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HALLITUS 
 

 Liisankatu Taloustilanteen vuoksi vuodesta 1953 asti hallinnassa ollut 

Helsingin osake on päätetty myydä. Myynti on annettu Huoneistokes-
kuksen tehtäväksi. 

 Rautiala Tammikuun 21. päivä huomatun vesivahingon korjauksen ai-
kana huomattiin, että aikaisempi vesivahinko oli korjattu törkeän 

huonosti. Remonttia varten on otettu lisälainaa. 

 Talvipäivät  Hallitus valitsi talvipäivien 2016 pitopaikaksi Lappeenran-
nan.  

 Rautialan ystävät päättivät vuosikokouksessaan Akaassa järjestää 

Rautialassa juhannuksen jälkeen ti 23.6. kirpputorin. Vesivahinkokulu-
jen peittämiseksi vinteiltä löytyvän kaiken arvokkaan ja arvottoman 

tavaran vähentämiseksi. 

 Lahjoitukset  Rautialan vesivahinkoremonttiin ja kattoremonttilainaan tilille 
FI14 2001 2000 5919 91  viite 3311 

 

Kannen kuva: Leena Auranen 

HALLITUS TIEDOTTAA 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:tuulia.passila@pp.inet.fi
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 2-2015                                   90. vuosikerta   

Rakkaat ystävät 

Olemme joutuneet merkilliseen ti-
lanteeseen rakkaassa yhdistykses-
sämme. 

Liisankadun osake on laitettu 
myyntiin valtakunnallisen kiinteistö-
keskuksen kautta. Hankalan vuok-
ralaisen asia on annettu tuomarin 
hoidettavaksi. 

Ei olisi uskonut, että meitä vuok-
ralaisen taholta uhataan oikeus-
toimin. On kuitenkin selvää, että 
Jumala on puolellamme ja totuus 
vuokralaisen toimien suhteen tulee 
julki. 

Rautialan kiinteistön vesivahin-
gon yhteydessä paljastui vanha 
vesivahinko joka oli korjattu ”ven-
nääksi” niin kuin meillä päin 
sanotaan. 

Varmaan pian pääsemme sitten 
niihin töihin ja toimiin, johon meitä 
säännöt velvoittavat. Siksi valmiste-
lemme juhannusjuhlaa Rautialaan 
ja olemme saaneetkin vinkkejä var-
sinkin Rautialan ystävien koko-
uksessa.  

Seuraavassa numerossa on koko 
ohjelma ja netissä jo aikaisemmin. 

Olemme kutsuneet vieraaksi kris-
tillisiä karavaanareita ja annan 

Sinulle haas-
teeksi kutsua 
omia ystäviäsi  
ja jopa naapu-
reita juhannus-
juhlaamme. 

 

Järjestämme 
juhannuksen 
jälkeen suuren 
kirpputorin niistä tavaroista, jotka 
ovat lojuneet vintillä joko rikkonai-
sena tai tarpeettomana. Rautialan 
ystävät oikein innostuivat tästä 
konkreettisesta ehdotuksesta.  

Me annamme Herran haltuun 
rakkaan yhdistyksemme tulevai-
suuden, niin kuin vanhassa 
julisteessamme sanotaan. 

Haastan Sinut rukoustaisteluun 
yhdistyksen tulevaisuuden puoles-
ta.  

Siunattua pääsiäisaikaa 

Arto Auranen  

 

Paremmaksi en voi tulla, huo-
nommaksi en tahdo tulla, 
mutta tällaisena kelpaan. 

Hilja Aaltonen 
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KAHDENLAISTA LEIPÄÄ 

 
 

4. paastonajan sunnuntai  
Joh 6:48-57 
 

Tämä Johanneksen evankeliumin 
6. luku sisältää keskeisiä ope-
tuksia meidän yhteisestä 
uskostamme ja ennen kaikkea 
osallisuudestamme iankaikki-
seen elämään. Lukua on kutsuttu 
Kapernaumin kinkereiksi, jossa 
Jeesus opettaa meitä kapeasti 
ajattelevia opetuslapsiaan. 
 
Luku alkaa maallisen leivän jakami-
sella, ruokkimisihmeellä Tiberiaan 
järven rannalla  
ja kinkerit pidettiin järven toisella 
puolella Kapernaumin synagoogas-
sa, minne kansa seurasi 
häntä.Ydintä luvussa on Jeesuksen 
useaan kertaan toistama väittämä: ” 
Minä olen elämän leipä ” 
-Me olemme tottuneet näkemään 
valintamyymälöissä monenlaista 
leipää, mutta Jeesus kyntää syväl-
tä: Hän opettaa, että Jumala antaa 
meille kahdenlaista leipää ja että 
me olemme kahden maailman kan-
salaisia. 
 
Toinen maallinen leipä tähtää sii-
hen, että meillä on suuhun 
pantavaa, että me selviydymme 
elämässä. Silloin syödään ja juo-
daan, yritetään elää oikein ja pitää 
hauskaa. Silloin ei Jumalalta odote-
ta -ei parempaa eikä- enempää 
kuin, että Hän hoitaa tämän elämän 

ongelmat, antaa viljan varttua ja pi-
tää sairaudet kaukana. 
 
Toinen ”elämän leipä”, tulee tai-
vaasta, siinä Kristus antaa 
sovituksen ja ravitsee iankaikkista 
elämää ja tarjoaa mahdollisuuden 
elää Jumalan yhteydessä. Ilman si-
tä leipää ei meillä ole uskoa 
rakastavaan ja armahtavaan Juma-
laan, ei sovittavaa Kristusta eikä 
iankaikkista elämää.  
”Tästä sukeutui kiivas väittely juuta-
laisten kesken. He kysyivät 
toisiltaan:” Kuinka tuo mies voisi 
antaa ruumiinsa meidän syötäväk-
semme?” 
 Tämä oli vaikea läksy monille ja 
”monet Jeesuksen opetuslapset ve-
täytyivät tämän jälkeen joukosta 
eivätkä enää kulkeneet hänen mu-
kanaan”  
Riitoja syntyy, kun ei ymmärretä 

vertauskuvia, joiden avulla hän 
opetti syvimpiä totuuksia, sanomia, 
jotka eivät tyhjentyneet sanoihin. 
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Siitäkin huolimatta, että Jeesuksen 
opetuksissaan tapa käyttää verta-
uskuvia olivat tuttuja jo psalmeissa 
ja profeetoilla, että leipä ja viini oli-
vat keskeinen osa juutalaisten 
pääsiäisateriassa.  
Meille Johannes tekstissään tahtoo 
muistuttaa Jeesuksen opetuksista 
ja ehtoollispöydän siunauksesta. 
Kiitetään siitä ja iloitaan kahden 
maailman kansalaisina. 
Keväisiä, aurinkoisia Jumalan siu-
naamia päiviä..  

Esa Lipasti 
 
 

 
 

 

Toimitus kaipaa tapahtumia 

eripuolilta rataverkkoa.  

Jos epäilet omia taitojasi 

kirjoittajana niin me muokkaamme 

toimituksellisesti juttusi. 

Juttuja voi toimittaa, missä muodos-

sa hyvänsä, paperilla osoitteeseen 

Arto Auranen Kymenraitti 4 53100 

Lappeenranta. Sähköpostilla  

arto.auranen@auranet.fi 

 

 

 
 
 Ilmoituksia Siipipyörään 
voi hankkia jokainen 
omasta lähipiiristään. 
Otamme yhteyttä ja so-
vimme asiasta. 

Tämä ilmoitus maksaa 
50€

● ● ● 

JUHANNUSJUHLAT 

RAUTIALASSA 

19.- 21.6.2015 

Perinteinen ja uudistettu 
juhannusjuhla kutsuu Sinut 
mukaan keskikesän juhlaan. 
Kutsumme kristillisiä yhdis-
tyksiä ja seurakuntaryhmiä 
viettämään Johannes Kasta-
jan juhlaa kanssamme.  
Ohjelmassa kokonpolton li-
säksi käynnit seurakunnan 
messuissa ja omaa hengel-
listä ohjelmaa runoineen ja 
lauluineen.  
Yllätyksiäkin on tiedossa! 
 
Ilmoittautumiset netissä tai puh 
0400654526 Auranen 

 
● ● ● 

 

 

Tuo Ideat tullessasi 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
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KRISTIKUNNAN SUURIN JUHLA 

 

 

 
Lappeenrannassa on kahtena viime 
vuotena esitetty pääsiäiseen liittyvä 
suurimittainen Via Crucis tapahtu-
ma.  
Saimme Leenan kanssa olla seu-
raamassa tapahtumaa ja se teki 
meihin suuren vaikutuksen. 
Muutaman yökuvan avulla johdatan 
Sinut sisälle Ristin Tielle.  
 

Viimeinen ehtoollinen 
Vaellus alkoi ehtoollisella ja Get-
semanen tapahtumilla. 
Herramme kokosi ne kaksitoista 
olemaan kanssaan. Hän ei jättänyt 
myöskään Juudasta pois pääsi-
äisaterialta, vaan hänkin sai olla 
lähellä Jeesusta.  
Mekin saamme olla lähellä Häntä, 
vaikka olemme syntisiä ja ajatuk-
semme eivät olisi 
puhtaat. 
Hän haluaa puh-
distaa meidän 
ajatuksemme ja 
mielemme, aivan 
kuin hän pesi 
puhtaaksi ope-
tuslasten jalat. 
 

On lohduttavaa kuulla Jeesuksen 
jäähyväisrukous, joka jakautui kol-
meen osaan (Joh. 17:1-26) 
Ensimmäinen osa koskee Jeesusta 
itseään Kirkastaa sanalla Hän viit-
taa Jumalan vallan ja kirkkauden 
tunnustamiseen.  
"Isä, hetki on tullut. Kirkasta Poika-
si, että Poika kirkastaisi sinut. Sinä 
olet uskonut kaikki ihmiset hänen 
valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen 

elämän kaikille, jotka 
olet hänelle uskonut. 
 
Toisessa osassa 
Jeesus rukoilee ope-
tuslastensa puolesta 
ja kolmanneksi hän 
muistaa koko seura-
kuntaa eli kaikkia 
uskovia.  

"Sen kirkkauden, jonka sinä olet an-
tanut minulle, olen minä antanut 
heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin 
me olemme yhtä. 
Jeesus tiesi millaiseen ahdistuk-
seen me joudumme sielunvihollisen 
toimesta. Jeesus toivoo, että me 
uskovat olisimme yksimielisiä ja pi-
täisimme yhtä. Silloin meillä on 
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voimaa taistella maailmaa ja sen 
pahuutta vastaan. 
Nähdessäni näytelmässä Jeesuk-
sen taistelun Getsemanessa ja 
kiinniottajien innon tulla pidättä-
mään Vapahtajamme, ajattelin, että 
meillä on tarpeeksi tekemistä maa-
ilman kanssa, joten konkreettisesti 
toivon, että uskovat olisivat keske-
nään yksimielisiä pääasioissa.  
 
Jeesus petetään, pidätetään, hä-
päistään ja hylätään muutamassa 
minuutissa. Ymmärrän Raamatus-
ta, että näin kävi myös 
todellisuudessa.  
Näytelmään oli vain valittu kuudes-
ta oikeusasteesta käynti Pilatuksen 
luona. Kaikissa tapahtui selvä oike-
usmurha.  
 
Mitä tässä tapauksessa 
tekivät opetuslapset he 
hylkäsivät Mestarinsa. 
Voimme vain kuvitella, 
miltä tuntuu, kun lähin ys-
tävä pettää luotta-
muksensa pahimmalla 
mahdollisella tavalla ja 
hetkellä.   
Jeesus käytti opetuslap-
sistaan, pääsiäisaterian 
yhteydessä ystävä (hetairos) sa-
naa. Judas Iskariotin lähdettyä 
aterialta Jeesus käytti ystävä-sanan 
tilalla sanaa (filios), jolla on syvempi 
merkitys (Joh.15:14). 

Jeesuksen käsittämätön rakkaus 
(agape) ulottuu aina iankaikkisuu-
teen asti.    
 

Erityisesti nyt minua puhutteli näy-
telmässä Pilatuksen käsien pesu. 
Hän ei osannut päättää, vaan antoi 
kansan päättää Jeesuksen kohta-

losta. Kun päätös oli annettu, kan-
san käsiin, tilanne muuttui 
hallitsemattomaksi ja tästäkin Pila-
tus pesi kätensä.  
 
Loppunäytös oli todella vaikuttava, 
kun sotilaat naulasivat Jeesuksen 
ristille. Yössä kuului vain vasaran 
iskut Lappeenrannan linnoituksen 
vallilta, johon loppunäytös oli sijoi-
tettu. Sitten nostettiin näkyviin 
kolme ristiä. Syvän hiljaisuuden 
keskellä kuuluivat kauhistuttavat 
sanat ”Jumalani, Jumalani, miksi 
minut hylkäsit”. Jumala hylkäsi 
oman poikansa, ettei hänen tarvitse 
hylätä meitä.  
Päätteeksi kuuluivat tärkeät sanat 
”Se on täytetty” Syvän hiljaisuuden 
vallitessa kansa poistui paikalta.  

 
Yhdeksännellä hetkellä eli kello 15 
Jeesus antoi henkensä. Temppeli-
aukiolla juutalaisessa pääsiäis-
juhlassa teurastettiin pääsiäis-
lammas ja veri vihmottiin alttarille. 
Ylipappi levitti kätensä ja huusi yli 
koko kaupungin ”Se on täytetty!” Ei 
liene sattuma, kaupungin ulkopuo-
lella häpeäpaalussa teurastettiin 
Jumalan kertakaikkinen uhrikaritsa, 
joka antoi sisällön ylipapin sanoille 
”Se on täytetty”.  

Arto Auranen 
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Pääsiäinen kirkollisessa perinteessä 

 
 

Vanhastaan Karjalan rahvas noudatti 
muinaisen kansanuskon muotoja ja 
ajattelua, missä erilaiset luonnonilmiöt, 
kuvitellut luonnonhenget ja niiden 
palvonta oli keskeistä. Muinaisuskon 
jumalien sekä erilaisten haltioiden 
lepyttely vasta takasi hyvän kar-
jaonnen, suotuisan kasvun ja runsaan 
vuodentulon. Sairauksia ja vammoja 
torjuttiin loitsuja lukemalla. Omissa 
kylissään asustava oppimaton kansa eli 
kuviteltujen henkien mielivallan 
vaikutuspiirissä. Kun pyhän pap-
pismunkki Iljan lähetysmatkat ajoi-
tetaan käynteihin Inkerissä, Karjalassa 
ja Lapissa 1534 ja 1535, alkoivat 
kristinuskon valon säteet kirkastaa 
pohjoiskarjalaistenkin elämää. Pyhän 
Iljan matkoja kuvaa vanha legenda-
runo: 
 

”Vieras tuli Viron takoa, Pyhä Ilja 
Inkeristä,alkoi kirkkoa kohota, Sääs-
synätä (= tsasounaa) saaren päähän. 
-Veessä kastoi karjalaiset, sovitti 
sotaisan kansan, Iljalle ilon saattoi, 
Sulosanat Sotkumalle, Liperille liian 
hyvät”. 
 

Kun kirkko, varsinkin 1600-luvulla 
kirkollisen kansanopetuksen myötä 
lujitti otettaan Suomessa, se toi 
kirkkovuoden tapahtumat tavallisen 
kansan tietoisuuteen. Kirkolliset 
juhlat tarjosivat pyhän kokemisen 
keskelle arkea ja ankaraa raadantaa. 
Joulun rinnalle 
pääsiäinen, Kristuksen ylösnouse-
muksen ja kuoleman voittamisen sano-
ma, nousi tärkeälle paikalle kirkko-
vuodessa. Luterilaisen reformaation 
oppi inspiroi Ruotsin kuningas Kustaa II 

Adolfia, ja hän kaatui Lu¨tzenin 
taistelussa uskon soturina 30-vuotisen 
sodan päivinä. Suomen ev.lut. kirkoissa 
luettiin 1960-luvun piinaviikon ”ahtisaar-
noissa” Kristuksen kärsimyshistorian 
vaiheista seurakuntalaisille. 
 

Herran pääsiäinen 
Riemullinen lause ”Kristus nousi 
kuolleista, Totisesti nousi!” toistuu 
ortodoksisen kirkon pääsiäisyön 
messussa. Pitkällinen, laskiaisesta 
alkanut paasto päättyy ja pelastuksen 
sekä toivon sanoma valtaa jokaisen 
uskovan sydämen. Koristeltu 
pääsiäismuna on iankaikkisuuden ja 
ikuisen elämän vertauskuva. Pääsiäis-
aterialla pääsiäislammas on alkukirkon 
ajoista asti yhdistetty pyhään 
uhrikaritsaan, ”Jumalan Karitsaan, joka 
pois ottaa maailman synnit.” Kristillinen 
alkukirkko, Kristuksen opetuslasten 
joukon laajentuessa, määritteli pää-
siäisen ajankohdan, pyrkien eroon 
juutalaisesta perinteestä. Niin saivat 
Raamatun mukaisen paikkansa myös 
Jeesuksen Jerusalemiin ratsastamisen, 
Helatorstain sekä Helluntaipäivän 
juhlat. Juuri tämä juhlien aika, pää-
iäisestä helluntaihin ulottuva 
kirkkovuoden jakso, tuo kirkon 
opetuksen mukaisesti ”Jumalan ajan”, 
kahdeksannen päivän konkreettisena 
meidän elämäämme. Jumala ilmoittaa 
näin ”pyhässä ajassa”, suorittavansa 
pelastustyön päätökseen. Tästä alkaa 
Jumalan luoman ihmisen oman 
vastuun ja vastauksen, hengellisen 
kilvoittelun aika. 

 Unto Martikainen
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ESITTELYSSÄ MARJO KUJALA 

 
 
Olen Marjo, kahden lapsen äiti 
Seinäjoelta. Olen työskennellyt 
VR:llä konduktöörinä vuodesta 
2002.  
 

Konduktöörin ammatti ei ollut haa-
veammattini, nuorena ei kertaakaan 
käynyt mielessäni, että joskus teki-
sin tätä työtä. VR:lle Jumala 
kuitenkin minut johdatti ja olen viih-
tynyt työssäni hyvin. Toki on ollut 
vaikeita aikoja ja päiviä, mutta niistä 
on aina päässyt eteenpäin.  
Nuorena uskovaisena minulla oli 
paljon haaveita elämässäni. Hengel-
linen isäni sai kerran rukouksessa 
sanoman: "En anna sinulle vielä nii-
tä asioita, mitä olet rukoillut, vaan 
annan jotakin muuta, jotakin, mitä 
todella tarvitset elämääsi." Jonkin 
ajan kuluttua tästä, minä uskon, että 
Jumalan vaikutuksesta, hain kon-
duktöörikurssille ja pääsin töihin. 
Töitä minä olen tarvinnut, kuten me 
kaikki. 

Tulin uskoon vuonna 1993. Silloin 
sain Raamatusta sydämeeni Jes-
ajan kohdan: "Te saatte ilolla 
ammentaa vettä pelastuksen läh-
teistä." (Jes 12:3) Tästä lähteestä 
olen saanut ammentaa jo 22 vuotta. 
Jumala on ollut uskollinen, minä 
usein hapuileva, mutta Hän on pitä-
nyt kiinni. Nuorena en heti 
ymmärtänyt, mille tielle olin jalkani 
asettanut. Jeesuksen sovitustyö au-
keni minulle pikku hiljaa. Koin 
Jeesuksen ristin työn vapauttavana, 
kun sain sen omalle kohdalleni us-
koa, - olin kuin sokea olisi saanut 
näkönsä. Tämä kokemus muutti 
elämäni pysyvästi. Mikään suuri 

Jumalan ihminen en ole, vaan ihan 
tavallinen - mutta uskossa Jeesuk-
seen. 

Elämäni kuluu lasten ja työn pa-
rissa erittäin työntäyteisesti. Tämän 
lisäksi harrastan liikuntaa, iän myötä 
liikunta on muuttunut rauhallisem-
maksi; lähinnä vesijuoksen ja 
sauvakävelen. Lisäksi olen mukana 
seurakunnassa. Kuulun vapaaseu-
rakuntaan. Siellä olen rukousko-
kouksissa toiminut esilaulajana - 
soittanut kitaraa tai pianoa sekä lau-
lanut. Jumala on antanut myös 
ystävän tähän mukaan ja hän lau-
leskelee kanssani. Sydämelläni ovat 
erityisesti vanhukset. Mielestäni 
vanhuksille pitäisi antaa enemmän 
tilaa seurakunnassa, koska heillä on 
sellaista viisautta uskon tiellä kul-
kemisesta, jota meillä nuoremmilla 
ei vielä ole. 

Marjo valittiin hallitukseen tammi-

kuun vuosikokouksessa 
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Rautatieläisten Kristillisen yhdistyk-
sen toimintaan tulin mukaan viime 
vuonna. En oikeastaan tiennyt yh-
distyksestä mitään. Kerran olin 
työmatkalla Ouluun. Olin aika ala-
maissa, tuntui, ettei rukouksiini 
vastata ja polkuni oli kovin kivikkois-
ta ja vaikeaa. Huokailin työni 
lomassa: "Missä sinä Jumala taas-
kin olet, mikset ole auttanut? Anna 
edes jotain rohkaisua minulle." Ou-
luun saapuessani kävelin hieman 
allapäin Oulun taukohuoneelle. Siel-
lä työtilassa istuskelin toimistotuolilla 
ja kiikuttelin sitä edestakaisin. Yht-
äkkiä silmieni eteen osui Rauta-
tieläisten Kristillisen yhdistyksen 
kalenteri. Katselin sitä kummastu-
neena, en ensin edes uskonut 
näkemääni. "Mitä tuossa on, junia ja 
raamatunlauseita, onko tämä totta?" 
Otin kalenterin käteeni ja selailin si-
tä. Jotenkin kalenterin raamatun-
kohdat lohduttivat ja rohkaisivat 
minua valtavasti. Koin saaneeni sen 
rohkaisun, mitä olin rukoillut. Saman 
tien etsin yhdistyksen nettisivut ja lii-
tyin jäseneksi. 

Haluan vielä jakaa yhden raama-
tunkohdan, joka on minulle hyvin 
rakas, se on psalmista 148. 
 

"Ylistäkää Herraa maasta, te me-
rieläimet ja kaikki syvyydet, tuli ja 
rakeet, lumi ja sumu, sinä myrsky-
tuuli, joka panet hänen käskynsä 
toimeen, te vuoret ja kaikki kukkulat, 
te hedelmäpuut ja kaikki setrit,  te 
pedot ja kaikki karja, te matelijat ja 
siivekkäät linnut,  te maan kuninkaat 
ja kaikki kansakunnat, te ruhtinaat ja 
kaikki maan tuomarit, te nuorukaiset 
ynnä neitsyet, te vanhat yhdessä 
nuorten kanssa.  Ylistäkööt he Her-
ran nimeä, sillä hänen nimensä 
yksin on korkea, hänen valtasuuruu-
tensa ulottuu yli maan ja taivaan." 
 
Ylistetään Herraa, me kaikki, vanhat 
ja nuoret, hänen armonsa on suuri 
ja Golgatan risti kestää! Toivotan 
siunausta teille kaikille jäsenille, 
vanhoille ja nuorille. Toivon, että 
voisin edes yhdelle jäsenelle olla 
siunaukseksi ja iloksi. 
 
"Ja minä elän, en enää minä, vaan 
Kristus elää minussa; ja minkä nyt 
elän lihassa, sen minä elän Jumalan 
Pojan uskossa, hänen, joka on ra-
kastanut minua ja antanut itsensä 
minun edestäni". Gal 2:20 
 

Terveisin Marjo 
 

 
90 vuoden takaa löytyi tällai-
nen Siipipyörän kuva uutinen. 
 



Piirien yhdyshenkilöt  
Akaa  Tuulia Passila 0505759288 

Helsinki  Onni Lysti  0442171935  

Joensuu   Unto Martikainen 407583093  

Jyväskylä   Mikko Hokkanen 0505332770 

Kajaani  Juhani Saviniemi 0442927533 

Kokkola   Matti Ridanpää 0405880211  

Lappeenranta  Arto Auranen 0400654526 

Mikkeli  Elina Kortekangas 0408674549 

Rovaniemi  Taisto Jääskö  

Seinäjoki  Esa Lipasti 0400123587 

Tampere  Kalervo Peltonen 0504336719 

Tikkurila  Vuokko Korhonen 0503579324  

 

Yhdyshenkilön rooli on hyvin selkeä. Hän 

ottaa alueelta tulevat puhelut vastaan ja 

välittää kysymykset eteenpäin, ellei osaa 

itse vastata. 

Yhdyshenkilölle voit soittaa ja tehdä kysy-

myksiä ja ehdotuksia. Kartasta huomaat, että osalta asemapaikkakuntia 

puuttuu yhdyshenkilö. Voitko ottaa tehtävän vastaan? 

 

ILMOITTAKAA MUUTOKSISTA ! 

 

ONNITTELUT 
 

Lämpimät Onnen ja siunauksen toivotukset teille kaikille 
merkkipäivien viettäjille. 
 

 
 

IN MEMORIAN 
Risto Lipasti Nurmo, Tauno Vuorinen Riihimäki ja Aimo 

Anttonen Joensuu, ovat muuttaneet Isän tykö kirkkauteen.  
Osanottomme kaikille omaisille ja läheisille! 
 

 

 

 
 

Halutessasi ilmoita merkkipäiväsi puheenjohtajalle   
arto.auranen@auranet.fi tai 0400654526 Siipipyörää varten.  
Myös on hyvä ilmoittaa poisnukkuneet. 

 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
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RAUTIALAN REMONTTI 

  
 Rautialassa on tammikuussa 
tapahtunut pieni vesivahinko. Sitä 
korjatessa havaittiin isompi 
vesivahinko, joka on tapahtunut 
paljon aikaisemmin. 

Näin pahasti on lahonnut keittiön ja 

WC välinen seinä. Nämä ovat 

vanhoja vesivahinkoja  
 

Matti ja Antti kurkiselevat uuniin ja 
toteavat, että rikki on !  
Uuni jouduttiin purkamaan ja tilalle 
keittiön 
lämmittämiseksi 
ja käyttöönkin 
rakennettiin hella. 
Uunihan oli jo 
käyttökiellossa 
ollut aikaisemmin.   
 
Paikalle pyydettiin 
museoviraston 
perinnerakennus
mestari Tapani 
Koiranen, joka antoi hyviä 
ohjeita ja totesi korjausket 
oikeiksi.  

Pohtimassa myös taustalla rakennusmiehistä 
toinen. Edestä Matti Kytö, T. Koiranen, hänen apulaisesa Saara Raukko  ja 
Antti Suutari, jolle hallitus antoi remontin valvonnan  
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KIRKKOPYHÄ KOKKOLASSA 

Muistoja muistoja  
Sunnuntaina 15. 3. 2015 vietimme 
juhlallista kirkopyhää Kokkolassa. 
Kevät oli tulollaan, aurinko paistoi ja 
talven lumet olivat sulaneet, meri-
vain oli vielä jäässä. 
 

Kokkolan kirkko 
on monella taval-
la puhutteleva. Yli 
kaupungin ko-
hoava huippu kor-
kea risti, kirkon 
katto oli kuin 
myrskyssä aaltoi-
leva meri. Kirk-
koon salin täy-
deltä kokoontunut 
kirkkokansa oli 
kuin aaltojen alla. 
Kirkon suunnitteli-
jan teemana  ja 
kirkon nimenä on 
”Syvyydestä” saa-
tu psalmista 130.” 
Syvyydestä minä 

huudan sinua Herra. Herra kuule 
minun ääneni, tarkatkoon sinun kor-
vasi rukoustani.”Aihe liittyy ihmisenä 
olemisen vaikeuteen ja Kokkolan 
kaupungin vaiheisiin. 

Itse jumalanpalvelus, vastaanottoi-
neen, kulkueineen, kuoroineen ja 
virsineen oli työryhmän hienosti 
suunnittelema. Mukaan oli otettu 
rautatieläisiä, jotka palvelivat tekstin 
lukijoina, krusifiksin kantajana kul-
kueessa ja kolehdin kerääjinä. 
Erikoisen koskettavia olivat Kantorei 
– kuoron esitykset varsinkin kauniisti 
sointuvat antifoni ja Panis angelicus, 
leivästä enkelten, joka vei syvälle 
sunnuntain teemaan: ”Elämän leipä”  
 
Jumalanpalveluksen jälkeen paikal-
liset rautatieläiset olivat järjestäneet 
maukkaat ja monipuoliset kahvikek-
kerit seurakuntatalolle, jossa oli 
mukana myös liturgiasta vastuuta 
kantanut seurakunnan pastori Martti 
Nykänen. Minä sain kertoa RKY:n 
toiminnasta, kalentereita, Siipipyö-
rää ja jäsenmaksukortteja oli tarjolla. 
Keskustelimme ja lauloimme yhdes-
sä virsiä ja Martti Nykänen ja minä 
käytimme puheenvuorot. Olimme 
kiitollisia ja hyvästelimme hyvän 
Isän siunausta toivotellen.  

 
Terveisin  Esa  

 
 
 

KIRPPUTORI Rautialassa 23.6. 

klo 10-17 

Taattua tarpeellista ja tarpeetonta ta-
varaa, tuoleja pöytiä arvotavaraa, 
löytöjä antiikkia.  
Tule ja tuo ystäväsikin! 
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MUISTOJA SIHTEERIKAUDELTANI 

Muistoja muistoja  
Syyspäivät neuvotteluineen RKY:n 
kesäkotiin Rautialaan keräsi runsaas-
ti rautatieläisiä. Eräänä syksynä 
tarkkaaja, RKY:n varapuheenjohtaja 
Tuure Laine esitti ajatuksen Rau-
tialan Ystävät-yhdistyksen perusta-
misesta. Kaksi päivää kului ja monia 
puheenvuoroja käytettiin, varsinkin 
Toijalan väki. Kaksi vuotta meni eikä 
Rautialan Ystävät-yhdistyksestä kuul-
tu enää sanakaan. 

Eräänä päivänä 
työskennellessäni 

RKY:n toimistossa 
soitin Tuure Lai-
neelle Pasilan Ko-
nepajalle kysyen 
Rautialan Ystävät-
asiasta. Laine ker-

toi, että hän toimi juuri Konepajan vt. 
konttoripäällikkönä, sanoen minulle, 
että sinä puhut kalliista asiasta. Hän 
sanoi: "Soitan sinulle viiden minuutin 
kuluttua!" Niin hän sitten soittikin ja 
sanoi: "Olen hyvin pettynyt, ettei ku-
kaan ystävistä, jotka olivat 
syyspäivillä, ole minulle tästä otta-
neet yhteyttä!" Ehdotin hänelle, että 
voisin kerätä Rautialan Ystäviltä lah-
joitukset pankkitilille, kun yhdistyksen 
mahdollinen hallitus kokoontuisi, vei-
sin viralliset paperit 
yhdistysrekisteriin! Laine tuli iloiseksi 
lupauksestani. Niin sitten avasin tilin 
Helsingin työväen Säästöpankkiin ja 
ystävät lähettivät rahaa tilille. Pää-
timme mennä Toijalaan junalla ja 
siinä istuessamme, tuli RKY:n pu-
heenjohtaja, rovasti Hannes Kaup-
pinen luoksemme. Ojensimme 
hänelle listan jossa oli monia nimiä. 
Kauppinen kysyi: "Mikä tämä on?" 

Laine vastasi: "Onni on voimakkaasti 
lähtenyt liikkeelle Rautialan Ystävät-
yhdistyksen perustamiseksi ja tässä 
on nimiä, niistä jotka haluavat siihen 
liittyä! Kauppinen vastasi: "Minäkin lii-
tyn siihen ja vaimoni!" Saavuttuamme 
Toijalaan, menimme aseman yläker-
rassa olevaan saliin, jossa oli määrä 
pitää RKY:n hallituksen kokous, jossa 
päätettäisiin Rautialan Ystävät asias-
ta, rekisteröitäisiinkö se vai 
jätettäisiinkö rekisteröimättä. En tullut 
kokoukseen, sanoen, että jos rekiste-
röintiä ei tehdä, palautan lahjoittajille 
rahat! Kokous alkoi ja vähän ajan ku-
luttua saapui asemapäällikkö 
Saukkonen ja vaihdemiesten esimies 
Reino Tanni kiireellä luokseni iloisin 
hymyin sanoen: "Onni, sinä voiti”, se 
rekisteröidään!" Näin sitten Rautialan 
Ystävät ry. syntyi 1968. Toijalassa 
erään rautatieläisen vaimo meni 
pankkiin. Lähtiessään mies sanoi hä-
nelle: "Ota tämä kuitti mukaan ja 
maksa se jatkaen, Rautialassa tarvi-
taan rahaa!" Heillä oli poika 
Hyvinkään seurakunnassa pappina.  
Usein jokin asia lähtee liikkeelle kris-
tillisessäkin mielessä yhdestä 
henkilöstä ja niin tulee kokoon jouk-
ko, yhdistyskin. Tässä tapauksessa 
Tuure Laine, oli sellainen henkikö, jo-
ka esitti uuden yhdistyksen, 
Rautialan Ystävät-yhdistyksen perus-
tamista ja se toimii vieläkin.  
 

Tahdon toivottaa Herramme siuna-
usta sen jäsenille ja toiminnalle, joka 
koituu kesäkoti Rautialan ja koko 
RKY:n hyväksi!  

Onni Lysti  
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RUKOUSKALENTERI 

 
 

 Herra, RKY tarvitsee johdatustasi aktiivisen yhteystyökanavan 
löytymiseksi VR:n henkilöstöön ja hallintoon organisaation joka 
tasolla. 

 Kunnia Jumalalle 90-vuotiaasta Siipipyörä-lehdestä, joka levittää 
sanomaa Sinusta Suomen rautatieläisille. Siunatkoon Jumala 
lehteä seuraavat 90 vuotta, että se vieläkin suurempaan ääneen 
saisi julistaa sinun tahtoasi ja sanaasi. 

 Herra näytä meille, miten tavoitamme työikäiset rautatieläiset 
siten, että he haluavat liittyä yhdistykseemme ja toimia aktiivisesti.  

 Siunaa meitä vahvistamalla taloudellista tilannettamme 
voidaksemme palkata väkeä levittämään sinun sanaasi ja 
kertomaan sinun töistäsi yhdistyksemme avulla Suomen 
rautateille. 

 Rukoilemme siunausta niille, jotka valmistelevat vuoden 2016 
kansainvälistä konferenssi- ja lomaviikkoa Goslarissa, Saksassa. 

 Tuomme eteesi, Herra monet kansainväliset kriisialueet ja 
erityisesti Ukrainan tilanteen. 

 Olemme myymässä Liisankadun osaketta ja toivoisimme 

saavamme rahaa Rautialan vesivahingon aiheuttamiin kus-

tannuksiin. 

 Hallituksen jäsenten, etenkin uusien puolesta. 
 

Otettu osin kansainvälisestä IRM:n rukouskalenterista

 
 
Sodan jälkeen väsynyt reissumies nousi junaan, joka oli ääriään myöten 
täynnä. Viimein hän saapui perimmäiseen vanuun ja sielläkään ei ollut yhtään 
paikkaa vapaana. Hän sai hyvän idean ja rupesi kurkistelemaan istuinten alle. 
Pian joku kysyi, mitä hän etsii: Minulta karkasi käärme tänne jonnekin.” Tilaa 
vaunuun alkoi ilmestyä yllättäen. Mies laski raskaan laukkunsa ja nukahti 
penkille.  
Jonkun ajan kuluttua hänet herätettiin. Reissumies kysyi: ”Joko ollaan perillä.” 
Junailija vastasi: ”Ei olla, joku hullu oli hukannut käärmeen tänne ja me 
irrotimme tämän vaunun kokonaan pois”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
KALENTERIIN 
 

 
 
 
 
 
 

 
KIRKKOPYHÄT    

 29.3. klo 10 Seinäjoen kirkko Saarna Esa Lipasti. Kirk-

kokahvitilaisuus  
 

PÄIVÄT 

 19.-21.6.2015 Juhannusjuhla  

 24.-26.7.2015 Kesäpäivät ja II vuosikokous  

 18.-20.9.2015 Syysvirkistyspäivät 

 Tammikuussa 2016 Talvipäivät Lappeenrannassa 

 
JÄSENMAKSU 2015  
   

Jäsenmaksut 15€ ja puolisolta 10€ olisi hyvä maksaa mitä pikimmin 
mennessä. FI14 2001 2000 5919 91 Jäsenviite 3777 
Seurakuntien kirkkokolehdit ovat ainoa tulonlähteemme vähäisten 
avustusten lisäksi.  
Järjestön työlle voi myös lähettää lahjoituksia yhdistyksen tilille  
FI14 2001 2000 5919 91 Lahjoitusviite 4747   
Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.  
Toivomme runsasta osallistumista tapahtumiimme. 
 


