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TIETOIKKUNA 

 

 
    
 

 

Siipipyörä ilmestyy 5- 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

TOIMITUS 
 

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

 

 

RKY:N OSOITE 
Kymenraitti 4 as 4  53100 LAPPEENRANTA 

Sähköposti: rky@irm.fi   
Puhelin +358400654526 

 

RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, Rautiala 17 

Rautialan Ystävät ry:n pankkitili FI17 8000 1100 3648 69 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

                             SIIPIPYÖRÄ 

 

 
 

 Rautialan vuokralainen Pitopalvelu Päivärinne on irtisanoutunut 

ja hallitus on myöntänyt eron 15.7. lähtien. 

 Rautialan tilannetta pohdimme 23.7. II vuosikokouksessa.  

 Rautialan kuntokartoitus on tehty, olemme suuren haasteen 

edessä. 

 Etsimme uutta vuokralaista Rautialaan, yhteys puheenjohtajaan. 

 Toivomme, että voisit olla Juhannusviikolla talkoissa kanssam-

me. Ilmoita puheenjohtajalle. 

 Käytä viitenumeroita maksaessasi jäsenmaksuja tai kirjalaskuja 

 
 

Kannen kuva: Arto Auranen 
 Tänä keväänä on omenapuissa runsaasti kukintoja. 

Kuvia sisäsivuilla  Ismo Salo, Heikki Pynnönen, Leena ja Arto Auranen 

RKY TIEDOTTAA 

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

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 3-2016      91. vuosikerta   

 
UUSI LEHTI KÄÄNTYY  
Yhdistyksen historiankirja on saanut 
uusia innokkaita lukijoita ja komment-
teja on tullut. Moni on innostunut 
muistelemaan menneitä aikoja. Heitä 
olen kehottanut kirjoittamaan niitä Sii-
pipyörään.  
 
Pitopalvelu Päivärinteen sanouduttua 
irti kesken vuokrasopimuksen on Rau-
tialan tilanne auki.  
Kiitämme Suutareita 6 vuoden Rau-
tialan hoitamisesta ja toivotamme 
heille siunausta ja menestystä. Pito-
palvelua jäämme tietysti kaipaamaan. 
Seuraavaksi on edessämme uuden 
vuokralaisen etsiminen ja valitsemi-
nen, toivoa on, kun muutama on jo ky-
synyt ja tutustunut Rautialaan. 
 

 
Odotamme, mitä Herra seuraavaksi 
meille antaa.  
Hänen työssäänhän me olemme, hä-
nen työtä rataverkolla teemme.  
 
Rakkaassa kesäpaikassamme on suu-
ret haasteet edessämme. Kunto-
kartoitus selvitti, että tila on huonossa 
kunnossa. Navetan katto vaatii pikais-
ta korjausta ja puustoa on aivan liikaa 
pihamaalla. Osa jo lahoamisvaarassa.  
Lisäksi rantasauna vaatii jo monenlai-
sia toimenpiteitä. Näiden kaikkien 
asioiden takia on tärkeää että kokoon-
numme joukolla kesäpäiväämme 23.7. 
pohtimaan asioita ja antamaan halli-
tukselle evästä päätöksentekoon.  
 
Siunattua kesäaikaa Sinulle. 
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MATKALIPPU TAIVAASEEN     Unto Martikainen 

  
Näin kevään ja kesän kynnyksellä 
moni suomalainen suunnittelee sopi-
van hetken tullen lähtevänsä matkalle, 
virkistyäkseen ja saadakseen uusia 
voimia ja ajatuksia.  
Matkan suunnittelu ja valmistelu anta-
vat kuin uutta pontta arkeemme. Meille  
Kristuksen seuraajina on keskeinen 
kysymys, pelastuuko sielumme ja 
kuinka voin, elämäni päättyessä, 
päästä taivasten valtakuntaan? Toisin 
sanoen: Kuinka sinä ja minä saamme 
matkalipun taivaaseen?  
 
Uskonpuhdistajamme, saksalainen 
Martti Luther tuli teologisten ongelmien 
äärellä johtopäätökseen, että pelas-
tuksemme on mahdollinen: "Yksin 
uskosta, yksin armosta ja yksin Kris-
tuksen tähden".  
Apostoli Paavali rohkaisee Rooma-
laiskirjeessä meitä seuraavin sanoin: 
"Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jee-
suksen Herraksi, ja uskot sydäm-
essäsi, että Jumala on hänet kuolleista 
herättänyt, niin sinä pelastut;  
 
Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurs-
kaaksi ja suun tunnustuksella pelas-
tutaan. Sanoohan Raamattu: Ei yksi-
kään, joka häneen uskoo, joudu 
häpeään. Room. 10:9-11;  
 
Kuin varmemmaksi vakuudeksi apos-
toli Paavali kirjoittaa vielä:  
"Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä 
kreikkalaisen välillä; Sillä yksi ja sama 
on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, 
jotka häntä avuksi huutavat, Sillä jo-

kainen, joka huutaa avuksi Herran ni-
meä, pelastuu." Room. 10: 12-13;  
 
Tässä on vastaus kysymykseen siitä, 
kuinka voin hankkia matkalipun tai-
vaaseen?  
Emme saa sitä omilla teoillamme, 
omilla ansioillamme, vaan "yksin us-
kosta, yksin armosta ja yksin Kristuk-
sen tähden".  
 
Siispä, ystäväni: "Älä pelkää, vaan 
usko  ainoastaan!"  
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ESITTELYSSÄ      RAIMO   JÄNTTI 

 
 
Olen syntynyt Tampereella 1934. 
Vuonna 1939 isä osti pienen tilan
Lempäälän Kuljun kylästä.  
Tila käsitti sellaisen hehtaarin 
maata. Siinä oli vähän metsää, 
josta saatiin polttopuita, viljeltiin 
kasviksia. Oli laaja piha alue, jos-

sa oli 7 lapsen hyvä leikkiä. 
Lapsena kävin pyhäkoulua, jossa 
sain kosketusta hengelliseen 
elämää. Ne asiat kiinnostivat mi-
nua kovasti. Kuvioihin tulivat 
mukaan seurakunnan kerhot jois-
ta sain lisää hengellistä voimaa 
elämääni. Kerhon johtajat olivat 
uskovia veljiä, siellä puhuttiin 
paljon rukouksesta, rukous seu-

rasi elämääni punaisena lankana.  
 
Vuonna 1955 sain työpaikan Rau-
tatieltä ja pääsin Tampereen ase-
malle matkatavaraan. Liityin 
sitten mukaan RKY:n toimintaan 
Tampereella. Vuonna 1963 muu-
tin perheeni kanssa Pieksämäelle, 
sain sieltä vakinaisen paikan 
asemamiehen toimeen.  
 
Jatkoin Pieksämäellä RKY:n piirin 
toimintaa, jonka puheenjohtona 
oli konduktööri Eino Karppinen. 
Minut valittiin myös hallitukseen. 
Meillä oli silloin vilkasta toimin-
taa. 
Sitä kautta Rautiala tuli tutuksi. 
Sain käydä useita kertoja siellä, 
sain tutustua uusiin rakkaisiin ys-

täviin. Ei-
non 
sairastuttua 
minut valit-
tiin sitten 

puheenjoh-
tajaksi.  
Pääsin näin 
ollen RKY:n 
hallitukseen. Sain siellä tutustua 
uusiin jaloihin veljiin ja sisariin 
Toiminta on Ollut antoisaa ja ri-
kastuttavaa. Pieksämäellä sain 
monia luottamustehtäviä, tulin 
valituksi kirkkovaltuustoon sitä 

mukaan kirkkoneuvostoon, joka 
jakautui taloudelliseen jaostoon, 
minut valittiin siihen varapuheen-
johtajaksi.  
 
Vuonna 1977 hain konduktööri 
kurssille ja pääsin. Kurssi oli Hel-
singissä rautatieopistolla, kurssi 
kesti kolme kuukautta. Pääsin sit-
ten Pieksämäellä konduktöörin 
tehtäviin. Parivuotta tämän jäl-
keen sain nimityksen konduk-
töörin virkaan Pieksämäelle, pää-
sin pikajunavuoroon. 
 
Elämä jatkui vuodet vierivät. Tuli 
täyteen 37 vuotta VR:n palvelua 
ja tuli aika siirtyä ansaitulle eläk-
keelle 58 vuotiaana. Terveys oli 
silloin aika hyvä.  
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KUTSU 

RKY:N II 

VUOSIKOKOUS 

23.7. 2016 klo 13.00 

Rautialassa  

Rautiala 17, Vesilahti 

Käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat: 

Vahvistetaan tilinpäätös;  päätetään 

tili- ja vastuuvapauden myöntä-

misestä  ja muista toimenpiteistä, 

johon vuoden kuluessa pidetty 

hallinto ja siitä tehdyt tilit ehkä 

antavat aihetta sekä keskustellaan 

RKY:n ja Rautialan tulevaisuudesta 

Hallitus 

 

Kesäpäivä alkaa ruokailulla 

klo 12.00 

Kokouksen jälkeen klo 

14.30 kahvi ja kesäseurat.  

 

Ilmoittautumien ruokailun täh-

den välttämätöntä 

  

Leena Auranen 0407277678 

leena.auranen@auranet.fi  

 

Tervetuloa! 

Nyt olen 82 vuoden ikäinen, se 

tuo tullessaan monenlaista remp-
paa. Niiden kanssa tulee elää.  
 
Kiitos hyvästä terveyden huollos-
ta. Pitää itsekin pitää huolta 
kunnostaan. Kehomme on Pyhän 
Hengen temppeli, jota tullee hoi-
taa. Kerran viikossa käyn vesi-
jumpassa ja kuntosalilla. Lisäksi 
lenkkeilen rollaattorin kanssa. 

 
Harrastuksiin kuuluu osallistumi-
set seurakunnan tilaisuuksiin. 
Eläkeläisten kerhoissa mukana 
olo. Sosiaalinen kanssakäyminen 
on hanskassa. Lisäksi henkisiin 
harrastuksiin on kuulunut tieto-
koneen käyttö, esimerkiksi mak-
san kaikki laskut tietokoneen 
kautta. Olen tehnyt vuosien mit-
taa useita monologeja, joita olen 

esittänyt monissa eri paikoissa. 
Näin saavat myös aivonystyrät 
voimistelua pitkissäkin vuoropu-
heissa.  
 
Minulle asennettiin joitakin vuosia 
sitten sydämentahdistin. Kerran 
vuodessa joudun käymään kes-
kussairaalassa tahdistin huol-
lossa. Viime käynnillä lääkäri 

sanoi oma sydän ei anna sykettä, 
olet kokonaan tahdistimen varas-
sa. Ilman sitä olisin kuollut. Nyt 
saan elää Jumalan armon varassa 
jatko aikaa.  
Kiitos kaikesta Taivaan Isälle. 
 
Siunaavin terveisin Raimo Jäntti 
Pieksämäeltä.  
 
  

mailto:leena.auranen@auranet.fi
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KIRKKOPYHÄ  RATAVERKOLLA  Esa Lipasti 

 

Vietimme joukolla Rautatieläisten 
kirkkopyhää Seinäjoella Lakeuden 
Ristissä  ja sen srk-salissa 3.4.2016. 
 
Lakeuden risti on keskeinen osa Sei-
näjoen aalto-keskusta ja sen 
mahtavana korkealle kohoava torni 
muistuttaa yli maakunnan, että Jumala 
on ja todistaa uskosta Kristukseen. 
 
RKY:llä oli vahva edustus messun 
palvelutehtävissä, tekstejä lukivat Arto 
Auranen ja Heikki Pynnönen. Arto oli 
vielä kanssani jakamassa Herran py-
hää ehtoollista, minä saarnasin ja 
rautatieläisiä oli runsaasti kirkkoväen 
joukossa. Pyhän teemana oli: ”Ylös-
nousseen todistajia.”  
Todistaminen on Kristuksen kirkon, 
seurakuntien ja RKY:n tärkein, oleelli-
sin ja luovuttamattomin tehtävä, mutta 
meille usein niin vaikea ja haastava, 
vaikka se on uskon synnyttämää ja 
Jumalan herättämää ja meille anta-
maa lahjaa. 
 
Seinäjoella oli juuri ilmoitettu konduk-
tööri keskuksen lopettamisesta ja 
monien irtisanomisesta. Rautatieläis-
ten ja kaupunkilaisten keskuudessa 
oltiin murheellisia, pettyneitä ja kysel-
tiin: 
 ”Ajetaanko suurta risteysasemaa 
alas?”   
”Mitä tästä tulee?”  
”Onko tässä mitään järkeä?” 

Pettynyt ja murheellinen, monella ta-
voin pallo hukassa oli päivän tekstissä 
(Joh.20:19-31). myös Pitkänperjantain 
ja Pääsiäisen jälkeinen opetuslasten 
joukko, todistaminen oli hakusessa ja 
suuri pelko haahuili takaraivossa. Ol-
tiin arkoina, hiljaa lukkojen takana. 
Mutta rohkeita todistajia heistä tuli sit-
ten, kun Jeesus ilmestyi heille, 
Tuomaastakin, joka ei uskonut eikä 
luottanut edes ystäviinsä, joiden kans-
sa hän oli hämmästellyt, ihmetellyt ja 
kokenut monenlaista.  
 
Heille alkoi vähitellen kirkastua, että 
usko on Jumalan lahjaa, jota hän ja-
kaa sanansa ja todistajiensa kautta 
meille kaikille. 
Messun jälkeen oli järjestetty kahviti-
laisuus, jossa Arto Auranen esitteli 
RKY:n toimintaa kertoen ja kuvia hei-
jastellen. PowerPoint teki terää ja 
konkretisoi puhetta.  
Esittelyn jälkeen Arto ja Heikki Pynnö-
nen käyttivät myös päivän teemaan 
liittyen todistavat ja uskoa kirkastavat 
puheenvuorot.  
 
Kuulin, että monet olivat tyytyväisiä ja 
saivat vastauksia ja vahvistusta uskon 
kilvoitukseensa.  
 
RKY oli hoitanut pitkää ja tärkeää teh-
täväänsä. 
 

Terveisin  Esa Lipasti  
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JUHANNUS RAUTIALASSA  24 - 26. 6. 2016 

 
"Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi! (Ps. 92:6) 
 

Perjantai 24.6. Juhannusaatto   
14 - 17 Saapuminen majoittuminen ja  tulokahvit 
17.00   Päivällinen 
18.00   Lipunnosto, kahvi, aattoseurat.  
20.30   Juhannuskokko saunarannassa (sään sallies-
sa). 

 
Lauantai 25.6. Juhannuspäivä 

08.00   Aamianinen 

09.00   Aamuhartaus ja uutiskatsaus 

10.00  Messu Vesilahden kirkossa saarna Arto Aura-

nen, kirkkokahvit kirkkopihassa 

12.30   Lounas Rautialassa 

14.00   Päiväseurat "Armon varassa myrskyn keskellä" 

15.00   Päiväkahvit 

16.00   Raamattutuokio  ja keskustelua aiheesta 

17.30   Päivällinen 

19.00   Juhannussauna 

21.00   Iltatee ja lipunlasku, iltavirsi 

 

Sunnuntai 26.6. Toinen Juhannuspäivä  
08.00  Lipunnosto, aamupala  

09.00  Aamurukous ja uutiskatsaus 

10.00  Jumalanpalvelus Narvan Kyläkirkossa saarna Esa Lipasti 

12.00  Lounas Rautialassa 

13.00  Päätösseurat ja lipunlasku 

14.00 Lähtökahvit  

Eipä koskaan Herran kansa ainiaaksi erkane.  Lähtöhetkin lohtuan-
sa meille tuokoon tieto se!  

ILMOITTAUTUMINEN VÄLTTÄMÄTÖN  Leena Auranen 0407277678 

leena.auranen@auranet.fi  

SIUNATTUA YHDESSÄOLOA!  
 
  

mailto:leena.auranen@auranet.fi
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RATANAULA   Onni Lysti 
  
Ratanaulan synnyintaru alkoi sepän 
pajasta. Siellä pajan nurkassa oli lo-
junut rautainen kanki. Kukapa olisi 
voinut konsanaan kuvitella siitä tu-
levan yhtään mitään, ei ainakaan 
mihinkään hyötykäyttöön kelpaa-
vaa.  
 
Eräänä päivänä kuitenkin alkoi tapah-
tua kummia rautakangen ympärillä. 
Rotevat sepänkourat tarttuivat siihen 
ja se koki tulleensa nostetuksi kappa-
leen matkaa ilmaan, ennen kuin se 
pudota jysähti ahjoon. Palkeitten vim-
matusti puhaltaessa henkeä 
hiillokseen kanki koki värivaihdoksen 
kaikissa sateenkaaren väreissä ja lo-
puksi karahtaen vitivalkoiseksi. Nyt 
päättyi sen piina ahjossa, sillä kanki 
temmattiin alasimelle suorastaan epä-
ystävällisen kiivaasti. Sama roteva 
sepänkoura puristi lekan vartta ja 
pieksi kankea kaikin voimin muotoillen 
sitä kunnes se muistutti ratanaulaa. 
Nyt se sitten katkaistiin taltan mittai-
seksi. Pihtien avulla ratanaula laitettiin 
alasimen reikään, kas noin, pari kolme 
iskua vain ja nyt naulalla oli myös pää. 
lyhyen ilmalennon jälkeen ratanaula 
koki putoavansa vesiämpäriin. Sinne 
sammui sen hehku.  
 
Viikon päästä ratanaula oli valmis yh-
dessä toisten kaltaistensa kanssa 
juuttisäkissä matkustamaan ratatyö-
maalle. Siellä sen elämäntehtäväk-
seen tuli uppoutua ratapölkkyyn 
tukemaan ratakiskoa.  
Tässä tehtävässä se ei suinkaan ollut 
yksin, vaan yhteistyössä toisten ra-
tanaulojen kanssa. Oikeastaan 
rataakaan ei koskaan olisi rakennettu 

ilman niitä. Kovasta kohtelustaan huo-
limatta, ratanaula tunsi ylpeyttä 
päästessään pimeästä pajan nurkka-
uksesta päivänvaloon jaloon ja 
hyödylliseen tehtävään.  
 
Ihmistäkin on toisinaan verrattu ra-
tanaulaan. Sellainen henkilö jonka 
fyysinen kasvu on jostakin syystä py-
sähtynyt ja hän on jäänyt jotenkin 
keskenkasvuiseksi.  
- Mitä tuo ratanaula täällä pyörii?" on 
joku karkeasti saattanut sanoa. 
 

Usein tuollaisen henkilön on ollut vai-
kea löytää paikkaansa yhteis-
kunnassa. Hän saattaa älyltään olla 
normaali keskinkertainen, mutta tämä 
ei riitä. Hänen täytyisi omata huomat-
tavasti yli tavallisen tason yltävät lahjat 
tullakseen tasaveroisena hyväksytyksi 
työelämään ja yleensä ihmisten kes-
kuuteen. 
Sakkeus oli juutalaisen yhteiskunnan 
'ratanaula' varreltansa vähäinen, kuten 
mainitaan. Pienuudestaan huolimatta 
hänellä oli terävä äly. Hän osasi sen 
avulla hankkia itselleen huomattavan 
omaisuuden.  
Jotkut väittävät hänen hankkineen rik-
kautensa vilpillisin keinoin. Tämä 
tuskin on luultavaa, sillä tällöin Sakke-
uksen virkaura tullimiehenä olisi 
päättynyt. Voisimme sanoa, että hän 
rikastui ihmisten tyhmyydellä, kun joku 
kansalainen antautuu tullakseen ne-
nästä vedetyksi.  
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Jeesus oli Hengessä nähnyt Sakkeuk-
sen. Jeesuksen tulo muutti kaiken 
Sakkeuksen elämässä. Kaikki mitä 
tässä miehessä tapahtui, oli Jumalan 
työtä. Hän jopa vapaaehtoisesti luopui 
suuresta rikkaudestaan antaen sen ta-
kaisin kansalleen, jolta hän oli sen 
saanutkin. Jeesus asetti Sakkeuksen 
arvossa korkealle, Aabrahamin pojak-
si, oikeaksi juutalaiseksi ja vanhurs-
kauden tekijäksi.  
 
Hyvin monet ihmiset ovat jättäytyneet 
ratanaulan asemaan, tukemaan Juma-
lan valtakunnan työtä varoineen. 
Tämä on hieno asia! Jumala siunat-
koon teitä siitä! Kuitenkin tässä jalossa 
tukemisessa saattaa olla aimo annos 
passiivisuuttakin, tuollaista ikään kuin 
"Rautakankena" oloa taipumatonta 
asennetta. Monen syynä saattaa olla 
pelko siitä, että ihmiset käsittäisivät 
heidän toimeliaisuutensa väärin. Toi-
sinaan kaikki voi johtua itsetunnon 
puutteesta tai heidän puheiden täh-
den: "Mitä tuo ratanaula täällä jaloissa 
pyörii? "Tämä ilmiö on osoitus rakkau-
den puuttumisen ehkä juuri siinä 
ryhmässä ja niiden läheisten ihmisten 
parissa tällainen vähäinen ja arka ih-

minen ensisijaisesti odottaa tulevansa 
hyväksytyksi.  
 
Kerran riippui Hän maan ja taivaan vä-
lillä lyötynä kolmen naulan varassa. 
Kukaan ei kertonut sen sepän nimeä, 
jonka pajassa nämä naulat taottiin. 
Niistä kuitenkin tuli tärkeät pidikkeet, 
joiden varassa koko kristikunta tänään 
riippuu, haavojen jäljet, jotka nämä 
naulat aiheuttivat, ovat edelleen näky-
vissä.  
 
RKY tarvitsee 'ratanaulansa' rautatie-
lähetystyöhön. 
Ensinnäkin, se tarvitsee näitä ra-
tanaulojaan hoitavaan, tukevaan 
työhönsä. Jos näin ei olisi, ei lähetys-
työtä voitaisi suorittaa. Tässä työssä ei 
ole ensisijaisesti kysymys rahasta, 
joskin silläkin on keskeinen sijansa.  
Oikealla tavalla asettautuminen 'ra-
tanaulaksi! 'on paljon muutakin kuin 
vain se, että käyn joskus kokouksissa 
tai kesäjuhlilla. Kyllä, se on hyvä ja 
tärkeä asia! Mestarin kädessä meistä 
voi tulla todella hyviä ja tehokkaita ”ra-
tanauloja” kanssaihmistemme parhaa-
ksi. 
 

   

 Matkustaja kyselee isännältä lupaa saada oikaista lehmihaan läpi 
asemalle, että ehtisi vielä klo 8 junaan. - Oikaiskaa vaan, ja jos satutte 
yhyttämään siellä meidän sonnin, niin ehditte varmasti vaikka klo 7.30 
junaan, vastasi isäntä. 

 Matkustaja: Ehdinkö vielä mennä asemasillalle hyvästelemään 
vaimoani. Konduktööri: Vaikea sanoa. Se riippuu siitä, kuinka kau-
an olette olleet naimisissa.  

 Oletteko koskaan ollut mukana junaonnettomuudessa Kyllä, kerran. 
Matkustimme juuri tunnelin läpi, ja suutelin isää tyttären sijasta.  
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KIRKKOPYHÄ  PIETARISSA Arto ja Heikki 
 

Mosaiikin ihailijoita ”On niitä kymme-
ninä tuhansia” 

 
Hannu selostaa Pietarin nähtävyyksiä 

 
Matka Allegrolla Pietariin oli elämys. 
Osa matkalaisista nousi matkaan 
Helsingistä toiset Kouvolasta ja lo-
put Vainikkalasta. 

Vetäjät tutkivat karttaa, Missä ollaan 
 
Perjantaina Allegro rullasi Pietarin 
Suomiasemalle klo 9.49 Finlanski rau-
tatieasemalta metrolla Vladimirskaja 
asemalle ja Hotelli Dostojevskiin. Jä-
timme Laukut hotellin säilytykseen ja 
lähdimme metrolla Moskovski Vorotalle 
suomeksi Moskovan portit. Loppumat-
kan kävelimme Grand Makettiin, jossa 
ensin herkuttelimme omavalintaisia 
herkkuja, sitten aloitimme mielenkiin-
toisen kierroksen Venäjä pienois-
koossa näyttelyn.  

Illalla kokoonnuimme hotellin ravintolan 
kabinettiin aterialle. Saimme vieraik-

semme Hannu ja Lilian Keskisen kah-
den tyttärensä kanssa. 
 
Lauantaina Kävelimme Nevski pro-
spektille ja ajoimme bussilla 
Talvipalatsin aukiolle. Eremitaasin 
pääsyliput ostimme automaatista ja 
näin vältyimme aikaa vievältä jonotuk-
selta.  
Laakson Markku pitkänä miehenä piti 
porukan kasassa valtavissa saleissa. 
Paljon oli upeita taideteoksia ja loista-

via palatseja ja patsaita. Kun taiteen 
nälkä oli tyydytetty ja jalat alkoivat vä-
syä, poistuimme lähellä olevaan ruoka 
paikkaan. Johdinautolla ajelimme lä-
hemmäs hotellia ja kävelimme loppu-
loppumatkan. 
Illalla kokoonnuimme kabinettiin syö-
mään ja maukkaan ruoan saimme tällä 
kertaa eteemme saman tien 
Ilta kului rattoisasti. Esittelykierroksen 
aikana jokaisella oli mahdollisuus ker-
toa itsestään. Oli mukava kuulla ja tu-
tutustua uusiin mukaan tulleisiin veljiin 
ja sisariin ja heidän elämänsä koke-
muksiin. 
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Sunnuntaina aamiaisen jälkeen suun-
nistimme Bolsaja Konjussennajaka-
dulle Pyhän Marian kirkkoon Jumalan-
palvelukseen, jossa saarnasi meidän 
pj:mme Arto Auranen ja liturgina toimi 
Hannu Keskinen. 
Puheenjohtaja antoi seurakunnalle uu-
den historiakirjamme ja kertoi, että 
Pietari (silloin Leningrad) oli myös 
RKY:n toiminnan kannalta merkittävä. 
Siltä alkoi meidän pyhäkoulutyömme. 

Messun päätteeksi joimme kahvit ja 
seurakunnan sihteeri Lempi Zosina 
kertoi kirkon historiasta ja vastasi mat-
kalaisten monenlaisiin kysymyksiin.  

Seuraavaksi menimme kaksikerros-
bussilla kiertoajelulle, jossa oli 
suomenkielinen selostus. Poikkesimme 
Pietari-Paavalin linnoitusta vastapäätä 
olevaan ravintolaan syömään. 
 
Paluumatkalla keskusteltiin matkan 
annista. Monelle matkalaiselle messu 
muodostui retken kohokohdaksi. 
RKY:n on palannut ’juurilleen’ ja kirk-
kopyhä on vietetty tänä vuonna 

Pietarissakin. 
 
  

Jumalan sotajoukot maallisten joukkojen johtajia katsellen Eremitaasissa 

Allegro Vainikkalan 
asemalla 
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HELSINGIN PIIRI  Onni Lysti 
  

Onni Lysti on jo vuosia kerännyt 
vanhoja rautatieystäviä Paavalin  
seurakunnan tiloihin.  
 

RKY:n Helsingin piiri vietti joulujuhlaa 
Paavalin kirkon seurakuntakodissa 
marraskuun 26. päivä 2015 yhdessä 
Viestinnän Kristillisen Yhdistyksen eli 
postilaisten kanssa. Näin on tehty  
perinteellisesti jo vuosia. Tilaisuudes-
sa soittivat hanuria Kristian Nurminen 
ja Ilmari Kauppinen. Seurakunnan 
tervehdyksen toi pastori Juha Valkea-
pää. Juhlassa oli kahvitarjoilu ja Vies-
tinnän ystävät pitivät pienet kirjamyy-
jäiset lastenkotinsa hyväksi. 
Viestinnän Kristillinen yhdis-
tys ylläpitää lastenkotia 
Thaimaassa. Piirin puheen-
johtajan pikkuserkun perhe 
toimi 36 vuotta siellä lähetys-
työssä ja vieraili silloin tässä 
lastenkodissa. Viestinnän toi-
mihenkilö Mirja Ovaskainen tun-
tee pikkuserkkuni perheen siltä 
ajalta.  
 
Maaliskuun 16. päivä 2016 oli piirin 
kokous Paavalin kirkon nuorisoti-
loissa. Tervehdyksen esitti pastori 
Juha Valkeapää. Hanuria soitti Ilmari 
Kauppinen, lauloi ja puhui. Hänen 
vaimonsa Rose todisti, samoin Birger 
Johansson. Kitaraa soittivat Olli Woltti 
ja Ilpo Salo, joka esitti myös yksinlau-
lua. 
Tilaisuudessa oli läsnä Rautatieläisten 
Raittiusliiton edustaja. Myös puheen-
johtajan tuttuja ystäviä Pelastus-
armeijasta oli läsnä. Tilaisuudessa oli 
kahvitarjoilu. 

 

  

Kuvat ovat maaliskuun 2016  tilaisuu-

desta . 

Hanuristi Ilmari Kauppinen on sukua 

Kalle ja Hannes Kauppiselle.  
Kuvat: Ismo Salo 
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KIRJAN JULKISTAMISTILAISUUS  

  
Maaliskuussa Helsingissä VR:n Höyry-
pannussa oli ”Jumalan tulen kantajat 
Suomen rautateillä” historiakirjan toi-
nen julkistamistilaisuus.  
 
Mukaan oli kutusuttu VR henkilökun-
taa. Viestintäpäällikkö Mika Heijari ja 
yhteiskuntasuhdepäällikkö Nina Routti-
Hietala sekä turvallisuuspäällikkö Matti 
Taina, olivat paikalla.  
 
Tilaisuus oli lyhyt ja lämminhenkinen ja 
enteili jatkoa yhteistyössä. Paljon he-
rätti kiinnostusta pitkä historiamme ja 
sen alkuvaiheet.  
Tiedottajia kiinnosti tämän hetkiset yh-
distyksen uusiutuneet tavoitteet ja 
toimintamuodot. Tiedottaminen on yh-
teiskunnassamme A ja O.   
Olemme jo pitkään olleet VR:n henki-
löstölehden NYT palstoilla ilmoitta-
massa toiminnastamme.  
 
Tilasuudessa olivat  mukana myös On-
ni Lysti, Tuulia Passila ja Seppo 
Johansson ja Juhani Saviniemi Kajaa-
nista asti. 
 

Illalla kokoonnuttiin vielä Vuosaaren 
ryhmän kanssa Alppitaloon seuroja pi-
tämään. Päivä olikin tehokkaasti 
suunniteltu ja antoisa.  

 

 
 
 
  

Heti julkistamistilai-
suuden jälkeen 
kokoonnuttiin pohti-
maan suhdettamme 
VR:n ennen ja nyt.  
Onni muisteli entisiä 
aikoja Jussin kanssa. 
 
Kuvassa Onni, Jussi, 
Tuulia ja Heikki 
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RUKOUSKALENTERI 

 

VIERAS INTIASTA 

 

 

  
Saimme yllätysvieraan keväällä Intias-
ta. Järjestimme tapaamisen Helsingin 
asemalla ennen kirjan julkistamistilai-
suutta.  
 
Elisah Chowtapalli otti yhteyttä meihin 
ja halusi tavata Suomen rautatieläisiä, 
koska hän kuuluu Intian IRM:n toimin-
taan.  
 
Hän on isänsä kanssa perustanut Inti-
an maaseudulle kastittomien orpojen 
lastenkodin Siellä on laadukasta ope-
tusta englannin kielellä ilmaiseksi  
Elisah kuuluu dalit-kastiin ja on kristi-
tystä perheestä. Köyissä oloissa hän 
joutui lapsena tekemään paljon työtä.  

Elisah oli kiertämässä Suomessa ja markkinoimassa LIGHT Home lastenkotia ja 
tapaamassa tukiryhmiänsä.  

 Lisää tietoa Elisah’sta voit hakea RKY:n nettisivuilta.  
Kuvagalleriasta löytyy lisää kuvia Siipipyörässä kerrotuista tapahtumista. 

  

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

 Herra Sinä tiedät millaista toimintaa me saamme Sinun avullasi Rau-
tialaan.  

 Anna hallitukselle viisautta ratkaista edessä olevat kysymykset.  

 Herra sinulle kiitos ja ylistys kaikesta, mitä olet tehnyt RKY:n hyväk-
si varsinkin kuluneen vuoden aikana. Jatkon jätämme käsiisi. 

 Suo että historiakirjamme tavoittaisi lukijat. 

 Kiitos Kirkkopyhistä ja RKY:n matkasta Pietariin 
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JÄSENMAKSU 2016 VIITE 3777 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.-26.6.  Perinteiset Juhannusjuhlat Rautialassa 

23.7.  Kesäpäivä Rautialassa  ja toinen vuosikokous 

Toivomme runsasta osallistumista. 

28.8.  Kirkkopyhä Rovaniemellä 

24.-25.9.  Syysvirkistyspäivät ja kirkkopyhä Vuosaaressa 

Helsingissä. Lauantaipäivä vietetään meren ran-

nalla Merihiekan leirikeskuksessa. 

16.10.  Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen kirkossa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUMALAN TULEN 
KANTAJAT SUOMEN 

RAUTATEILLÄ 
 

Tietokirjailija Unto Martikainen, 
pitkäaikainen Siipipyörän avus-
taja on koonnut ainutlaatuisen ja 
arvokkaan teoksen 
 

Kirjan hinta on 25€ + lähetyskulut. 
 

Kirjan tilaukset netistä tai e-mail 
rky@irm.fi Puh. 0400654526  
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