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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 

Katso muut tiedot netistä irm.fi  
 

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 

 

 Tuulia Passila on valittu hoitamaan Rautialan juoksevia asioita. 

 Rautialassa on suoritettu keittiöremontin jälkeen käyttöönot-

to- ja palotarkastus. 

 Navetan katto on valmis ja pihan puita ja vesakkoja on raivat-

tu sähkölinjojen läheltä ja Navetan eli Eerolan ympäriltä. 

 Pihasuunnitelma tulee seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

 Hallituksen kokous on 19.11. Kokouksessa katsotaan mennyt-

tä ja suunnitellaan tulevaisuutta. 

 Vuosikokous on tammikuussa Ilkon leirikeskuksessa  ja Viini-

kan kirkossa 27.-28.1.2017 

 Ohjelma seuraavassa numerossa. 

   
Kannen kuva:  Rautialan saunarannasta.  Arto Auranen 

Kuvia sisäsivuilla: Leena ja Arto Auranen, Distans Stores media sekä Corel kirjasto 

RKY TIEDOTTAA 

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

Jussi Karsti ja Heikki Nieminen raivaavat ki-
viaidan ympäriltä pusikkoa pois. He 
kuuluvat uuden vuokralaisen tiimiin. 

RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 5-2016   

ILON JA IHMETYKSEN AIKAA 
Erityisesti itse iloitsin matkatessa Ro-
vaniemelle ja Tornioon kirkkopyhiä 
pitämään. Yhdyshenkilöt olivat valmis-
taneet pyhän huolellisesti. Samalla 
vietimme vähän asuntovaunulomaa 
Lapissa 

Rautialan asiat on nyt saatu hyvään 
jamaan, muutaman neuvottelun tulok-
sena vuokrasopimus on allekirjoitettu.  
 
Olen iloinen Rautialan tilanteesta, kun 
vihdoinkin on selvät kirjalliset suunni-
telmat, miten sitä kehitetään ja 
luottamuksellinen suhde vuokralai-
seen. Tiina Kranssi Oy haluaa 
suunnitella ja kehittää pitopalvelu- ja 
muuta toimintaa Rautialassa.  
 
Navetan katto on valmis ja sen ympä-
riltä on puustoa raivattu. Myös olemme 
olleet pakotettuja karsimaan sähkölin-
jojen ympäriltä puustoa. Aurinko on 
päässyt paistamaan aivan uudella ta-

valla pihapiiriin. Tarpeeton puusto ja 
risukko on saanut kyytiä sekä omasta  
että vuokralaisen toimesta.  
 
Ihmettelin muutamia avaimia, joissa 
luki Eerola. Viitasilta kuulimme, että 
navettaa on ennen sanottu Eerolaksi. 
Nimet ovatkin muodostuneet Rau-
tialassa aktiivisesti toimineiden 
henkilöiden nimistä. Eerolan pääty-
huoneistoa eli entistä karjakeittiötä ja 
karjakon huonetta sanotaan Emppu-
laksi.  

 
Viitasetkin ilmestyivät pihapiiriin, kun 
ystävien kautta rohkaisin heitä käy-
mään. Anneli ja Immu olivatkin tosi 
ilahtuneita kutsusta.  
Kuvassa he saavat historiakirjamme ja 
olivat heti valmiit tulemaan auttamaan 
uusia vuokralaisia muun muassa vesi-
järjestelmän talvikuntoon laitossa.  
Annoinpa heille luvan käydä marjoja 
poimimassa Rautialasta ennen kuin 
linnut vievät ne.  
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SANA SINULLE   Arto Auranen 

  

Filippiläiskirje on ilon kirje. 
Se on kirjoitettu meille rohkai-
suksi. 
 

Kirje on kirjoitettu vankilassa, jossa 
erityisesti Paavali itse olisi tarvinnut 
rohkaisua. Hänelle ei olosuhteet 
merkinneet niin paljon kuin se, että 
hän rakasti seurakuntaansa. Samalla 
hän hoiti yksityisiä uskonveljiään, ku-
ten Onesiforuksen asiaa.  
Paavali on jo kirjeen alkusanoissa 
huomioinut vastuunkantajat, sen jäl-
keen hän puhui vasta seurakunnan 
johtajille. ”Filipissä olevia Kristuksen 
Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan 
kaitsijoita ja palvelijoita.”  
Kiitän Jumalaani aina kun muistan 
teitä, aina kun rukoilen teidän kaik-
kien puolesta. Rukoillessani iloitsen 
siitä, että olette alusta alkaen olleet 
ja yhä olette mukana evankeliumin 
levitystyössä.  
 
Kaikissa kirjeissään - Galatalaiskirjet-
tä lukuun ottamatta - Paavali siirtyy 
suoraan tervehdyksestä kiitokseen. 
Nyt hän ilmaisee ilonsa ja kiitollisuu-
tensa Jumalan työstä Filipissä. Kiitos 
on pohjavireenä kaikissa Paavalin 
kirjeissä, etenkin tässä, jota on sa-
nottu »ilon kirjeeksi».  
 
Muutamilla ihmisillä on sellainen roh-
kaisun armolahja. He ottavat yhteyttä 
ja kertovat rukoilleensa evankeliumin 
leviämisen puolesta. Eivät vain ru-
koilleet, vaan ovat myös toimineet.  

 
 
Paavali oli lahjakas ja uskomattoman 
rohkea otteissaan. Hänhän suunnit-
teli vielä matkaa Aasiaan ja ehkä 
kauemmaksikin. Näyttää, että me 
katsomme vain lyhytnäköisesti muu-
taman päivän tai korkeintaan 
kuukauden päähän. Johtajana Paa-
vali katsoo tulevaisuuteen ja 
kuitenkin on valmis elämään hetkes-
sä. 
 
Evankeliumi puhuu enemmänkin 
meille siitä kestävästä ilosta, joka on 
olosuhteiden ulkopuolella. Tätä py-
syvää iloa tuo Jumalan sana.  
 
Jumalan huolenpito tapahtuu usein 
toisten ihmisten kautta.  
Meille ilon tuo usein läheisen ystävän 
vierailu varsinkin silloin, kun elämäs-
sä on vaikeaa.  
 
Tällaista rohkaisua meistä varmaan 
jokainen kaipaa. 
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KIRKKOPYHÄT JA  SYYSPÄIVÄT VUOSAARESSA 

Tornion kirkon saarnastuoli on torniolai-
sen puuseppä Niilo Jaakonpoika Fluur 
veistämä. 

 
 
Olen saanut käydä uusilla radanvar-
ren paikkakunnilla. tutustumassa 
rautatieläisiin, jotka ovat olleet pit-
käänkin jäsenenä ja palvelleet VR:tä 
erilaisissa tehtävissä. 

 

ROVANIEMI 
Leenan kanssa kävimme ruskaa ihai-
lemassa Lapissa. No, ruskaa ei vielä 
näkynyt  ja pohjoisen ystävät sanovat-
kin, että tänä vuonna se jää tulematta. 
Siitä huolimatta maisemat olivat mah-
tavat. 
Rovaniemen yhdyshenkilö Taisto 
Jääskö oli valmistanut hyvin seura-
kunnan kanssa kirkkopyhän ja väkeä 
oli runsaasti paikalla. Aiheena oli kiitol-
lisuus, en tiedä täyttyikö muiden kuin 

minun mieleni kiitollisuudesta. Herra 
on jakanut meille niin monenlaista kii-
toksen aihetta, että ”sydän aamenta 
lumputtaa” kuten vanhat saarnaajat 
sanovat.  
Kirkkokahvitilaisuuteen oli tullut rauta-
tieläisten lisäksi muutakin väkeä ja 
keskustelu kävi vilkkaana muun mu-
assa kirjapöydän äärellä. 

Suunnittelimme jo seuraavia käyntejä 
rautatieläisten eläkepiirissä Taisto 
Jääskön ja Heikki Mörtin kanssa (Ku-

vassa)  

 

TORNIO 
Kahden viikon kuluttua oli kirkkopyhä 
uudella pakkakunnalla Torniossa uusien 
yhdyshenkilöiden järjestämänä. Kittilän 
Seija ja Raimo olivat jo ennestään tuttu-
ja ja heidän kanssaan tuli puhetta 

tehtävästäni. 
Heillekin oli 
rautatieläi-
syys ollut 
elämän var-
rella merkittä-
vä. 
He olivat erit-
täin hyvin il-
moitelleet 
kirkkopyhästä 
seurakunnas-
sa, jossa oli 
kirkkoherran-
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vaalisaarnatkin toisissa kirkoissa me-
nossa.  
Saarnassa keskityin kahteen saattuee-
seen Nainin kaupungin edustalla. On 
tärkeää että me voimme vaihtaa kuo-
leman saattueesta Jeesuksen 
antamaan elämään. 
Hengellisesti me olemme kuolleet ri-
koksiimme, mutta Jeesuksen ojennettu 
käsi on aina nostamassa meitä ja joh-
dattamassa elämään. 
Kirkkokahvitilaisuudessa oli pelkästään 
rautatieläisiä ihan Oulusta saakka ja 
Haaparantakin oli edustettuna.  
Paavo ja Eila Vähäjärvi kertoivat elä-
mästään rautateillä. Eila oli saanut 
jäädä Tornioon töihin, kun toiminta oli 
siellä lopetettu. Monet kerrat he ovat 

Taunon kanssa olleet Rautialassa yh-
teisillä tapaamisilla vuosien varrella. 
Mustoset, Karjanmaat ja Rädyt vilisivät 
niminä heidän puheessaan. Eilan ker-
tomukset kirvoittivat muitakin muis-
telemaan työtänsä VR:n palveluk-
sessa. Erityisesti puhutti ja puhuttaa 
ihmisiä nykyään lisääntyneet itsemur-
hat rataverkolla. 

 
Kittilöiden kanssa kävimme lauantaina 
tutustumassa ympäristöön. Erityisesti 
historian tietouteni lisääntyi. Miten olisi 
maailman historia muuttunut, jos Lenin 
ei olisikaan päässyt vaivatta rajan yli 
palatessaan Venäjälle.  
Tukholman ja Tornion kolmen vuo-
sisdanan tieyhteydestä oli jätetty 
kustakin vosisadasta pieni palanen 
Ruotsin puolella. On ne osanneet huo-
lehtia liikkumisesta ennenkin.  
 
Pyhän kokemusten myötä iloiten pala-
simme Rautialaan vielä muutamaksi 
päiväksi kolmen viikon reissultamme. 
 

VUOSAARI 
Perinteiset syysvirkistyspäivät olivat 
poikkeuksellisesti Helsingissä.  
Päivien teemana oli ”Sinun liittosi on 
ihmeellinen, siksi minä tahdon uskolli-
sesti pysyä siinä.” Ps 119:129 
 
Heikki Pynnönen oli järjestänyt Vuo-
saaren leirikeskus Merihiekkaan 
syyspäivät, jotka olivat yhteiset mies-
ten-  ja rautatieläisten piirin kanssa. 
Ohjelmassa oli keskustelua siitä miten 
voimme jaksaa. Levosta käsin raamat-
tualustuksessa olivat voimakkaasti 
anteeksiantamus ja armo esillä. Piiri-
läiset kommentoivat aihetta hyvillä 
esimerkeillä. 



Siipipyörä  5 - 2016      7 

 

Toisena päivien antina oli pohdinta sii-
tä, miksi lupaus viipyy.  
Vastaako Jumalan pyyntöihimme vai 
onko hän mennyt nukkumaan tai pa-
rempien uskovaisten luo. Kun 
rukouksessa ’tilaamme’ Jumalalta jota-
kin, niin saamme varmasti häneltä 
vastauksen aikanaan. Kun vastaus vii-
pyy, niin Pyhä Henki johdattaa meitä 
rukoilemaan oikeita asioita. Luukkaan 
evankeliumin mukaan Jeesus opettaa 
meitä rukoilemaan. Hän vastaa luvus-
sa 11, mitä ja miten meidän tulee 
rukoilla. Silloin Jeesus opetti meille 
Isämeidän rukouksen. 

  
Uskallammeko me rukoilla, vaikka 
vastausta ei tule.  
Käsittelimme myös sitä, miten tulee 
rukoilla. Siihen Jeesus antoi esimer-
kin sinnikkäästä miehestä, joka 
naapuriltaan pyytää leipää.  Naapuri 
avaa kuitenkin oven, kun ystävä hel-
littämättä pyytää’ 
 
Hyvän ruuan ja saunomisen parissa 
viihtyi 17 hengen porukka.  

Miehet avautuivat puhumaan asioita, 
joita he eivät aiemmin olleet uskalta-
neet puhua. Pyhän Hengen läsnäolo 
avaa sydämet kertomaan elämän var-
rella tapahtuneita kohtaloita. 
 
Sunnuntaina Vuosaaren kirkossa ai-
heena oli rakkauden kaksoiskäsky. 
Saarnan keskiössä oli enemmän Ju-
malan rakkaus Jeesuksessa 
Kristuksessa, meitä kohtaan, kuin mei-
dän rakkautemme lähimmäiseen ja 
Jumalaan. 
Esa Lipasti oli palvelemassa ehtoolli-
sen jaossa ja Heikki Pynnönen luki 
tekstejä miestenpiiriläisen kanssa.  
Yllätykseksi kahvitilaisuudessa tupa tuli 
täyteen kuulemaan RKY:n toiminnasta. 
 

  

Heikki Pynnönen sai IRM:n vuosikonfe-
renssista tervehdyksenä Etelä-Afrik-

kalaisten IRM:n jäsenten laatiman 
paidan.  

Antero Viikki todistaa tapahtumaa. 
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HERRAN JOHDATUS ON IHMEELLINEN 

    
 
   

Olen rautatieläisperheen nuorimmai-
nen. Vanhempani ovat Toivo ja Fanny 
Löytty. He ovat syntyneet Urjalassa. 
Siellä isä jo aloitti työt Urjalan asemal-
la. Sitten he muuttivat Tampereelle 
1930 luvun loppupuolella isän työpai-
kan takia. Näistä asioista on paljon 
kerrottavaa.  
 

Lappeenrannassa 5.8.2016 menimme 
vaimoni Eilan kanssa Gideonien kon-
ferenssiin (Gideonit ovat maailman 
suurin lähetysjärjestö. He ovat jaka-
neet yli 2 miljardia Raamattua, Uusia 
Testamentteja). 
 

Konferenssissa on tapana kutsuillalli-
selle antaa istumapaikkanumerot. 
Menimme paikallemme. Pian ihmette-
lin iloista keskustelua vierelläni. 
Vaimoni Eila ja hänen vierustoverinsa 
tekivät tuttavuutta. Eilan vieruskaveri 
oli Lappeenrannan gideoni ja myös  
RKY:n puheenjohtaja Arto Auranen. 
Liityin keskusteluun, koska isäni oli ol-
lut rautatieläinen.  
Tämä tuntui johdatukselta. Kerroin 
kuinka isäni kanssa jo pienenä olin 

mukana RKY:n tilaisuuksissa. Arto oli 
utelias kuulemaan lisää RKY:n. silloi-
sesta toiminnasta.  
Illan lopuksi Arto pyysi meidät RKY:n 
jäseniksi. Eikä meitä tarvinnut toista 
kertaa kehottaa.  
Lupasin Artolle lähettää kertomuksia 
tulevia Siipipyöriä varten veljeni kirjas-
ta. 
 

Kiittäen tapaamisesta ja Jeesuksen 
siunauksin  
 

Eila ja Iikka Löytty Seinäjoelta 

 

Toimituksen lisäys: Aina kannattaa kertoa RKY:stä, ei tiedä, kuka on kiinnostunut 
toiminnastamme. Usein suvussa tai tuttavapiirissä on rautatieläisiä. Puhu rohke-
asti siitä, missä olet mukana.  
 

 
Elokuussa kävi Seinäjoen piiri 
vierailemassa Rautialassa. 
Tilaisuudessa oli Raamattu-
tunti levon merkityksestä. 
Päivä loppui kesken, niin pal-
jon oli vilkasta muistelua enti-
sistä hyvistä ajoista ja  tule-
vasta piiritoiminnasta. 
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RAUTIALASSA TAPAHTUU 

 

Toisessa vuosikotuksessa 23.7. pääsimme tutustumaan uuteen yrittäjään. Palvelemassa 
Tiina Ainasoja ja hänen apunaan siskonsa Eija Kivi.  

 
 
Rautialan ympäristö on saanut uutta 
väljempää ja aurinkoisempaa ilmettä.  
 

 
 

  
 

  

Vuokrasopimuksen allekirjoitus 
Sopimuksen perusteella jäsenet saavat käydes-
sään Rautialassa lomailemassa 15% alennuksen. 
Yhdistyksellä on 3 viikonloppua käytettävänään. 
Näkyvissä oleva hirsiseinä tapetoidaan ja koko ti-
la saa uuden ilmeen. 
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OLETKO SINÄ JUMALAN YSTÄVÄ? 
    

 

Kristuksessa rakkaat RKY-
ystävät, sisaret ja veljet!  
 
Raamatun alkulehdillä, Mooseksen kir-
jan ensimmäisessä luvussa kerrotaan 
Israelin kansan 
vaiheista. Kal-
dean Ur oli yksi 
niistä paikoista, 
minne ihmiset 
muuttivat pysy-
västi asumaan 
vedenpaisumuk-
sen jälkeen. Her-
ran palvelija Noa 
kuoli vanhana, 
elettyään 350 
vuotta.  
 
Parin vuoden kuluttua Nooan kuole-
masta syntyi mies, joka oli Jumalalle 
tärkeä henkilö. Hänen nimensä oli Ab-
ram, Terahin poika, joka asui Urin 
kaupungissa.  
Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde 
maastasi, suvustasi ja isäsi kodista 
siihen maahan, jonka minä sinulle 
osoitan. Niin minä teen sinusta suuren 
kansan, siunaan sinut ja teen sinun 
nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva 
siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, 
jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jot-
ka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat 
siunatuiksi kaikki sukukunnat maan 
päällä." 1. Moos. 12:1 – 3. 
 
Me voimme nyt kysyä: Totteliko Abram 
Jumalaa, luopuen kaikesta siitä hyväs-

tä, mitä hänellä Urin kaupungissa oli? 
Kyllä hän totteli. Ja koska Abram totteli 
aina Jumalaa, hän tuli tunnetuksi Ju-
malan ystävänä.  
 

Mekin voimme tä-
nään, tässä ja nyt 
kysellä, olemmeko 
me Jumalan ystä-
viä? Oletko sinä 
Jumalan ystävä? 
Kuinka me, tämän 
ajan ihmisinä 
voimme tulla Her-
ran ystäviksi? 
Helppoa tietä ei 
meille ole luvassa. 
Hengellisessä lau-

lussa laulamme: "En mä pyydä tyyntä 
tietä, Sinun tahtosi tietä vain!" Herran 
tahtoon meidän tulee tyytyä, jotta kes-
tämme Jumalan ystävinä.  
 
Jumala siunaa ystäviään  
Mooseksen kirjasta luemme, kuinka 
Herra vei Abramin ulos ja sanoi: "Kat-
so taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat 
lukea." Ja Herra sanoi hänelle: "Niin 
paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." 1. 
Moos.15:5-6. 
 
Ja Abram uskoi Herraan ja Herra luki 
sen hänelle vanhurskaudeksi. Jokai-
selle "Siipipyörä" -lehden lukijalle 
toivon voimia ja viisautta pysyä Juma-
lan ystävänä.  
 
Unto Martikainen, Joensuu.  
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RUKOUSKALENTERI 
 
   
 

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

 Kiitokset kirkkopyhistä rataverkolla  

 Herra siunaa uutta yrittäjäämme Rautialassa 

 Anna RKY:lle viisautta ratkaista edessä olevat uudet haasteet 

 Kiitos uusista yhteyksistä rataverkollamme  

 Tarvitsemme uusia jäseniä 
 

 
 
 
 

Viitenumerot:  
Lahjoitukset 4747;  Jäsenmaksu 3777;  Siipipyörän ilmoitukset  6538;  
Kirjamyynti 4970;  Rautialan viite 3311;  Kirkkokolehdit 4488 
 
Hanki jäseniä joukkoomme!  
Hanki ilmoituksia Siipipyörään! 
  

Kalle kyseli savolaismieheltä, että missä päin on asema?:  
- Tota katua ku meettä tonne ja siitä sit vasempaan nii siinä se tulee 
sua vastaan.  
- No minäpä outtelennii sitten tässä, kun se kerran on vastaan tulossa. 

 

Matkustaja kysyy täydessä junassa vapaata paikkaa 
– Valitettavasti emme voi järjestää, vastaa konduktööri. 
– Ettekö voi. Entä jos presidentti saapuisi kysymään? 
– Silloin tietysti. 
– Selvä juttu. Antakaa minulle se paikka. Hän ei tule tähän junaan. 

Asemamies huomauttaa piippua tupruttavalle ukolle, että odotussalissa 
on tupakanpoltto kielletty.  
Ukko tähän: Haistappas uuvelleen, tää onnii kessua. 
 

Lähetä kasku! 



 

 

 

 

 

 

 

16.10.  Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen kirkossa   

messu klo 12 

1.12. Joulujuhla Vuosaaren Merihiekassa  klo 16  

 

3.12. Joulujuhla Paavalin kirkolla kokoushuoneessa klo 13 

10.12. Kirkkopyhä Pieksämäen kirkossa klo 10 

 

28.-29.1.2017 Talvipäivät Tampereella Ilkon leirikeskus ja 

Viinikan kirkko  

 

 Messun jälkeen on kirkkokahvit, jossa esitellään 

RKY:n nykyistä toimintaa 

 

Ohjelmasta tarkemmat tiedot netissä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


