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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 091355745 (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 
 

 Rautiala Salin kaakeliuunit ja rovastinhuoneen uuni on korjat-
tu, pihavalot uusittu. Jätevesijärjestelmä on tehty 
päärakennuksen ja Pikkumökin osalta.   

 Historiikki  RKY:n historian kirja Jumalan tulenkantajat 
Suomen rautateillä on valmistumassa. Julkaisutilaisuus on 

kaavailtu Talvipäiville 22.1.2016 Sekä Helsinkiin helmikuussa. 

 IRM:n konferenssimatka. Konferenssimatka 28.7. – 4.8. 
2016 on valmisteilla ja sinne voi jo alustavan varauksen tehdä 

netissä. Sivuilta löytyy koko ohjelma ym. 

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

 
 

Kannen kuva: Arto Auranen ”Ei näy  joulukuusia, sisko hyvä!” 

 

HALLITUS TIEDOTTAA 

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

Arkeologi Eva Gustafsson tutkii kaivantoa.  
Kuva Jarmo Jokiniitty 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 5-2015      90. vuosikerta   

 
VILKAS TOIMINNAN SYKSY 
Vuoden 2015 aikana rakkaassa rau-
tatielähetyksessämme on tapahtunut 
paljon. Liisankadun huoneiston 
myynnin jälkeen on keskitytty Vesi-
lahden kesäkoti Rautialan pakollisiin 
kunnostustöihin. Syyspäivillä Rau-
tialassa selvittelimme pienellä 
joukolla sinne siirrettyä arkistoamme. 
Paljon kaikenlaisia muistoja tulvahti 
monen mieleen. Osa niistä päätyy 
valmisteilla olevan historiakirjamme 
lehdille. Suur’ kiitos mukanaolijoille!  
 
Vesivahingon jälkeen nähtiin keittiön 
ulkoportaiden huono kunto. Vanhat 
vinot betoniportaat olivat ai-
heuttaneet veden vuotamisen 
päärakennuksen seinään la-
hottaen sen. Oli välttämätöntä 
purkaa vaaralliset portaat ja 
rakentaa uudet. Lämmityskiel-
lossa olevat salin hienot kaa-
keliuunit toivat harmaita hiuk-
sia hallitukselle. Asiantuntijoi-
den avulla löydettiin oikea rat-
kaisu. Nyt kaikki kolme uunia 
on korjattu niin, että niitä voi-
daan lämmittää. Marraskuus-
sa käydessäni uuneissa ritisi 
iloinen tuli tuoden lämpöä.  
 
Rakennuslupa saatiin syksyn aikana 
takautuvasti Rautialan remontille. Lu-
van edellytys oli, että jätevesisuun-
nitelma päärakennuksen osalta to-
teutettaisiin. Suunnitelmat ovat 
suunnitelmia, kun punaisen pikkumö-

kin ja tulevan 
jätevesipien-
puhdistamon 
välillä oli luja 
kallio, jouduttiin 
tekemään kal-
liimpi erillisrat-
kaisu. Lisäksi 
kaikissa kai-
vuutöissä Rau-
tialan alueella 
täytyy olla 
Pirkanmaan maakuntamuseon lupa. 
Se edellyttää, että arkeologi on seu-
raamassa vanhojakin kaivureittejä.  
Lokakuun lopulla jätevesikaivausten 

yhteydessä löytyi yksi todistus siitä, 
että paikalla on ollut asutusta jo vuo-
sisatojen ajan. Päärakennuksen 
edestä löytyi taottu auran terä. Sa-
malla saimme museovirastolta paljon 
uutta tietoa alueen historiasta. Paikka 
on todella historiallisesti mielenkiin-
toinen ja arvokas, jopa kivikaudelta 
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saakka. Syksyn aikana on saatu 
poistettua naakan pesä tiilisaunan 
piipusta. Parannettu tietä ran-
tasaunalle ja tehty rännit luhtiaittaan 
ja pikkumökkiin. Antti Suutari on ollut 
paljon mukana kunnostustöissä kipe-
ällä kädelläänkin, ainakin ohjannut ja 
valvonut töitä. 
 
Vanhat pihavalot sammuivat jo ennen 
syyspäiviä ja iltapimeällä jouduttiin 
auton valojen avulla liikkumaan pihal-
la. Valokaapeli oli monesta kohti 
rikkoutunut ja vaarallinen. Nyt viimei-
senä urakkana on uusien pihavalojen 
toteutus. 

 
Nämä isot parannukset mahdollista-
vat suurienkin juhlien järjestämisen 
Rautialassa. Riippuu siitä, miten Pi-
topalveluyritys ottaa tämän haasteen 
vastaan. Heillekin jäi vielä paljon töitä 
piha-alueen siistimisessä.  
 
Tiedämme kesäkotimme vaatineen ja 
vaativan paljon työtä ja valuuttaa pi-
tääksemme historiallisen alueen ja 
rakennukset kunnossa. Siihen tarvit-
semme edelleen Jumalan viisautta. 
Tästä on tarkoitus puhua avoimesti 
talvipäivillä Lappeenrannassa. Onko 
Rautiala yhdistyksen varsinaiselle 
toiminnalle mahdollisuus vai onko se 
rasite?  
 

 
UUDET HAASTEET 
Tulevan vuoden toiminnan tavoittee-
na on siirtyä ’tulkaa’ toiminnasta 
’mennään’ toimintaan. Haluamme 
tavata rautatieläisiä siellä, missä he 
luonnollisesti kokoontuvat. Alustavas-
ti on jo suunniteltu kirkkopyhien 
yhteyteen muitakin tilaisuuksia. Pu-
heenjohtaja ja vasta eläkkeelle jäänyt 
konduktööri Heikki Pynnönen tulevat 
mukaan kirkkopyhiin ja muihin piirien 
tapaamisiin. Tämä on osa uutta Rail-
Hope toimintaamme, jota kehitetään 
seuraavien kahden vuoden aikana. 
Tammikuussa talvipäivillä kerromme 

suunnitelmista lisää ja tulevissa 
Siipipyörä-lehdissä kerron, mis-
sä ja milloin kokoonnutaan.  
VR on myöntänyt puheenjohta-
jalle vapaan matkustusoikeuden 
vuodeksi.  
 

Nyt on aika viedä toivon näky-
miä rautatieläisten ja varsinkin 
työssä olevien ystäviemme kes-

kuuteen. Tiedämme, että VR:n lo-
mautukset ja irtisanomiset eivät ole 
helppoja kenenkään kohdalla. Rail-
Hope työ ei ole meidän varassa, 
vaan suuren Jumalan antaman toivon 
varassa, joka Jeesuksessa Kristuk-
sessa tuli tähän maailmaan. 
Taivastoivoa me julistamme ensi 
vuonna rataverkolla kansainvälisen 
työn RailHope tunnuksin. Toivon jo-
kaisen Siipipyörän lukijan tukevan 
tavalla tai toisella toimintaamme.  
 
Toivotan kaikille Rauhallista Vapahta-
jan syntymäjuhlaa ja suuret kiitokset 
kaikille ja hallitukselle kiitokset vah-
vasta taustatuesta ja mukanaolosta. 

Arto Auranen  
 

Uusi Rautialan jäteveden pienpuhdistamo. 
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SANA JOULUKSI       Arto Auranen 

 
Jouluevankeliumi löytyy myös Jo-
hanneksen evankeliumista. Johannes 
puhuu valosta, joka tuli keskuuteem-
me. ”Alussa oli Sana. Sana oli 
Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. 
Jo alussa Sana oli Jumalan luona. 
Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, 
mikä on syntynyt, ei ole syntynyt il-
man häntä. Hänessä oli elämä, ja 
elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa 
pimeydessä, pimeys ei ole saanut si-
tä valtaansa”. Joh.1.1-5 
 
Joulun aika on Suomessa pimeää 
aikaa, ja erityisesti tänä vuonna, kun 
ei ole ollut lunta. Pyrimme 
valaisemaan kodin, pihamaan, 
kaupungin jouluvaloin. 
Johannes puhuu siitä, miten 
maailmaan pimeään yöhön on 
syttynyt valo, joulun tähti. Totinen 
valkeus on tullut keskellemme. 
Sytytämmekö sen merkiksi kynttilät ja 
jouluvalot, vai tuon pimeyden takia? 
 

Suomalaiset jouluvalot ovat 
pienitehoisia.  Niiden tarkoitus ei ole 
niinkään valaista, vaan luoda 
tunnelmallisia, pistemäisiä valokehiä 
pimeyteen. 
Kun valoja on paljon, ne loistavat 
kirkkaina ja näkyvät kauas. 
Johanneksen teksti muistuttaa meitä 
siitä todellisesta valosta, joka jatkuu 
jouluvalojen jälkeenkin. Jeesus on 
maailman valo.  
Tästä valosta meidän on saarnattava 
tänä jouluna, jolloin pimeyden voimat 
valtaavat ihmisten mielen. Eikö 

ihmisten pitäisi jo tietää, mikä 
valaisee mielen ja sydämen. Eikö 
sitten maailma olekaan valaistu ja 
valistunut, eikö pimeä keskiaika ole jo 
historiaa. Ei, pimeys vain lisääntyy 
Jumalan sanan mukaankin. 
Tähän pimeyteen 
Jeesus syntyi. 
Hän toi sen 
valon, jota 
me tarvit-
semme ja 
josta me 
saar-
naamme. 
 

Jeesuksen seuraaja pääsee osal-
liseksi Hänen valostaan. Valo 
merkitsee kykyä nähdä asiat oikein 
totuuden ja rakkauden mukaisesti. Se 
merkitsee johdatusta Jumalan tahdon 
mukaisella tiellä.  
Samoin kuin lukuisat pienet tuikut 
valaisevat  jouluamme, samoin suuri 
rautatieläisten joukko tuo Kristus-
valoa keskellemme.  
 
Niin kauan on toivoa, kun joulun lapsi 
saa valaista elämämme.  
 
Arto Auranen 
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ESITTELYSSÄ TUULIA PASSILA 

  

 
Tutustumme hallituksen jäseneen ja  
sihteeriimme Tuulia Passilaan. 
 
RKY:n toiminnasta ensimmäiset 
muistikuvani ovat 1960-luvulta, kun 
Toijalan piiri kokoontui rautatie-
aseman kerhohuoneella. Siellä oli 
aina runsaasti väkeä ja suurin osa 
työssäkäyviä rautatieläisiä. 
 
Mummuni Lempi Nyman oli aktiivi-
sesti mukana ja hän houkutteli 
äitinikin tilaisuuksiin, pyytämällä 
häntä piirin tapahtumiin ”kahvia 
kaatamaan”. Minä ainoana lapsena 
olin tietysti äidin mukana. Rauta-
tieläisiä me olemme miesten 
ansiosta, sillä sekä isäni Helge 
Nyman, että pappani olivat rauta-
tieläisiä. 
 
Jotain kesäisiä muistoja on myös 
tuolta lapsuusajalta Rautialasta, 
joka sittemmin on tullut hyvinkin 
tutuksi paikaksi nyt aikuisena, kun 
minut valittiin yhdistyksen hallituk-
seen vuonna 2010. Seuraavana 
vuonna sain tehtäväkseni kokous-
sihteerin työt ja vuodesta 2013 olen 
ollut myös rahastonhoitajana.  

 
Yhdistyk-
sen toi-
minta on 
osaltani 
vilkastunut 
monessa 
suhteessa 
ja tehtävi-
en sisältö 
on vuo-
sien 
kuluessa monipuolistunut ja olen 
oppinut paljon uusia asioita. 
Viimeisin palvelutehtävä on ollut 
jäsenyys IRM:n, Kansainvälisen 
rautatielähetyksen hallituksessa 
vuodesta 2014 lähtien. 
 
Vaikka olenkin kouluttautunut 
muulle alalle ja toimin tällä hetkellä 
yrittäjänä on viime vuosien aikana 
ollut mahdollisuus olla tiiviisti 
yhdistyksen toiminnassa mukana 
näköalapaikalla ja kokea RKY:läistä 
henkeä, joka edelleenkin elää 
jäsentemme keskuudessa. 

Tuulia



Siipipyörä  5 - 2015      7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ONNITTELUT 

Anja Nyman täyttää 31.12.2015  85 vuotta. Onnittelemme! 
Lämpimät onnen ja siunauksen toivotukset myös muille merkkipäi-
vien viettäjille. 
 

 
 
IN MEMORIAN 
Pyysalo Jaakko Lappeenranta  
Osanottomme kaikille omaisille ja läheisille! 

 
Julkaisemme vain lehteen lähetetyt tiedot! 

 

ILOA TOIVOA JA RAUHAA 

 

Keskellä harmainta arkea,  

keskellä Pohjolan pimeintä yötä.  

On ihmiskunnan kohtalo karkea,  

vain vastuuta paljon, huolia, työtä.  

 

Silloin alkavat adventin hymnit soida,  

Ei Joulun tuloa estää voida:  

Eikä yksikään sydän syrjään jää,  

kun Jouluvirtemme helkähtää.  

 

Soi Jouluaamuna kirkoissa urut,  

Näen kuusen ja kynttilät, voittaen surut.  

On kirkas mieli, valoisa vapaa,  

kun Jeesus-lapsen katse seimessä tapaa!  

 

Vaikka maailmalla soditaan,  

pommit ja terrori pauhaa.  

Tuo Kristus, Joulun lapsonen  

meille iloa, toivoa ja rauhaa!  

 

Unto Martikainen 

Jäsenet voivat ostaa RKY:n Ka-
lentereita 3 €/kpl omaan  
käyttöönsä tai jaettavaksi.  
Postitse tilatessa lisätään posti-
kulut. 
Myyntihinta on 5€ /kpl  
 

Tilaa netistä tai sihteeriltä Tuulia 
Passila 0505759288  

tuulia.passila@pp.inet.fi 
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RKY:n Talvipäivät ja vuosikokous Lappeenrannassa  
22. - 24.1. 2016 

 

Tuosan leirikeskus Vehkataipaleentie 520, 53300 LAPPEENRANTA 
Ilmoittautumiset 09.1.2015 Artolle 0400654526 tai netistä www.irm.fi  
 

Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Ps. 13: 6 
 

 Perjantai 22.1.  
16 – 17  Majoittuminen 
17.00     Päivällinen. 
18.30     RKY:n historiakirjan julkistamistilaisuus. Tervehdykset 
 

 Lauantai 23.1.  
07.30-9.00 Aamiainen 
09.00   Raamattutuokio 
10.00   Vuosikokous (Sääntöjen määräämät asiat ja keskustellaan RKY:n tu-

levaisuudesta ja Rautialan kohtalosta) Päätteeksi RKY-info 
12.00   Lounas 
13.30   Opastettu kiertoajelu, kahvit Majurskassa Linnoituksessa, mahdolli-

sesti ostoskeskus Iso-Kristiina 
17.00   Päivällinen 
18.00   Raamattutuokio 
19.00   Musiikin, runon ja keskinäisten muistojen ilta 
20.00   iltapala kahvi / tee  saunat 
 

Sunnuntai 24.1. 
07.30-8.30  Aamiainen  
10.00   Messu Sammonlahden kirkossa. Kirkkokahvihetki 
12.30   Lounas 13.30   Päätöshetki 
 
YHTEYDET 

 Tulo Lappeenrataan ja haku junalta perjantai HKI 13:12  -  LPR 15:16 InterCity 
 Lauantai HKI  07:12 -   LPR 09:16 InterCity 
 Lähtö LPR 14:12 – HKI 16:16 InterCity 
 LPR 15:12 -  HKI 17:16 02:04 Pendolino 

KUSTANNUKSET  

 Kustannukset 170€ koko paketti pe – su 
 Päiväpaketti 1 yö 120€ kiertoajelu ja ruuat sekä kahvi Majurskassa 
 Pelkkä päiväkäynti La 75€ Vain kokouspaketti ja ruoka ja kahvi ja kiertoajelu 
 Pakettihinnat korvaavat myös sivukulut 

Maksa etukäteen tilille FI 14 2001 2000 5919 91       Viite 8112  

http://www.cylex.fi/kaupunginkartta/tuosan-leirikeskus-12468743-laehtoe.html
http://www.irm.fi/
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Jumalan tulenkantaja 
Suomen rautateillä. 

 

Koonnut Unto Martikainen 
 
Ainutlaatuinen ja arvokas teos 
on myytävänä ennakkoon 24€ 
hinnalla lähetyskuluineen. 
(Normaalihinta lähetyskuluineen 
on 30€) 
 
Kirjan tilaukset netistä tai e-mail 

rky@irm.fi 
Tee tilaus jo joulukuun aikana. 

 
 
 

 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys 
(RKY) sai alkunsa siitä uskonnolli-
sesta ja sosiaalisesta heräämisestä, 
joka vaikutti 1800-luvun viimeisillä 

vuosikymmenillä Pohjois-Amerikan 
Yhdysvalloissa. Sieltä liike ja sen 
aateperintö levisi Englantiin ja mui-
hin Euroopan maihin. Ohiossa, 

Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyksen sään-
tömääräinen ensimmäinen vuosikokous. 

23.1.2016 klo 10.00  
 

Tuosan leirikeskuksessa Vehkataipaleentie 
520, 53300 LAPPEENRANTA. 

 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat (puheen-
johtajan valinta ja hallituksen täydentäminen, 

toimintasuunnitelma ja talousarvio). Lisäksi kes-
kustellaan RKY:n tulevaisuudesta sekä Kesäkoti 

Rautialasta. 
 

Hallitus 

mailto:rky@irm.fi
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RUKOUSKALENTERI 

 

Yhdysvalloissa perustettiin Kansain-
välinen Rautatielähetys 1872, ja se 
laajeni pian halki Pohjois-Amerikan 
mantereen. Vuoden 1880 kuluessa 
rautatieläisten kristillinen liike saa-
vutti Englannin ja 1881 se oli tullut 
Ruotsiin ja 1889 Tanskaan.  
Rautateiden konetirehtööri A.W. To-
ren innostui suuresti aatteesta, 
ryhtyen toimimaan Suomessa sen 
hyväksi. V. 1897 alkaen kokoontu-
neessa kristittyjen rautatieläisten 
piirissä, aivan RKY:n alkuaikoina, 
toimivat Suomessa kristityt rautatie-
läiset niin, että Rautatieläisten 
Kristillinen Yhdistys aloitti v. 1901. 
Veturin kuljettaja Kalle Kauppinen 
tunnettiin rohkeana "Jumalan tulen 
kantajana" ja RKY:n ensimmäisenä 
matkasihteerinä. Juuri RKY:n perus-
tamisen aikoihin kasvoi maamme 
rataverkko vähitellen ja junia kulki jo 
Kajaaniin, Nurmekseen ja pian Tor-
nioon saakka. Valtion palkkaamina 
matkasivat erityiset rautatiesaarnaa-
jat halki Suomen, järjestäen 
hengellisiä kokouksia ja kristillisiä 
puhetilaisuuksia asemilla ja pienillä-
kin liikennepaikoilla.  
Jumalan sana alkoi kantaa hedel-
mää. Juuri radanrakennusten 

työmailla juopottelu ja sen seurauk-
set heikensivät työtehoa ja työ-
rauhaa. Usein uskoon tullut 
rautatieläinen sai omalla esimerkil-
lään työtoveritkin ryhdistäytymään. 
Näin noudatti kutsumustaan pappi-
na, myöhemmin Ambomaan 
lähetyskentällä pastori Alpo Hukka, 
josta tuli Ambo-Kavangon kirkon 
ensimmäinen esimies, ja myöhem-
min Suomen kirkon lähetysjohtaja.  
Vuonna 1988 oli ruotsinkielinen JKF 
lakannut ja sulautunut RKY:n kans-
sa. Tänään, tässä ja nyt Suomi 
tarvitsee esirukousta, nykyisessä le-
vottomassa ajassa, missä kaikki 
meitä ympäröivä todellisuus on jat-
kuvan muutoksen tilassa. Tässä 
riittääkin RKY:lle ja sen jäsenille 
haasteita ja tavoitteita. Rautatieläis-
ten Kristillisen Yhdistyksen 115 
vuoden työstä kertova historiateos 
on valmis. "RKY: n tavoitteena on 
saada uusia jäseniä tehostetun vies-
tinnän ja tiiviimmän kenttätyön 
avulla", sanoo nykyinen puheenjoh-
taja Arto Auranen.  

 
Unto Martikainen 

 

 

 Herra siunaa heitä, jotka valmistelevat vuoden 2016 kansainvälistä 
konferenssi- ja lomaviikkoa Goslarissa, Saksassa.  

 Rukoile onko sinulla mahdollisuus osallistua 28.7. – 4.8. 2016 
IRM:n konferenssiin. 

 Ole Herra kanssamme Rautialan haasteiden edessä: Rohkaise Pi-
topalvelua heidän työssään. 

 Herra sinulle kiitos ja ylistys kaikesta, mitä olet tehnyt RKY:n hy-
väksi varsinkin kuluneen vuoden aikana. Jatkon jätämme käsiisi 
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SYYSPÄIVÄT RAUTIALASSA 

  

Syysvirkistyspäivistä muodostui tal-
kooleiri. Lauantaina jaettiin joukot 
kolmeen osaan. Pääosa jäi tutki-
maan arkistoa ja etsimään kuville 
tietoja, osa meni järjestelemään Lii-
sankadun toimistolta tuotua arkistoa 
ja kolmas ryhmä järjesteli kirpputoria 
myyntikuntoon.  
 
Oli touhun päivä. Paljon saatiin ai-
kaan mutta vielä jäi runsaasti töitä 
tuleviin päiviin. 

 
Päivän päätteeksi saunottiin. Osa 
väestä ei jaksanut kulkea ran-
tasaunalle ja kun tiilisauna oli 
epäkunnossa, kävivät ystävät henki-
lökunnan upouudessa suihkussa 
päärakennuksessa. Uni maistuikin 
tämän jälkeen.  
 
Sunnuntaina lähdimme joukolla Ve-
silahden kirkkoon. Messussa Arto 
saarnasi nostaen sunnuntain tee-
masta ”Jeesus antaa elämän” meille 
lohdullisia näkymiä. Joh. 5: 19-21  
Puheenjohtaja toi voimakkaasti esil-
le, että Jeesus on voittanut ihmistä 

ja koko luomakuntaa uhkaavan kuo-
leman vallan. Siksi häneen uskovilla 
on toivo, joka kantaa yli kuoleman 
rajan. Kerran luomakuntakin vapau-
tetaan katoavaisuuden orjuudesta.  
Kun korostetaan, että vain Jeesus 
voi antaa todellisen elämän, se ei 
kelpaa nykyaikaiselle ihmiselle. Hä-
nellä pitää olla vaihtoehtoja. Hän 
haluaa valita ja neuvotella Jumalan 
kanssa, miten hänet pelastetaan ja 
kuka saa pelastaa. Ihminen on huk-
kumassa synteihinsä, mutta hän 
haluaa itse valita tietynlaisen pelas-
tuksen.  
 
Jeesus ei ollut vain Jumalan palveli-
ja, joka noudatti saamiaan käskyjä, 
vaan Jumalan Poikana hänellä oli 
jumalalliset valtuudet. Jeesus tekee 
eläviksi -"ketkä hän tahtoo" - ei sitä, 
joka olisi sen arvoinen, sillä kukaan 
ei voi sitä ansaita. Ei myöskään sitä, 
joka tavoittelee tätä, sillä kukaan ei 
sitä itse asiassa tavoittele.  
 
Lopuksi Arto kysyi: ”Tahdotko sinä 
ottaa sen vastaan Jeesuksen teke-
män sovintotyön.” Tätä sunnuntaita 
on sanottukin pikkupääsiäiseksi, 
koska se korostaa Jeesuksen tehtä-
vää maan päällä. ”Jeesus siis antaa 
todellisen elämän, ota se rohkeudel-
la vastaan, olitpa rautatieläinen, 
maanviljelijä, työtön tai eläkeläinen.” 
 
Iloisin mielin pieni uskollinen rauta-
tieläisten porukka jäi kirkkokahville 
keskelle kirkkosalia seurakuntalais-
ten kanssa. 
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TERVETULOA GOSLARIIN 

 

 
Joka kolmas vuosi järjestetään 
IRM, International Railway Missio-
nin konferenssi. Tänä vuonna 
konferenssi on viehättävässä Ala-
Saksin pikkukaupungissa Gosla-
rissa Harz vuoriston kupeessa 
heinä elokuun vaihteessa.  
Goslar on Unescon kulttuuriperintö-
kohde ja pelkästään jo sellaisenaan 
nähtävyys.  

Kahdeksanpäiväinen kokoontuminen 
sisältää 28-31.7 konferenssiviikonlo-

pun täyshoidolla ja lomaviikon 1-4.8. 
puolihoidolla  

Lomaviikon aikana on eritasoisia ret-
kipaketteja tarjolla. Myös lasten-
ohjelmat on huomioitu. Hotellimme 
on historiallinen Der-Achtermann 
ihan keskustassa. Koko ohjelman 
näet omilta nettisivuiltamme. 

Varaa paikkasi ajoissa! 

 

 

ENNAKKOVARAUKSET 
 

Teemme  IRM:n konferenssimatkan Goslariin Saksaan 28.7. – 4.8. 2016 
 

Goslar sijaitsee Harz-vuoriston luoteisrinteillä, n. 80 kilometriä Hannoveris-
ta, johon  lennämme. Hannoverista on 2h junamatka Goslariin.  
Konferenssihinnat löydät netistä. Lento- ja junamatkasta etsimme RKY:n 
jäsenille alennusta. 
Seuraavassa Sipipyörässä 1-2016 on jo matkaohjelma valmis.  
Nyt on mahdollista tehdä ennakkovaraus hyvissä ajoin. www.irm.fi  
 

http://www.irm.fi/
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KESÄPÄIVÄ  VETURIMUSEOSSA      Leena Auranen 

  
Akaan Veturimuseo kutsui Rautatie-
lähetyksen osallistumaan Toijalan 
Museoveturiseuran järjestämään ke-
säkauden päättäjäistapahtumaan 
elokuun viimeisenä sunnuntaina Ve-
turimuseolle. Ohjelma oli suunnattu 
meille kaikille ja erityisesti lapsiper-
heille. 
 
Lastenmusiikkiyhtye Hääppöset piti 
kaksi innostavaa konserttia. Oli ilo 
katsella kuinka sekä lapset että aikui-
set osallistuivat laululeikkeihin. 
Erityisen hauskalta näytti ilmauinti-
koulu laulettuna ja leikittynä. 
Partiolippukunta Toijalan Eräveikot 
osallistui tapahtumaan paistamalla 
muurinpohjalettuja, kermavaahdon ja 
hillon kanssa ei nuukailtu. Museove-
turiseuralla oli tarjolla makkarat ja 
kahvit niin kuin asiaan kuuluu. Vetu-
rimuseon väki myi junavaunussa 
pääsylippuja ja piti omaa puffettiaan 
kertoillen museon historiaa. Moottori-
veneseuralla oli myös esittely-
materiaalia.  

 
RKY:llä oli veturitallin seinustalla pöy-
tänsä, jonka takana puheenjohtaja ja 

sihteeri kertoivat yhdistyksen toimin-
nasta. Moni ohikulkija pysähtyi 
kuulemaan, mikä on meidän yhdis-
tyksemme tarkoitus ja yhteytemme 
Veturimuseoon. Jaettavana oli mu-
kaan otettavaa materiaalia, 
kalentereita, Siipipyörälehtiä, kortteja, 
adresseja, evankelioivaa Opastinta 
ynnä muuta.  

 
Mannekiinit lavalle 
Päivän ehkä parasta antia oli erilais-
ten veturien esittely, se oli kuin 
mannekiininäytös. 
Kaikki näytekappaleet oli ajettu puoli-
pyöreän veturitallin pihalle 
kääntöpöydän tuntumaan. Viimeise-
nä omalla raiteellaan puhisi oikea 
höyryveturi. Veturit ajettiin vuorotellen 
kääntöpöydälle, pöytää käännettiin 
sopivan raiteen kohdalle ja veturi ajoi 
pienen matkan palatakseen takaisin 
kääntöpöydälle ja siitä omalle paikal-
leen. Aikojen alussa 1800-luvulta 
lähtien pöytää käännettiin miesvoi-
min. Vasta vuonna 1949 kääntöpöytä 
sähköistettiin.  
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Ensimmäisenä käynnistyi Moottori-

veturi Valmet Move 21, kauniisti 
vihreäksi maalattu pienikokoinen ve-
turi. Näitä vetureita valmistettiin 
sotakorvauksena sodassa ensimmäi-
seksi tulleelle. Silloin ne piti tehdä 
kapearaiteisena. Muutamia kappalei-

ta muutettiin Suomen Sokeritehtaan 
konepajalla suomalaiselle raidele-
veydelle omaan käyttöön. Näin oli 
syntynyt tämäkin ”makea veturi”.  
 
Toisena estradille ajoi alkuperäinen 
saksalainen Raidetraktori Kisko-Kalle 
punaisessa pintavärisään. Kisko-
Kalle pystyy ajamaan 20 km tunnissa 
ja sitä on käytetty junavaunujen siirte-
lyyn vähäliikenteisillä asemilla. Jarru-
ja tällä Kallella ei ole ollenkaan. 

Sitten oli vuorossa iloisen punai-
nen Moottoriresiina. Perinteisestä 
resiinasta tämän erotti katto ja moot-
tori. Topparoikka kulkee välineellä 
mukavasti sateelta suojassa paikasta 
toiseen. Resiinassa on Volkswagenin 
moottori ja alla tunkki, jonka varassa 
resiina voidaan kääntää kulkemaan 
toiseen suuntaan. Vauhtia tämä Tei-
jon tehtaan tekele pystyy pitämään 
jopa 50 km tunnissa. 

Viimeisenä puuskutti koko ko-
meudessaan kääntöpöydälle höyry-
veturi 933 eli Jumbo. Näitä on valmis-
valmistettu jo vuodesta 1917. Tämä 
halkopolttoinen yksilö on vuodelta 
1938. Se on nyt entisöity ajokuntoon 
ja saanut luvan liikennöidä. Sotavuo-
sina Jumbot hoitivat lähes yksinään 

raskaimman tavaraliiken-
teen vetämisen. Kaikki ha-
lukkaat pääsivät tutustu-
maan Jumboon ja haastat-
telemaan aitoa veturin kul-
jettajaa. Oliko ihmekään, et-
tä hankalissa portaissa oli 
koko ajan tulijoita ja meni-
jöitä. Onhan meistä monen 
unelma-ammatti joskus ollut 
veturin kuljettaja. 

 
Veturimuseon tapahtuma päättyi kel-
lo 15 ja puolisen tuntia ennen sitä 
antoi ukkosmyrsky raikastavan sa-
teen pudota maahan. Koko 
museoalue hiljeni nopeasti odotta-
maan uutta vilkasta museokesää. 
 

 
Museoemäntä Terhi Tasanen kutsui 
RKY:n mukaan tapahtumaan. Hän ohjasi 
meitä taidokkaasti paikan valinnassa ja 
möi ahkerasti kalentereita ja kaatoi vie-
raille kahvia.  Kuva: Sami Koljonen  
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ROHKAISEVA TAPAAMINEN    Arto Auranen 

 
 

Eräs ystävä kysyi minulta kuulles-
saan, että olen siirtynyt rauta-
tieläisten kristillisen yhdistyksen 
tehtäviin: Tunnenko konduktööri 
Heikki Pynnöstä. Kielteiseen vas-
tukseeni hän antoi minulle puhelin-
numeron ja kehotuksen tutustua.  
 
Samalla viikolla soitin Heikille ja heti 
meillä oli yhteys kuin olisimme olleet 
vanhat tutut. Tätä Pyhä Henki tekee. 
Heikki kertoi jo vuodesta 1999 ko-
koontuvasta rautatieläisten piiristä 
Vuosaaressa ja kehotti tuleman mu-

kaan. Minuahan ei tarvinnut kah-
desti houkutella. Samalla hän kuuli 
minun tehtävistäni ja niin Heikki jär-
jesti Vuosaaren kirkkoon RKY:n 
kirkkopyhän.  
 
Lokakuun alussa saunailta järjestyi 
Vuosaaren seurakunnan Merihikas-
sa. Metroasemalla kokoonnuttiin ja 
täytettiin autot veturinkuljettajilla, 
konduktööreillä ja hieno saunailta al-
koi meren rannalla. Uskalsipa moni 
uimaankin. Iltapalan jälkeen kerroin 
nykyisestä yhdistyksemme toimin-

nasta vastaavasti 14 osallistujaa ker-
toi omasta elämästään ja uskostaan. 
Kun olin kuullut heidän todistuksen-
sa, rohkenin kutsua heitä mukaan. 
Heitä ilmoittautui heti kahdeksan ja 
myöhemmin vielä netin kautta yksi. 
Osan ilmoittautuneiden vaimotkin tu-
livat mukaan. Osoitteista huomasin, 
että veljiä ja sisaria oli tullut pitkänkin 
matkan takaa jakamaan ajatuksia.  
 
Pynnösen Heikiltä oli kerran VR:n 
pääkonttorilla kysyttykin, mitä tapaa-
misessa tapahtuu. ”Siellä nauretaan 

ja itketään ja jae-
taan kokemuksia, 
saunotaan ja syö-
dään hyvin”, oli 
Heikin vastaus.  Il-
lan aikana koin 
suurta rohkaisua 
jatkaa tätä työtä. 
Jumalan sanaan ja 
rukoukseen pää-
timme hienon 
iltamme.  
Paluumatkalla Lap-
peenrantaan juttelin 

monen rautateillä työskentelevän 
kanssa ja tulin yhä vakuuttuneem-
maksi, että tällaisiin rautatieläisten 
piireihin tutustuminen on kullan ar-
voista ja tavoitteemme mukaista 
toimintaa. 
 
Sain kutsun osallistua Vuosaaren pii-
rin joulujuhlaan 3. joulukuuta. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyvää Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 
Siipipyörän lukijoille 

Siipipyörä-lehden toimikunta 
 


