kotia.  
 
Muistot talteen 
Syyspäivät vietämme virkistymällä 
yhteisissä talkoissa kaiken sen mate-
riaalin keskellä joka on nyt yhdessä 
paikassa Rautialan vintillä. Siellä on 
paljon valokuvia joista emme tiedä 
mitään. Olemme kuulleet paljon hie-
noja muistoja. Nyt haluasimme 
kiinnittää ne kuviin ja materiaaliin. 
Näin saamme ne historian aikajanal-
le. Paikalle tulee myös historiaamme 
kirjoittava Unto Martikainen ja Hyvin-
kään Rautatiemuseosta virkailija. 
Näistä syyspäivistä tulee Sinun avul-
lasi ikimuistettava hetki. 

Arto  
   

 

Kesäpäivien ja kirp-
putorin päätteeksi 
nautittiin vaunu-
kahvit  illan pime-
tessä. 
 
Mukana Leena Tuu-
lia, Saviniemet ja 
Mustoset  
Kameran takana Ar-
to 
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TÄRKEÄ TEHTÄVÄ   Leena Auranen 

 

Liisankadun vintti täynnä vanhoja Siipipyöriä 

  

 
Kesäpäivillä muistuttelin meitä kaik-
kia siitä, kuinka Jumala sanoi 
Moosekselle, että älä enää huuda, 
vaan lähde liikkeelle, ojenna kätesi 
ja ala toimia (2 Ms 14:15-16). Usein 
me vastustamme Jumalan kehotus-
ta liikkeelle lähtemisestä. Joskus 
tehtävä on mielestämme liian vai-
kea, joskus taas liian vähäpätöinen, 
ehkä ihan tarpeeton. 

Menneen kesän vinttien siivouksen 
ja tyhjennyksen yhteydessä sain 
huomata kuinka tärkeitä ovat juuri 
ne pienimmät palvelutehtävät.  
Olimme lähteneet Arton kanssa aa-
muvarhaisella Rautialasta Helsinkiin 

tyhjentämään Liisankadun huoneis-
ton ullakkoa. Ainoa ennakkotieto oli, 
että siellä on 10 kuutiota pölyistä ta-
varaa, joka pitää tuoda pois. Kello 
oli nipin napin seitsemän, kun nou-
simme salaperäiselle vintille. 
Sytytimme valot ja avasimme suu-
ren häkkivaraston oven. Tuskin 
ehdimme nähdä edessä olevan ta-
varakaaoksen, kun valo sammui. 
Niinpä niin, valo toimi aikakatkaisi-
jalla. Ei muuta kuin suunnistamaan 
pimeässä katkaisijalle ja valo syttyi. 
Meillä oli mukana oikein hyvä ra-
kennusvalo ja vintissä oli 
pistorasiakin, mutta siihen ei tullut 
välttämätöntä virtaa. Varustau-
duimme käsineillä sekä 
hengityssuojaimilla ja aloimme sel-
vittää suunnatonta tavaramäärää. 
Itku oli tulla urakan edessä. Muu-
taman minuutin välein oli juostava 

katkaisijalle sytyttämään valoa.  
 
Olimme saaneet tehtävän Jumalalta 
ja Hän osoitti meille, että oli itse mu-
kana koko ajan. Pari tuntia ehdimme 
pakata laatikoita ja hypellä katkaisi-

jalla, kun vinttiin nousi 
vanha RKY-veteraani 
Onni Lysti. Hän valitteli 
kipeitä jalkojaan, oli 
vaikea kävellä, mutta 
valokatkaisijan vierellä 
hän jaksoi seisoa. Mei-
dän työmme alkoi sujua 
entistä nopeammin ja 
hetken päästä joukkoon 
tulivat Johanna ja Jaak-
ko, äiti ja poika, tulevat 
Liisankadun asukkaat. 
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Muuttoauto tuli ajallaan ja tavarat 
kannettiin laatikoissa autoon. Aina 
muutaman minuutin välein Onni 
painoi katkaisijaa ja samalla hän 
kertoili meille tietämättömille yhdis-
tyksen historiaa. Kertoili 
keräyslippaitten hankkimisesta 
asemille ja kuinka hän oli tuonut 
Rautialaan ensimmäisen television 
1963. Silloinen puheenjohtaja katsoi 
siitä ensimmäiseksi urheilukilpailut.  
Onnin tärkeä tehtävä 
puhutteli minua vah-
vasti. Jos tuo tehtävä 
olisi jäänyt tekemät-
tä, olisimme varmaan 
saaneet olla vintissä 
toisenkin päivän. Ei-
hän Jumala pyydä 
meiltä mitään muuta 
kuin uskollisuutta 
pienissäkin asioissa. 
Muuttoauto lähti kohti 
Rautialaa, niin mekin. 
Olimme valmiina 
odottamassa, kun 
auto tuli perille. 
Olimme pyytäneet 
Kurjen tilalta kaksi/kolme miestä 

avuksi kantamaan tavaroita Rau-
tialan vinttiin.  
 
Taas tulimme yllätetyksi, apureita 
tuli tällä kertaa seitsemän, nuoria 
naisia ja miehiä. Oli suuri ilo huoma-
ta, kuinka Jumala yllättää, kun 
heittäydymme täydellä luottamuksel-
la Hänen hoidettavakseen. Päivä oli 
ollut pitkä ja varmaan raskaskin, 
mutta se ei tuntunut raskaalta, sy-
dän oli kiitosta täynnä.  

 

 

Ja vielä yksi henkilökohtainen juttu.  

 
Minulla on ollut vuosia nenänpäässä 
pieni rikkein, ei ole millään mennyt 
kiinni. Nyt siellä vintillä hengitys-
suojain hieroi nenänpäähän tosi 
suuren ja punaisen jäljen, nahka kului 
pois. Peiliin katsoessani vähän säi-
kähdin, tämä ei parane koskaan. 
Kasvot olivat noesta mustat ja nenä 

tulipunainen. Eipä siinä ollut aikaa pi-
dempään surra, mutta muutaman 
päivän kuluttua nenänpäässä oli 
kaunis uusi iho. Se on taas Jumalan 
ihme.  
Hänelle olkoon kiitos ja kunnia kai-
kesta teidän kaikkien kanssa 
yhdessä koetusta. 

     
Leena 

 



Kaavakkeella voit liittyä jäseneksi.  
Tämän avulla voit kutsua jäseneksi ystäväsi 

Nimi  ________________________________________ 

Osoite ________________________________________ 

Sähköposti ________________________________________ 

Puhelin  ________________________________________ 

Puolison nimi ________________________________________ 

RUKOUSKALENTERI 

 

 

 

 Herra, RKY tarvitsee nyt todella rukousherätystä. 

 Herra näytä meille, miten tavoitamme työikäiset rautatieläiset.   

 Herra siunaa heitä, jotka valmis-
televat vuoden 2016 kansainvä-
listä konferenssi- ja lomaviikkoa 
Goslarissa, Saksassa.  

 Rukoile onko sinulla mahdolli-
suus osallistua 28.7. – 4.8. 2016 
IRM:n konferenssiin. 

 Tuomme eteesi Herra monet 
kansainväliset kriisialueet ja eri-

tyisesti Ukrainan ja Syyrian tilanteen.   

 Ole Herra kanssamme Rautialan haasteiden edessä, Uunien korjaus, 
navetan katto, jätevesiratkaisut, rakennusluvat turvallisuusratkaisut 
sekä Herralla tiedossa olevat tulevaisuuden ratkaisut. 

 Herra sinulle kiitos ja ylistys kaikesta, mitä olet tehnyt RKY:n hyväksi 
ennen ja nyt. 
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 18.-20.9.2015  Syysvirkistyspäivät 

 27.9. klo 10.00 Kirkkopyhä Vuosaaren kirkossa 
saarna Arto Auranen, kirkkokahvitilaisuus. 

 28.9. Saunailta Helsingin Vuosaares-
sa Merihiekassa ilm. H. Pynnönen 0405304982 

 11.10.2015 Kajaani Linnantauksen kirkko klo 12, 
saarna Arto Auranen RKY info ja kirkkokahvihetki 

 13.12. klo 10.00 Kirkkopyhä Pieksämäki saarna 
Esa Lipasti, kirkkokahvitilaisuus 

 


