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Siipipyörä ilmestyy 5- 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

 
SIIPIPYÖRÄN 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 www.irm.fi  
 

RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 

RKY:n kesäkoti RAUTIALA, Vesilahti, Rautiala 17 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

 
 

 Tuleva vuosikokous tammikuussa on Ilkon kurssikeskuksessa. 

Kutsu toisaalla tässä lehdessä.  

 Juhlatalo Rautialan sisustus on uusiutunut. Sitä juhlistavat 

kauniit kristallikruunut, uudet tapetit ja palvelu on ympärivuo-

tista.  

 Tiina Kranssi Oy antaa 15% alennuksen RKY:n jäsenille kai-

kista palveluista. Voit tilata hiljentymiseen, perhejuhliisi 

haluamiasi palveluita. Varaukset: Tiina Ainasojalta 

0400569599.  

 Tänä vuonna hallitus etsittää vuosikokoukselle budjettia, jossa 

menot ja tulot ovat yhtä suuria, niin sanottua ”nolla budjettia” 

pitkästä aikaa. 
 
Kannen kuva: Leena Auranen 
Kuvia sisäsivuilla: Löytyn kotiarkisto, Aulis Kangasniemi, Lappeen museo, Arto 

Auranen ja  Corel-kirjasto 

RKY TIEDOTTAA 

TIETOIKKUNA 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
mailto:rky@irm.fi
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RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 6-2016   

ODOTUSTA 
Viime jouluna olimme pohjoisessa yh-
dessä lastemme perheiden kanssa. 
Tänä vuonna on tarkoitus viettää joulu 
kotona Leenan kanssa kahdestaan. On 
ollut sen verran vilkas vuosi, että tarvit-
semme lepoa ja joulun Herran 
sylihoitoa.  

Kyselemme toisiltamme, mitä ruokia il-
man ei joulu tule ja mitä perinteitä ilman 
ei joulu hiivi sydämeemme. 
Kovin vähän siihen on tarvittu aikai-
sempinakin vuosina. 
Joulun alla tulee mieleen Petri Laakso-
sen laulu joulun suuresta salaisuudesta 
”Joulun suuri salaisuus ei sammu mil-
loinkaan. Silloin maata ikuisuus leikkaa 
valollaan. Silloin kaikkein köyhinkin saa 
lahjan omistaa. 
Riemulaulu enkelin tuo toivon sanomaa.”  
 

Joulun suurin lahja on Jeesus, hän te-
kee joulun sydämeemme. 
 

Odotamme talvipäiviä 
Toinen odotuksen aihe on Talvipäivät 
Tampereella. Hellä Kytö on varapu-
heenjohtaja Matin kanssa valmistanut 
meille mielenkiintoiset päivät.  
Toivoisin, että Ilkon Kurssikeskukseen 
tulisi vanhan kaartin lisäksi paljon uusia 
jäseniä valitsemaan puheenjohtajaa ja 

uusia jäseniä hallitukseen.  
Samalla keskustelemme toiminta-
suunnitelman äärellä toimintam-
me linjoista. Meidän täytyy uudis-
tua ajan mukana. Vanhoilla eväillä 
ei tavoiteta rautatieläisiä.  
 
Odotan juhlatalo Rautialaan 
teitä rautatieläisiä ja perhei-
tänne. 
Jotenkin toivon, että ihmiset löytä-
vät yhteisen kotimme Rautialan. 
Paikkakuntalaiset ovat sen jo omi-
neet, jouluun menneessä on 

kaikki viikonloput myyty. Pitkälle kevää-
seen varauksia on tehty ja parit häätkin 
ovat kesällä. Ihmiset ovat palanneet ta-
kaisin pitämään perhe- ja muita juhlia. 
 
Saamme juhannuksen viettoon Rau-
tialaan - toivon mukaan - ulkolaisia 
vieraita IRM:n piiristä. Kutsut on lähe-
tetty.  
 

Toivon Sinulle ja perheellesi joulu-
mieltä ja valoisaa Uutta Vuotta 2017 
  

PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 
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Niin lähtivät Joosef ja Maria. 
 

He lähtivät luottaen enkelin ilmoituk-
seen, Jumala sanaan.  
Tähän luottaen mekin lähdemme uu-
teen vuoteen luottavaisin mielin, vaikka 
enkeli ei ole sitä meille kertonut, mutta 
Raamattu on antanut meille lupauksen, 
että ”Hän on meidän kanssamme joka 
päivä (Matt.24) 
 
Olet Jumalan sanan lupauksen perus-
teella matkalla, jonka päämäärän 
tiedät, mutta et majataloja sen varrella.  
 
Eräässä koulussa harjoiteltiin jouluku-
vaelmaa. Kaikki meni hyvin. Majatalon 
isännäksi oli valittu koulun hiljaisin 
poika Jussi. Hänen ei tarvinnut kuin 
puistaa päätään. 
 
Joulujuhlapäivä koitti. Näytelmä eteni 
kohtaan, jossa Joosef kulki ovelta 
ovelle ja kerta toisensa jälkeen kyseli ti-
laa majatalossa. Jussi pudisti päätään. 
Hyvin Joosefin ja Marian osaan eläyty-
vät näyttelijät lähtivät pettyneenä pois.  

Silloin rooli majatalon tylynä omistajana 
petti ja Jussi huusi Joosefin perään: 
”Tulkaa takaisin, minä nukun, vaikka 
tallissa, saatte minun huoneeni.”  

Yleisö puhkesi suosionosoituksiin ja 
kyyneliin. Ei opettajakaan voinut olla vi-
hainen Jussille, niin liikuttunut hänkin 
oli.  

 

Jussi oli tajunnut jotain sellaista, mitä 
vain lapsen sydän voi oivaltaa.  

 

Onhan meidän sydämemme majata-
lossa tilaa tänä jouluna Jeesukselle. 

Me kohtaamme Jeesuksen lähimmäi-
sissämme, jotka tarvitsevat apua. Mieti, 
mitä sinä voisit juuri tänä jouluna tehdä, 
että jollakin vähäosaisella olisi sitä, 
mitä sinä voit hänelle tarjota. Monta 
kertaa riittää soitto, käynti ja vaikka 
pieni piparkakkupussi. 

 

Tänäkin jouluna, joulun Herra, Jeesus 
Kristus on kanssamme, olimme yksin 
tai kaksin joulua viettämässä.  

 
 

JOULUN SANA SINULLE   Arto Auranen 
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Tervehdys vielä kirkkopyhästä Kajaa-
nista. Perinteisesti olemme viettäneet 
messun Linnantauksen kirkossa Juhani 
ja Eila Saviniemen valmistelemana. Jo 
opettajavuosista tuttu ja turvallinen Aila 
Kemppainen toimi liturgina. Kirkkoon oli 
tullut myös entisiä työkavereita. Eipä sovi 
unohtaa myöskään uusia tuttavuuksia 
rautatieläisten parista.  
Messua oli täydentämässä ”Ystävä-
kuoro”, jonka nimitin täksi sunnuntaiksi 
Rautatieläisten kuoroksi. Nimitys meni 
hyvin läpi.  

 
 
Sunnuntain tekstinä oli Kuninkaan virka-
miehen luja usko. Se tarttui Jeesuksen 
sanaan: »Mene kotiisi. Poikasi elää.» 
 
Vanhastaan on erotettu toisistaan usko, 
jolla uskotaan, ja usko, joka uskotaan.  
 Mitä sitten on usko, jolla uskotaan ja 
usko, joka uskotaan. 
Usko, jolla uskotaan, on se avoin ja tyhjä 
käsi, joka ojentautuu Herran puoleen 
vastaanottamaan Hänen armonsa lah-
jana.  
Sitä kuvaa Raamatun lyhin pelastusoppi: 
“Jokainen, joka huutaa avukseen Herran 
nimeä pelastuu”. Sitä kuninkaan virka-
mies juuri teki. 
 

Usko, joka uskotaan, on uskon sisältö ja 
kohde, uskontunnustuksemme mukai-
nen suuri persoona, Jeesus Kristus ja se, 
mitä tunnemme Hänen teistään ja teois-
taan.  
Pelastava usko on siinä, kun ylösnous-
seen Jeesuksen lävistetty käsi koskettaa 
tuota tyhjää kättä ja täyttää sen hyvyy-
dellään. 
 
Vaikka ihmiset olivat kiireisiä, osa jäi 
kuuntelemaan RKY:n toimintaa. Keskus-
teluissa sain rohkaisua tulla uudelleen 
Kajaaniin. Olihan se 22 vuotta kotikau-
punkini.   
 
Edellisenä päivänä kokoonnuimme pie-
nellä joukolla pohtimaan RKY:n tule-
vaisuutta ja rohkaistumaan siitä, että 
meillä on vielä tärkeä tehtävä rautatie-
läisten piirissä. Pimenevässä maailmas-
sa tarvitsemme Jumalan Sanan lohdu-
tusta ja hoitoa.  

 

Samalla jaettiin tehtävät kirkkopyhään. 
Maija laittaa ruokaa, Jussi lukee tekstit, 
Aulis kuvaa ja Eila palvelee materiaali 
pöydässä.  (Auliksen kuvat netissä)  

KIRKKOPYHÄ KAJAANISSA           Arto Auranen 

Maija ja Aulis Kangasniemi, Juhani Saviniemi ja 

puheenjohtaja Auranen. Kuvan otti Eila Savi-

niemi Kajaanin Pyörteen tilalla kahvilassa. 
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Isäni Toivo Löytty koki saaneensa sodan 
aikana varjelusta ja apua kotona ja 
työssä Tampereella.  

Eräästä tapauksesta hän on kertonut ja 

kirjoittanut kertomuksen ”Jumalan väli-
kappaleena” Se on julkaistu kirjassa 
”Ihmeellisiä pelastumia sodassa”. Tämä 
kirjoitus on myös julkaistu vanhimman 
veljeni Sepon kirjassa nimellä ”Jouluyön 
varjelus” 

Jouduin olemaan työvuorossa monena 
joulunakin, isäni kirjoittaa. Ainoastaan 
jouluaatto 1939, jolloin talvisota riehui, 
on jäänyt selvästi muistiini  

Olin silloin päivystävänä junamiehenä 
Tampereen aseman ratapihalla. Tehtä-
viini kuului matkustajajunien vaihta-
minen ratapihan yläpäässä. Siihen ai-
kaan saapui Helsingistä Tampereelle 
pikajuna klo 19.40. Koska juna jatkoi 
edelleen matkaansa Poriin, matkustaja-
veturit vaihdettiin. 

Ensimmäisenä oli junassa neliakselinen 
sadan hengen vaunu. Matkustajat jäivät 
yleensä Tampereelle, joten vaunun oli 
turha mennä edemmäksi.  

Päivystäjällä oli määräys ottaa tämä 
vaunu pois ja palauttaa se aamujunalla 
takaisin Helsinkiin. 

Junan saavuttua oli laituri lähes tungok-
seen asti täynnä kansaa. Isällä välähti 
mielessä, etteivät nämä matkustajat 
mahdukaan mukaan, jos otamme ensim-
mäisen vaunun pois. 

Isä sanoi konduktöörille: ”Eiköhän an-
neta tämän vaunun jatkaa Poriin, onhan 
nyt sentään jouluaatto. Linjaltakin voi 
nousta lisää matkustajia, joulunviettoon”. 

Saimme junan lähtemään aikanaan, 
koska vaihtotyöt jäivät pois. Junanlähet-
täjä suostui ehdotukseeni ja sanoi:” 
Vinkkaa vain veturi eteen ja saadaan 
juna lähtemään aikanaan, jos vaikka vi-
holliskoneet vierailisivat”. 

Matkustajajunan tehdessä lähtöä panin 
merkille, että Poriin lähtevä konduktööri 
kiersi avaimellaan tämän ensimmäisen 
vaunun kaikki ovet lukkoon. Katsoimme 
kaverin kanssa pitkään toisiamme ja ar-
velimme, että taisi tulla tehdyksi pukki. 

Aamulla kun jälleen aloimme klo 6 työ-
vuoromme, saimme kuulla, että Porin 
pikajuna oli illalla ajanut Karkussa yh-
teen tavarajunan kanssa. Seuraukset 
olivat olleet tuhoisat. Veturit kaatuivat ja 
pikajunan ensimmäinen, se lukittu ja 
tyhjä, oli mennyt pieniksi pirstaleiksi. 
Seuraava vaunu, joka oli täynnä matkus-
tajia, oli saanut vain vähäisiä naarmuja. 
Jos ensimmäinen vaunu olisi poistettu 
Tampereella, sen kohtalo olisi siirtynyt 
seuraavalle täydelle vaunulle. 

Isä kertoi miettineensä elämänsä var-
rella usein ja tullut siihen tulokseen, että 
Jumala on pitänyt minua välikappalee-
naan antaakseen tällaisen varjeluksen 
tapahtua onnettomuudessa. Säästyhän 
siinä noin sadan ihmisen henki, kun jo 
yksikin on arvokas, päättää isä kerto-
muksensa.  

Isänsä kertomuksen koonnut Iikka Löytty 

JOULUYÖN VARJELUS 

    

Toivo Löytty vasemmalla Tampereella 1939 lopussa 
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Äiti piteli vatsaansa, synnytyspoltot ti-
henivät. Oltiin vielä junassa matkalla 
Helsinkiin Naistenklinikalle. Varmuu-
den vuoksi äitiä pyydettiin siirtymään 
konduktöörivaunuun, jos vaikka 
synnytys käynnistyy kesken matkan. 
Isä heitti väliasemmalle kapulassa 
viestin: ’tilatkaa ambulanssi Helsingin 
asemalle’. Kiirettä piti ja tunti laitokselle 
saapumisen jälkeen perheen esikoinen 
näki päivänvalon. Ensimmäinen tyttö 
neljästä. 
 
Asuimme silloin Lappilan asemalla, 
Kärkölässä. Se oli isäni ensimmäinen 
työpaikka asemamiehenä naimisiin 
menon jälkeen. Vanhempani olivat ta-
vanneet Keravalla, jossa isäni oli 
asemamiehenä ja äitini Keravan ase-
maravintolassa töissä. 
Lappilassa asuimme pienessä huo-

neen ja keittiön asunnossa, toisella 
puolen taloa asui vanhempi pariskunta. 
Tilaa oli vähän, sillä asunnot olivat tiu-
kalla sotien jälkeen. Ja vähän oli 
tavaraakin, hyvä, että sai kangasta, 

josta äitini ompeli kasvavalle tyttöjou-
kolle, 4, 3. ja 1 vuotiaille, vaatteita 
Asemamiehen palkka oli pieni, valtion 
leipä kapea, 
mutta pitkä ja 
menot olivat pi-
dettävä sen mu-
kaisena. 
Takapihalla oli 
pieni sireeniaita 
ja sen toisella 
puolella kiitivät 
junat. Toisella 
puolella kulki 
kylätie ja kolmannella aukio lastauslai-
tureineen. Ja naapuri, joka ei kärsinyt 
lasten itkua, koputti välillä seinään, että 
hiljempää. Hiljaa oltiin ja kilteiksi kasva-
tettiin. Ei tullut mieleenkään istuskella 
asemalaiturilla jalkoja heiluttelemassa.  
Sauna ja kaivo olivat 100 m:n päässä. 
Sauna ja pyykkivuorot pyörivät hyvin. 
Oltiin saman yhteisön jäseniä -aseman 
väkeä-niin asemapäällikkö, junanlähet-
täjä, asemamiehet jne. kaikilla VR:n 
edullinen vuokra-asunto aseman lie-
peillä. 
 
Lappilassa kerkesin aloittamaan kan-
sakoulun, mutta kävin sitä vain 2 kk, 
kun muutimme Murtomäen asemalle. 
Kajaanin liepeille. Siellä 2-perheen ta-
losta 3-perheen rivitaloon. Leikkika-
vereita ei sieltäkään puutunut ja yh-
dessä kuljimme kouluun, joka oli parin 
km:n päässä. Kerran oli yli 40 asteen 
pakkanen ja vanhemmat tulivat meitä 
vastaan lisävaatteiden kanssa. 
Murtomäessä kävin koulua 1.luokan 
loppuun ja toisen luokan. 
 

NELJÄN  ASEMAN  TYTTÖ  

    

Jäljellä oli ent. kyläkauppa, nyk. kylätalo, jonka sei-

nällä oli myös vanhoja kuvia asema-alueesta 

Aseman kuva vuodelta 1898  

Nykyään aseman paikalla on pelkkä katos! 
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Jälleen muutto. Nyt vielä pohjoisem-
maksi, Jaalankaan, Vaalan lähelle. 
Nyt asuimme asemalla ja ainoana per-
heenä. Isä oli ainoa vakituinen 
asemamies ja kaverina kuka, milloinkin 
mistä kulloinkin asuen vinttikamarissa. 
Lähellä oli vain yksi talo ja ratavartijan 
mökki. 
Leikkikaverit olivat omasta takaa ja pi-
halla riitti tilaa. Ulkovessaan pelotti 
pimeällä mennä, siellä kun oli edessä-
päin kymmenien kilo-
metrien korpitaival. Kuuma 
ratapenkka veti kesäisin 
kyykäärmeitä, ja niitä näh-
tiin kymmeniä. Ei pelätty, 
mutta osattiin varoa, ettei 
päälle astuttu. 
Suureksi yllätykseksemme 
äiti lähti Ouluun synnyttä-
mään ja toi sieltä tullessaan 
meille pikkusiskon. Olin sil-
loin 9 v. Nyt meitä oli 4 
tyttöä. 
Neljännen luokan jälkeen pyrin Vaalan 
kunnalliseen keskikouluun ja pääsin. 
Kouluauto haki sivukylän oppilaat kau-
pan luota ja kuljetti koululle tuntia 
ennen sen alkua. Usein tulin junalla ko-
tiin. Asuimme Jaalangassa 4 vuotta ja 
jälleen matkaan.  
 
Nyt etelään päin, Kymin asemalle, 
joka nykyisin kuuluu Kotkaan. Sielläkin 
asuimme aseman ”yhteisössä” aluksi 
kahdessakin asunnossa, samassa rivi-
talossa kuitenkin. Sitten vanhempani 
ostivat oman Arava osakkeen parin 
km:n päästä. 
Itse pääsin jatkamaan opiskelua Kot-
kan tyttölyseoon. Sydänystäväkin löytyi 
samanlaisesta asemantytöstä kaupun-
kilaisten keskuudessa, toisen aseman, 
Tavastilan tytöstä. 

Pyrin kauppaopistoon ja pääsin sinne 
ja jatkoin työelämään ja omaan elä-
mään. 
Vanhemmat ja sisaret perheineen ovat 
Kotkassa ja minäkin olin siellä 40 
vuotta ja olisin varmaan vieläkin, mutta 
elämä yllätti. Tapasin 50-vuotismat-
kalla Israelissa elämäni miehen ja siitä 
oli seurauksenaan muutto Muonioon. 
Siellä vierähti 10 vuotta ja nyt vietämme 
eläkepäiviä täällä Torniossa. 

Nyt sitten reissaamme milloin autolla, 
milloin junalla ristiin rastiin tätä Suo-
menmaata. 
Yöjuna Helsinkiin on yksi parhaimmista 
kulkutavoista. Lakanatkin kauniin vih-
reät! 
Välillä lennämme ulkomaille. Sain ni-
mittäin miehen, joka ei paikallaan pysy! 
 
Eivät ole pysyneet valitettavasti paikal-
laan ne vanhat kauniit asemaraken-
nuksetkaan asumisympäristöineen ja 
hyvin hoidettuine nurmikkoineen ja is-
tutuksineen, joita olisi kiva katsella ohi 
kulkiessa. 
 
Siunausta muille aseman tytöille ja po-
jille toivottaen! 
 

Seija Kittilä 
Karjalan evakkojen jälkeläinen - tottu-
nut lähtemään ja kulkemaan 
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RKY:n Talvipäivät ja vuosikokous 28. - 29.1. 2017 
Ilkon Kurssikeskuksessa Ilkontie 8-10 Kangasala 
 

Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä. Hän on tehnyt meille suuria tekoja. Ps. 66: 5 

 

Lauantai 28.1.  

10.00 Majoitus ja tulokahvit 

11.00 Tervetulotoivotukset Hellä, raamattu-

tuokio Arto 

12.00 Lounas 

13.00 Vuosikokous (Sääntöjen määräämät 

asiat) 

15.00 Päiväkahvi Hotelli Tornissa (omakus-

tanteinen) 

16.00 Käynti työväenmuseo Verstaassa 

17.30 Päivällinen 

18.00 Musiikin, runon ja Sanan sekä muis-

tojen ilta Esa ja Kalervo 

20.00 Iltapala kahvi / tee saunat? 

20.30 Hallituksen järjestäytymiskokous  

 

Sunnuntai 29.1. 

7:30-8.30 Aamiainen Ilkossa 

10:00 Messu Viinikan kirkossa, saarna Esa Li-

pasti 

12:30 Päätösjuhla kirkolla 

 

Ilmoittautumiset 16.1.2017 Leenalle 0407277678 tai  leena@auranet.fi  

 

Hinnat 

Täysihoito – omin liinavaattein 80 €, lauantaipäivä 40€. Bussikuljetus lauan-

taina kuuluu hintaan. 

Olisi hyvä, jos maksaisit olosi etukäteen yhdistyksen tilille   

FI14 2001 2000 5919 91 viitteellä 1009 

  

TALVIPÄIVÄT TAMPEREELLA 
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Terttu Arola syntyi 3.2.1930 ja pääsi 
isän kotiin 21.9.2016.  Turkulainen 
Terttu oli vahva persoona ja monessa 
mukana niin Turussa kuin Rautialan 
toiminnassa. RKY:n hallituksen jäse-
nenä Terttu oli pitkään aina vuoteen 
2015 saakka. 
Kirkkomusiikki oli Tertulle kutomisen 
ohella yski vapaa-ajan harrastus. Hän 
johti aikoinaan jopa kolmea kuoroa Tu-
russa muun muassa Turun tuomio-
kirkkokuoroa, jonka jäsen hän oli pitkään. 
 
 

Anja Nyman muistelee:  
Vuosien takaa muistan sinut Terttu, us-
kollisen RKY:n jäsenen ja Rautialan 
Ystävän. Usein Turusta ajellessasi poi-
mit minut kyytiin Viialasta tienposkesta 
mennessämme Vesilahden kesäkotiin 
juhlille, ystävien kanssa sanan ääressä 
rakentumaan, tuttuja tapaamaan ja 
kaunista maisemaa ihailemaan. Sa-
massa kyydissä oli erittäin usein myös 
Karin, joka ilman sinua ei olisi voinut 
osallistua RKY:n tapahtumiin. Rau-
tialassa oli myös enemmän aikaa 
tutustua toisiimme ja kertoa kuulumisia, 
koska eri piirien juhlilla oli usein niin tii-
vis aikataulu, ettei seurustelulle jäänyt 
mahdollisuutta. Pentti Kortekankaan 
mukaanhan pitäisi aina jäädä myös ai-
kaa seurustelun sakramentille.  
 
Sinulla oli aina mukanasi tuliaisia, joita 
jo tiesimme odottaa. Leipomaasi kak-
kua nautiskelimme joukolla mm. kesä- 

ja virkistyspäivien päätteeksi sunnun-
tain lähtökahveilla.  Muistoksi olen 
sinulta saanut useamman pikkuesi-
neen mm. kynttilän, johon olit itse 
askarrellut kauniin unikon, enkä millään 
henno polttaa kynttilää. Virkkaamasi 
perhoset jääkaappini ovessa ovat jo 
vuosia muistuttaneet anteliaisuudes-
tasi. Puhumattakaan niistä suuritöisistä 
käsitöistä, joita olet tuonut tuliaisiksi 
kunkin tapahtuman järjestelyistä vas-
tanneille piireissä toimiville.  
 
Juhlilla ollessamme minulla ei aina ol-
lut huonekaveria. Silloin pääsin 
kolmanneksi pyöräksi sinun ja Kirstin 
kanssa – ja aina löytyi varavuode ”kul-
kurille”. 
Juhlien päätteeksi kaikui tuttu virsi 
”Eipä koskaan Herran kansa ainiaaksi 
erkane”, toisinaan myös sinun säestä-
mänäsi.    

 
Siunattua oloa sinulle siellä enkeleiden maassa. 

  Anja Nyman 
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 Rukoillaan, että joulun Herra saisi muuttaa kirkkoamme sisältäpäin 

ja rohkaisisi meitä muuttuvassa ajassa. 

 Herra sinulle kiitos uudesta armon ajasta 

 Kiitokset kirkkopyhistä rataverkolla  

 Herra siunaa uutta yrittäjäämme Rautialassa 

 Anna RKY:lle viisautta ratkaista edessä olevat uudet haasteet. 

 Kiitos uusista yhteyksistä ja jäsenistä rata-

verkollamme  

 Joulurauhaa maailmaan 

 Herätyksen aikoja maallemme 

 

 

Halki arjen synkän, tuon ankeimman ajan,  
Epätoivossa elimme tähän asti:  
Nyt syntymäjuhla on Vapahtajan,  
Herralle kiitos soi riemuisasti.  
 
Lapsuuden joulut sydämeen suljen,  
Kuin pienenä poikana kirkkoon kuljen,  
Reki rientää kirkolle järven jäällä,  
On kaikilla pyhäpuvut päällä.  
 
Kotikirkossa hohtaa joulukuusi,  
kirkkain kynttilöin, latvatähdin.  
On juhla niin vanha, vaan armo on uusi:  
Herraa kiitän, kun kirkkoon lähdin.  
 
Kirkon portaille nousen: Jo urut soittaa.  
Kristus voi synnin ja kuoleman voittaa,  
Ja sotien keskelle toivon tuoda,  
ja rikki menneille rauhan luoda. 

Unto Martikainen, Joensuu.  

  

RUKOUSKALENTERI 

TULE JOULU LUOKSEMME ARMAIN  
  



 

 

 

 

 

 
 

10.12. Kirkkopyhä Pieksämäen kirkossa klo 10 

15.1. 2017  Kirkkopyhä Lappeenrannan Sammonlahden 

kirkossa  

15.1.2017   Kirkkopyhä Seinäjoen Lakeuden kiristin kir-

kossa 

28.-29.1.17 Talvipäivät Tampereella Ilkon leirikeskus ja 

Viinikan kirkko 

12.2. 17  Kirkkopyhä Joensuun Pielisensuun kir-

kossa  

 Messun jälkeen on aina kirkkokahvitilaisuus, 

jossa esitellään RKY:n nykyistä toimintaa 

 

Kiitos kaikille teille, rakkaat ystävät, ja yhteistyö-

kumppanit, jotka olette olleet mukana rohkaisemassa 

ja kannustamassa yhdistystämme. 

Toivomme hyvää alkavaa vuotta 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUTSU 
Vuosikokoukseen  

 
RKY:n sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään 

28.1. 2017 klo 13 

Ilkon Kurssikeskuksessa 
Ilkontie 8-10 Kangasala 
 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi 
keskustelemme RKY:n tulevaisuu-
desta.  

Tervetuloa Hallitus 


