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Hallitus sai kaksi uutta jäsentä  

Eila Saviniemi Kajaani ja Antero Viikki Riihimäki 

Edelleen jatkavat: Leena Auranen Lappeenranta; Matti Kytö 
Tampere; Kaarina ja Kalervo Peltonen, Kaarina (Turku); Olli 
Mustonen, Hanko; Tapio Mustonen, Kangasala; Tuulia Pas-
sila, Akaa; Heikki Pynnönen Helsinki; Juhani Saviniemi 
Kajaani  

Hallitukseen kuuluu tänä vuonna 11 jäsentä ja puheenjohtaja  

Puheenjohtajaksi valittiin Arto Auranen Lappeenrannasta 

Huom! Yhdistyksellä on vain yksi tili, johon kaikki maksut 

maksetaan. DanskeBankin tili on lopetettu. Katso tilinnumero 

ylälaatikosta. 
 

Kannen kuva: Sammonlahden kirkko Alttaritauluna ”Virtaavat vedet”  

TIETOIKKUNA 

 

SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 
 

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

 

Siipipyörä ilmestyy 4 - 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

 

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 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

RKY TIEDOTTAA 

mailto:arto.auranen@auranet.fi
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RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 1-2017  92. vuosikerta 

 
YHTEYDENOTTOJA 
Lähetimme vuoden alussa jäsenkirjeen 
tutkiaksemme jäsenkuntamme raken-
netta ja todellista määrää.  
Yllättävän moni on soittanut ja kertonut 
elämästään. Iloitsin siitä, vaikka use-
amman soiton tarkoituksena olikin 
lopettaa jäsenyys. Monet ilmoittivat 
omaisensa kuolleen ja kertoivat, millä 
tavalla mummu tai vaari oli ollut yhdis-
tyksessä mukana. Olipa jälkeläisistä 
muutama käynyt Rautialassakin, viettä-
nyt siellä muistorikkaita päiviä. 
Joukkomme pienenee, vaikka uusia jä-
seniä on tullut.  
 
Vuosikokouksessa ei saatu hallituk-
seen täyttä määrää jäseniä. Virisi 
keskustelu, että olisi uudistettava sään-
töjä. Aikanaan jäsenmäärä on ollut ihan 
huikea. Sitä silmällä pitäen kahden-
toista henkilön hallitus on ollut 
perusteltua. Näin on varmistettu rata-
verkolta laaja edustus. Nykyisin monet 
järjestöt tulevat toimeen minimi miehi-
tyksellä.  
Jos tiedät yhdistysaktiiveja, niin vihjai-
sepa minulle niin, otan yhteyttä. 
Tarvitsemme sääntötoimikuntaan päte-
vän henkilön.  
Näilläkin säännöillä tullaan toimeen, 
koska viimekädessä yhdistys tulkitsee 
sääntöjään. Meidän sääntöjemme tar-
koituksena on koota sanan ääreen 
rautatieläisiä ja heidän perheitään. 

Viedä rautatieläisten keskuuteen evan-
keliumia ja hoitavaa sanaa. 
 
Hallitus on laatinut pitkän tähtäyksen 
suunnitelman vuonna 2011. Tänä ke-
väänä on tarkoitus tarkastella tulevaa 
toimintajaksoa viiden vuoden päähän. 
Haluamme kysyä itseltä ja sinulta, mitä 
me olemme viiden vuoden kuluttua. 
Tässä toiminnassa voit auttaa hallitusta 
antamalla hyviä vihjeitä suoraan halli-
tuksen jäsenille tai mieluimmin 
yhdistyksen sähköpostiin.  
 
Tänä aikana puhutaan uudistumisesta, 
kestävistä arvoista sekä ajan hengessä 
pysymisestä. Olisiko RKY sellainen yh-
teisö, jossa voisi hiljentyä. Jeesuskin 
kutsui opetuslapset olemaan kans-
saan. ”Tulkaa yksinäiseen paikkaan ja 
levähtäkää vähän”. Mark. 6:31 
Meillä on paikka Rautiala, jossa hiljen-
tyä, mutta sen omistaminen ja kun-
nostaminen vie voimavaroja varsinai-
sesta sääntöjen mukaisesta toimin-
nasta, viedä evankeliumia rautatieläis-
ten pariin ja tavoittaa heitä. Tuleva 
vuosi näyttää suunnan toiminnallemme 
Siihen Pyhä Jumala meitä auttakoon. 
 
Tule mukaan avaamaan uusi toiminta-
kausi kanssamme, juhannuksena, 
kesäpäivillä jne. 

 

 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 
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TOISENLAINEN PAASTO 
Elämämme pyörii samaa latua juhlasta 
toiseen. Suurin osa juhla-ajoistamme 
on kristillisiä juhlia. Kohta on kristikun-
nan tärkein juhla, pääsiäinen. 

Kristikunnalla on tapana paastota en-
nen pääsiäistä. Tätä tarkoitusta varten 
kirkkovuodessa vietetään 40 arkipäi-
vän pituista paastonaikaa. Laskiaisena 
laskeudutaan paastoon. 

Mitä meidän pitäisi tehdä paaston ai-
kana. Ripotella tuhkaa päällemme, 
kuljettava synkän näköisenä kuten fari-
seukset tekivät. Jumala ilmoittaa 
Jesajan suulla meille, että Isä odottaa 
meiltä ihan jotain muuta: ”Toisenlaista 
paastoa minä odotan: että vapautat 
syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat 
ja vapautat sorretut, että murskaat 
kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, 
avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alas-
toman, kun hänet näet, etkä karttele 
apua tarvitsevaa veljeäsi.” Jes.58:6-7 

 

TARKISTA SUUNTA 

Paaston aikana meitä kutsutaan aivan 
erityiseen itsetutkisteluun. Monet teke-
vät jotain arkirutiinista poikkeavaa juuri 
paaston aikana. He varaavat enemmän 
aikaa johonkin sellaiseen, joka arkielä-
män keskellä jää huomiotta.  

Yksi tärkeä paaston muoto on Raama-
tun lukeminen ja rukous. Moni haluaa 
tehdä jotain hyvää läheisilleen juuri 
paaston aikana.  

Moni paastoaa jostain ruokalajista tai 
ylensyömisestä. Sitä kyllä pitäisi tehdä 
muunakin aikana, mutta rukous ja lä-
heisen huomioiminen erityisesti paas-
ton aikana olisi tärkeää.  

On syytä ’irrottaa ikeen hihnat’ kuten 
tekstimme sanoo. Tämä tarkoittaa, että 
et vaadi lähimmäiseltäsi mitään sel-
laista, jolla olet sitonut hänet. Ole siis 
armollinen. Myös anteeksiantamatto-
muudellasi kahlitset syyttömän. Anna 
siis anteeksi lähimmäisellesi, vaikka 
hän ei sitä ymmärtäisi pyytääkään.  

Ilo kuuluu paastoon, voit siis ilahduttaa 
ystäviäsi käymällä heidän luonaan tai 
kutsumalle heitä, vaikka päiväkahville. 

 

Jumala on sisällyttänyt myös lupauk-
sen paastoon.  

”Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin 
kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haa-
vasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus 
itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirk-
kaus seuraa suojanasi. Ja Herra 
vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat 
apua, hän sanoo: "Tässä minä olen." 
Jes.58:8 

 

Mieti ja tutkistele itseäsi, miten sinä val-
mistaudut Jeesuksen kärsimykseen 
juuri tänä aikana, jolloin murhe on maa-
ilman tilanteesta päällimmäisenä. 

 

  

SANA SINULLE   Arto Auranen 
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RISTIN SANOMA EILEN TÄNÄÄN 
JA IANKAIKKISESTI  
 
Ota pyhä ristin merkki kasvoihisi ja rin-
taasi todistukseksi siitä, että 
ristiinnaulittu Herra Jeesus Kristus on 
sinut lunastanut ja kutsunut opetuslap-
sekseen. Näillä sanoilla ja tällä ristin 
merkillä olen pappina ristiäisissä kutsu-
nut pienokaisen kristittyjen joukkoon. 
Evankeliumin ydin on sanoma rististä, 
jota tulee kuuluttaa niin kauan kuin ar-
mon aikaa ihmiskunnalle on suotu. 
 
VERI RIITTÄÄ 
Sanoma rististä sisältää Jeesuksen ai-
nutkertaisen sovituksen synneistämme 
pyhän Jumalan edessä. Tämä sijais-
kärsimys, veren uhri, riittää 
sovittamaan jokaisen ihmisen syntive-
lan Jumalan edessä, jos vain ihminen 
itse tahtoo lapsenmielisellä uskolla sen 
omalle kohdalleen omistaa. Tähän ei 
vaadita älyllisiä ponnisteluja. Sen pää-
siäisen tuttu virsi on hyvin sanoittanut.  
- En rakas Jeesus ymmärtää voi kärsi-
mystäsi, vaan luotan, että sovitit myös 
minun syntini. Sä kuolit, että pääsisin 

Jumalan lapsek-
si ja taivaan tiellä 
seuraisin sinua 
Herrani.  
 
Alatornion kirkon 
alttarin edessä 
sain kutsun 
opettajasta pa-
pin tehtävään 
vuosikymmeniä 

sitten. Tuo altta-
ritaulu viestittää ristin sanomaa. Jeesus 

ristillä, maa-
lauksen tekijä, 
Karl Strömbeck 
kuvaa INIK-
kirjainten alla 
Jeesuksen, su-
revan Marian ja 
Johanneksen. 
Tuossa tilan-
teessa he eivät 
voineet laulaa 
meidän tavoin  
– Maksettu on velkani mun... Ylistys ol-
koon ristiinnaulitun.  
Mutta myöhemmin ylösnousemuksen 
jälkeen heidät nähtiin yhdessä Jeesuk-
sen veljien kanssa alkuseurakunnan 
rukoustilaisuudessa. Jeesuksen sanat 
ristiltä:  
– Nainen, tämä on poikasi. Tämä on äi-
tisi, toteuttivat neljännen käskyn ja 
rakkauden kaksoiskäskyn velvoitteen 
ja toivat siunauksen. 
 
Johanneksen, rakkauden apostolin, 
elämän tehtävään liittyi Efeson seura-
kunnan paimenena pitää huolta myös 
Mariasta. Tutustuessani opintomatkalla 
Vähä-Aasian antiikin ajan seurakuntiin, 
meille näytettiin Marian kappelia vuo-
riston rinteessä. Näin tahdottiin 
osoittaa, että Johannes oli ollut uskolli-
nen ristiltä saamassaan tehtävässä. 
Neljänteen käskyyn liittyy lupaus, että 
kauan eläisit ja menestyisit maan 
päällä. Tämä lupaus ja siunaus kan-
nustakoon tätäkin sukupolvea rak-
kauteen lähimpiämme kohtaan. 
 

SANA PÄÄSIÄISEEN   Raimo Kittilä   
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Ristin sanomaan sisältyy myös ristin 
kantamisen siunaus. Jeesus uupui ris-
tin taakkaa kantaessaan. Vainiolta 
palaava Simon Kyreneläinen pakotet-
tiin kantamaan Jeesuksen ristiä. 
Evankelista Markus ja apostoli Paavali 
kirjoituksissaan mainitsevat Simonin 
pojat Aleksandroksen ja Rufuksen. 
Paavali arvostaa Rufuksen äitiä verra-
ten omaan äitiinsä. Näin Jeesuksen 
ristin merkitys näkyi isä Simonin per-
heen elämässä. 
 
MAURI 
Muonion kirkkoon kuljetaan pääovesta, 
jonka yläpuolella kirjoitustaulu sanoin; 
 - En halunnut tietää teidän luonanne 
mistään muusta kuin Jeesuksesta Kris-
tuksesta, en muusta kuin ristiin-
naulitusta Kristuksesta. Tämän Biblian 
sanoituksen Mauri-veli, vähäosaisten 
auttaja, rakennustoimikunnan jäse-
nenä, halusi palauttaa peruskorjattuun 
kirkkoon. Emme arvanneet tämän toi-
veen jäävän hänen viimeisekseen. 
Seuraavana yönä metsästystä harras-
tava veljemme menehtyi metsästys-
majan tulipalossa. Sanat ristin merki-
tyksestä jäivät elämään ja tuovat toivon 
ylösnousemuksesta taivaassa. 
 

 
Satavuotiaan Suomen läntinen raja kul-
kee Perämereltä pohjoiseen Tornio-
Muoniojoen syvintä uomaa pitkin. Tä-
män väylän ala- ja yläjuoksun kirkot 
viestittävät ristin sanomaa, joka sisäl-
tää tämän elämän siunaukset ja 
iankaikkisen elämän lupaukset. Niihin 
me saamme turvautua. 
 
Ristin ja ylösnousemuksen siunausta toi-
vottaen  
Rovasti Raimo Kittilä, aiemmin kirkko-
herrana Muoniossa ja Torniossa 

Tervetuloa tutustumaan! 
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SAMMONLAHTI 
Seurakunta antoi hyvissä ajoin vastauk-
sen pyyntööni viettää kirkkopyhää 
Sammonlahden seurakunnassa. Sähköi-
nen kirjeenvaihto tuotti lämminhenkisen 
messun. Puheenjohtaja saarnasi ja litur-
gina oli Ulla Junell, mukana oli Katukööri 
Paavo Moilasen johdolla. Pappis-opiske-
lijatkin olivat mukana kuulemassa 
rautatieläisten parissa tehtävästä evan-
kelioimistyöstä. 

 
Saarnassa otin huomioon myös huomat-
tavan joukon rippikoululaisia, kohdis-
taessani sanani erityisesti heille. Ai-
heena oli Syykarin kaivon tapahtumat. 
Käyty keskustelu on hyvin tyypillinen 
vielä tänäkin päivänä. Jeesus osasi taita-
vasti aloittaa keskustelun uskonkiistoja 
esille nostaneen samarialaisen kanssa. 
Jeesus pyysi palvelusta syntiseltä nai-
selta. Kiinnostus oli syntynyt.  
Kirkkokahveilla puheenjohtaja jatkoi hie-
man päivän teemasta ja ihmetteli 
tapahtumaa. Jeesus oli lähettänyt Syy-
kar nimiseen kaupunkiin kaksitoista 
apostoliaan. He eivät saaneet mukaansa 
yhtään kaupungin asukasta, mutta yksi 

syntinen nainen sai tulemaan koko kau-
pungin väen Jeesuksen luo. Näin 
voidaan toimia tänäänkin, pelastuksen 
kokenut ihminen saa liikkeelle muutkin 
tutustumaan Jeesukseen. Elävä usko 
kertoo pelastajastaan.  
 

SEINÄJOKI Lakeuden Risti 
Esa kirjoittaa:  
”Vuosi kulkee kulkuansa, mutta niin 
kirkkovuosikin elää, tekstit ovat siirty-
neet Jeesuksen syntymästä, sen iloista 
ja ihmettelystä, hänen julkiseen toimin-
taansa, tekoihinsa ja opetuksiinsa. 
Pian olemme paaston ajassa ja pääsi-
äisessä, palvelevan 
ja uhrautuvan rakkauden uhritiellä 
opettelemassa rakkauden salaisuutta 
ja suuruutta. 
 
Raamattu on ilmoituksen kirja. Se ei ole 
biologian eikä filosofian oppikirja. Se on 
Jumalan puhetta. Sanan ääressä me 
olemme kuin Jumalan kammarissa, 
kanssakäymisessä Kristuksen kanssa. 
Kristuksen puhuttelussa. 
 

Toisena Loppiaisen jälkeisenä sunnun-
taina vietimme täällä rautatieläisten 
kirkkopyhää. Rautatieläiset hoitivat 
tekstien lukemisen ja kolehdin kannon 
puheenjohtaja Alpo Mäkisen johdolla, 
minä saarnasin ja väkeä oli Lakeuden 
Ristissä. 
Sunnuntain tekstissä kerrottiin, kuinka 
itseänsä ja elämäänsä häpeilevä sa-
marialainen nainen kohtasi Jeesuksen 
Sykarin kaivolla ja oppi jotain hänestä 
ja itsestään. Hän hämmästyi, kierteli ja 
vältteli, mutta lopulta juoksi Sykarin 
kaupunkiin ja todisti hänestä. 

KIRKKOPYHÄT 
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Mekin olimme Sykarin kaivolla Jeesuk-
sen puhuttelussa, varmaan joku nytkin 
kierteli, kaarteli ja vältteli, mutta var-
maan jotain Jeesuksen jumalallisesta 
voimasta kirkastui joillekin. 
 
Informaatio tilaisuuteen kokoontui pal-
jon rautatieläisiä ja muitakin. Kes-
kusteltiin, kyseltiin ja juotiin kunnon pul-
lakahvit. 
 
Kun sitten palasin kotiin, tuli puhelin-
soitto Kurikasta ja Helsingistä ja 
maanantaina, kirje Lapualta, jossa ker-
rottiin, kuinka pitkin maakuntaa oli 
soiteltu ystäville ja kehotettu kuuntele-
maan messua. 
Radio Dei oli radioinut messun, minulle 
ei kukaan ilmoitellut asiasta, mutta Sy-
karin kaivon reunalla istuvien joukko oli 
laajentunut ihmeellisesti.  
 

Lämpimin terveisin Esa ja Irja 
 

 

JOENSUU 
Lauantaina hyppäsin junaan ja löysin 
konduktöörin opastuksella vapaan pai-
kan. Olimme tuttuja jo aikaisemmilta 
matkoilta. Hän otti mielellään kalenterin 
ja ’konnarin kopilla’ vietimme yhteisen 
hetken.  
Lomalle päässeiden sotapoikien kanssa 
vertailimme armeijan ajan muutoksia. 
Sitten jaoin heille RailHope lapun ja ke-
hotin tutustumaan nettisivuihimme. 
Välittömästi pojat etsivät kännykästä tie-
toa RKY:n toiminnasta. Nuoret ovat 
nopeita käyttämään nykytekniikkaa hy-
väkseen. Siitä saimme uuden puheen-
aiheen. 
Sunnuntaiaamuna liturgina toimiva Sami 
Hinkkanen tuli hakemaan minut hotellilta 
kirkolle. Hän oli todella hyvin hoitanut yh-
teyden ja sain olla mukana messun 
järjestelyssä. 
Meiltä oli Unto lukemassa tekstiä ja 
muissa tehtävissä oli naisten piiri.  
 
Saarnassa toin esille sen, ettei meillä ole 
mitään ansiota pelastukseen. Jos esitte-
lemme saavutuksiamme tai sitä, mistä 

olemme luopuneet sulkee se 
Taivaan meiltä. 
Luopuminen on erittäin vai-
keaa tälle ajalle. Kaikki pitäisi 
saada hengellisessäkin elä-
mässä heti. Jumala haluaisi 
meidän kasvavan armossa ja 
anteeksiantamuksessa suun-
nittelemassaan tahdissa. On 
jaksettava odottaa. Luopumi-
nen Kristuksen tähden ei ota 
tulta, ellei Pyhä Henki tee tar-
peettomaksi hengellistä elä-
mää haittaavia asioita.  
 

Puheenjohtaja Arto 
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Vuosikokouksessa valittiin rii-
himäkeläinen Antero Viikki 
uudeksi hallituksen jäseneksi.  
 
Olen Antero Viikki 60 vuotias eläkkeellä 
oleva konduktööri/kouluttaja Riihimä-
eltä. Minulla on vaimo ja kaksi aikuista 
lasta sekä kolme lastenlasta. Kotoisin 
olen Keuruun Haapamäeltä Keski-Suo-
mesta.  
Ystävät suosittelivat VR:tä hyvänä ja 
varmana työnantajana ja niin hain 
VR:lle 1974 ja pääsin. Työurani alkoi 
Haapamäellä 1974, aluksi olin asema-
miehen tehtävissä ja tavaratoimistolla 
myöhemmin junamiehen ja vaihdemie-
hen tehtävissä. Hakeuduin 1982 
konduktöörikurssille Helsinkiin sitä 
myötä tehtävät muuttuivat vaihtotyön-
johtajan, kuormausmestarin ja mat-
kakonduktöörin tehtäviin.  
Vuoden 1988 alusta muutimme Helsin-
kiin, jolloin työtehtävät muuttuivat 
matkakonduktöörin tehtäviksi. Ajan 
saatossa alkoi tulla myös esimiesvas-
tuuta, toimin työnopastajana, työ-
näytteen vastaanottajana oppilaille 
sekä ryhmänvetäjänä. Ei myöskään 
luottamusmies hommat olleet vieraita. 
Viimeiset kymmenenvuotta olin juna-
turvallisuus kouluttaja konduktööri-
hommien ohella. 
 
Eläkkeelle jäin 2014 VR:n palvelusta 
kertyi 40 vuotta. Hengelliset asiat eivät 
olleet vieraita minun lapsuuden ko-
dissa, siellä kerrottiin Jeesuksesta ja 
kävin myös pyhäkoulua. Oman uskon-
ratkaisuni kuitenkin tein ollessani 
ammattikoulussa Ähtärissä 1973, siellä 

luokkaka-
verini tuli 
uskoon ja 
se muutos 
mikä hä-
nessä nä-
kyi, sai ai-
kaan sen, 
että aloin 
kaivata sa-
maa muu-
tosta elä-
määni.  
 
Hengellisen elämän hoitamisessa olen 
noudattanut kolmea pääkohtaa  
 
1. Uskovien yhteys (seurakunnan ju-

malanpalvelus)  
2. Raamatun lukeminen  
3. Rukous.  
 
Lisäksi meillä on ollut ja on vieläkin toi-
miva VR:n hengellinen piiri, joka 
kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Li-
säksi eläkkeelle päästyäni käyn kerran 
viikossa seurakunnan vapaaehtois-
työssä, joka on antanut paljon myös 
minulle.  
 
Kiitän Jumalaa tänään, että olen saa-
nut olla uskossa nämä vuodet, 
terveydestä, saan ja pystyn harrasta-
maan liikuntaa, joka on minun rakas 
harrastus.  Hyvästä ja rakkaasta vai-
mosta sekä lapsista. Tässä eläkkeellä 
ollessani rukoilen Jumalaa, että saisin 
olla hänen käytössään tulevat päivät. 
 
  

ESITTELYSSÄ   ANTERO VIIKKI 
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Saimme viettää kuluvan vuoden tal-

vipäiviä tammikuun viimeisenä 

viikonloppuna Tampereen seura-

kuntien Ilkon Kurssikeskuksessa 

Kangasalalla. Pieni joukkomme ko-

koontui lauantaiaamun kymenkah-

ville Ilkon viihtyisiin tiloihin.  

Ruokasalin ikkunasta avautuivat hui-

kaisevat näkymät Pitkäjärvelle. Aivan 

ikkunan takana aterioivat orava ja pik-

kulinnut samoilla lintulaudoilla. 

 

Tamperelaisten iskujoukko, Matti Kytö 

ja Hellä Kytö olivat järjestäneet meille 

mielenkiintoisen ohjelman. 

 

Aluksi Hellä toivotti kaikki läsnäolijat 

tervetulleeksi Tampereelle ja sen jäl-

keen yhdistyksen puheenjohtaja piti 

raamattutuokion käsitellen Abrahamin 

lähtöä maastansa.  

  

LÄHDE MAASTASI 

Raamatun punainen lanka kulkee aika-

janalla Abrahamista Jeesukseen. 

Syntiinlankeemuksessa jo annettiin lu-

paus Jeesuksesta. Nimi Abram 

tarkoittaa korkea isä ja taas nimi Aab-

raham on paljouden isä. Abram lähti 

Galdean Urista, joka oli sivistyksen ja 

kaupan kehto, uskonnollisuuden kes-

kus. Siellä oli 250 000 asukasta ja yli 

200 jumalaa. Abramin isä oli Kuun Ju-

malan palvelija.  

Abram lähti uskon varassa perhekunti-

neen Jumalan käskystä. Herra sanoi 

Abramille: ”Lähde maastasi, asuinsijoil-

tasi ja isäsi kodista siihen maahan, 

jonka minä sinulle osoitan. Minä teen 

sinusta suuren kansan ja siunaan si-

nua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja 

siinä on oleva siunaus.” 1Ms.12:1-2 

Tässä oli Jumalan koko pelastussuun-

nitelma, joka koskee myös meitä. 

Jumala toisti ja vahvisti Abramin kutsun 

kuusi kertaa, Urissa, Harranissa, Sike-

missä, Beetelissä, Hebronissa kahdesti 

ja kutsu koski asuinpaikan, suvun, ko-

din ja sen jumalanpalveluksen jättä-

mistä. Se edellytti ehdotonta luotta-

musta Jumalaan, ei omaan näke-

miseen. 

TALVIPÄIVÄT TAMPEREELLA      Leena Auranen 
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Kristillinen usko ei ole hyppy tyhjän 

päälle. Se ei ole järjen kieltämistä. Se 

on luottamista Lupaajaan. Lähde syn-

nin pesästä kohti sitä lupausta, jonka 

Jeesus antaa. 

 

VUOSIKOKOUS 

Vuosikokouksessa oli paikalla 14 yh-

distyksen jäsentä. Näyttää siltä, että 

jäsenistöllä on täydellinen luottamus 

yhdistyksen hallituksen toimintaan, kun 

ei riitä kiinnostusta tulla kokoukseen. 

Puhetta johti kokouksessa yhdistyksen 

puheenjohtaja ja asiat etenivät ripeään 

tahtiin. Hyväksyttiin toimintakertomus 

vuodelta 2016. Pienestä aktiivijoukosta 

huolimatta toimintaa on ollut paljon. Eri-

tyistä iloa on tuottanut Rautialan uusi 

yrittäjä. Samoin hyväksyttiin kuluvalle 

vuodelle toiminnan tavoitteet ja talous-

arvio. Toiminnan tavoitteena on pitää 

ainakin kymmenen kirkkopyhää ja li-

säksi vakituiset kokoontumiset 

Rautialassa kolme kertaa vuodessa. 

Vuoden 2018 talvipäivät vietetään Hel-

singissä Vuosaaren piirin voimin. 

Talousarvion kohdalla pohdittiin, 

kuinka paljon rahaa voidaan käyttää 

Rautialan kunnostukseen. Päätettiin, 

että siihen voidaan käyttää vain sinne 

erikseen anottavat avustukset. 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

yksimielisesti Arto Auranen. Hallituk-

seen ei löytynyt riittävää määrää 

edustajia, joten päätettiin, että hallitus 

toimii yhdentoista jäsenen voimin tänä 

vuonna.  

Yhdistyksen jäsenmaksu päätettiin pi-

tää entisellään. Taloutta tarkastamaan 

valittiin Anja Nyman ja Hilkka Hatakka. 

RETKI TAMPEREELLE 

Välittömästi kokouksen päätyttyä kii-

rehdittiin pikkubussiin ja suunnattiin 

Tampereen korkeimpaan hotelliin, Ho-

telli Torniin. Hissillä hurautimme 25. 

kerrokseen Moro-baariin päiväkahville. 

Oli kirkas päivä, joten moni muukin oli 

lähtenyt katselemaan maisemia korke-

alta. Ahdasta oli, mutta näköalaa riitti ja 

kahviakin saimme.  

Pudottauduimme takaisin maan pin-

nalle ja bussi vei meidät Työväen-

museo Werstaaseen. Museo sijaitsee 

historiallisella Finlaysonin tehdasalu-

eella. Hellä johdatteli meitä taitavasti 

osastolta toiselle. Myös bussimatkalla 

hän kertoi meille Tampereen historiaa. 

Saimme uskomattoman paljon uutta 

tietoa kaupungin menneisyydestä ja 
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nykyisyydestä. Upeasta retkestä vai-

kuttuneina palasimme Ilkkoon lohi-

sopalle. 

 

RUNOA JA MUSIIKKIA 

Iltasella me yövieraat istuimme yh-

dessä, lauloimme ja kuuntelimme Esan 

ja Kalervon esittämiä runoja. Miesväki 

piipahti saunassa ja naisväki tarjosi 

saunakahvit. Niin olikin hyvä vetäytyä 

yöpuulle kiitollisin mielin mukavan päi-

vän jälkeen. 

 

SUNNUNTAI VIINIKAN KIRKOSSA 

Sunnuntain teemana oli – Jeesus aut-

taa hädässä. Aiheesta saimme kuulla 

messussa Viinikan kirkossa. Esa saar-

nasi lämpimään tapaansa Jeesuk-

sesta, joka pelastaa meidät omasta 

merihädästämme. Messussa oli läm-

min ja kotoinen tunnelma. 

Kirkkokahville jäi iso joukko kuulijoita ja 

yllättävän suuri joukko jäi vielä kahvin 

jälkeen kuuntelemaan Arton kertomaa 

RailHope-toiminnasta ja keskustele-

maan. 

Kiitollisin mielin lähdimme kaikki koti-

matkalle. Esitämme lämpimät kiitokset 

Tampereen pikkuiselle iskuryhmälle 

hyvin järjestetyistä talvipäivistä. 

 

 

 
 

Seurakunta saa RKY:n historia kirjan. 

Pastori Hannu Ruuskanen kiittää vierai-

lusta.  

En enää minä" 
 

Puoli vuotta uskoon tuloni jälkeen poikani kysyy minulta: 
Olet sä tullut uskoon, kun joku kaupungilla kertoi? 
 
Vastaan myöntävästi mutta kyselen itseltäni, mitä se sellainen uskoon tulo on,  
kun kaupungilla tiedetään 'Mutta kotona ei tiedetä. 
 
Miten kotona todistetaan Jeesuksesta; pakottamalla lapset kirkkoon julistamalla tuo-
miota? 
 
Olen vain pessyt paitoja ja laittanut ruokaa, ommellut ratkenneita housunsaumoja, 
 lämmittänyt saunaa ja sijannut vuoteita, rukoillut huoneeni yksinäisyydessä.'' 
Ei ihme, etteivät ne mitään huomaa. 

 
Kyllikki Markkasen runo, joka muun muassa esitettiin Musiikin- ja rukouksen il-
lassa talvipäivillä Tampereella 
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Puhelin soi ja Unto Martikainen ky-
syy: ”Milloin Siipipyörä ilmestyy, 
ehtiikö juttu vielä mukaan?” 

”Jos heti lähetät, niin ehtii”, vastaa 
toimitussihteeri.  
Unton jutut tulevat postissa ja ne skan-
nataan ja tarkastetaan. Monen pyydetyt 
ja pyytämättömät jutut kootaan toimituk-
sessa tietokoneelle siipipyöräkansioon.  
Siipipyörän avustajakunta on vähenty-
mässä ja päätoimittaja raapii hiuksiaan, 
soittelee, pyytelee ja haalii taas juttuja 
kokoon ja haroo hiuksiaan.  
”Voi kun saisi säännöllisen avustajakun-
nan?”  
Päätoimittaja katsoo ja päättää, mitkä 
asiat otetaan tähän Siipipyörään mu-
kaan. Tarkistaa vielä Siipipyörä-
suunnitelmasta teeman ja ajankohtai-
suuden.  

Nyt on taittajan vuoro taittaa tekstit si-
vuille ja pyytää täydennystä, jos juttuja ei 
tule tarpeeksi. Jotkut ovat lähettäneet 
juttuja jo valmiiksi, niistä voi lisätä, koska 
sivujen määrän on oltava neljällä jaolli-
nen.  
Viimeistelyä ja viimeistelyjä toimitussih-
teerin sotkuisen pöydän ääressä. Kun 

kaikki on valmista, valitaan kansikuva tai 
käydään se ottamassa.  
Vaativa vaihe on usein oikoluku. Sen te-
kee sihteeri ja hän vielä pyytää joihinkin 
tekstilisäyksiä tai muutoksia. Joillekin 
avustajille lähetetään vielä varmistus 
luku joko puhelimessa tai sähköpostilla. 
Viimeistelyn jälkeen lehti laitetaan pdf 
muotoon, joka sitten lähetetään sähköi-
sesti painotalo-Lasermalle Tampere. 

Siellä Niko valmistelee painoaineiston 
vihkotulostukseen. Ensin painetaan 
kansi ja sen taakse osoitteet. Sitten yh-
distetään kansi ja sisäsivut. Lehdestä 
otetaan koevedot ja tarkastetaan värit 
yms. Siipipyörä painetaan Xerox J75 di-
gipress laitteella, joka nitoo lehden ja 
leikkaa etureunan.  
 
Lehti lajitellaan Postin ohjeiden mukaan 
ja pakataan Postin laatikkoon kuljetusta 
varten. Monikappaleet ja ulkomaiset lä-
hetykset laitetaan kirjekuoriin.  
Kohta rautatieläisen postiluukusta tipah-
taa tuore Siipipyörä.  
Sinäkin olet lähettänyt pienen tai isom-
man jutun, lehteen julkaistavaksi 
seuraavaa Siipipyörää varten, toivotta-
vasti.  

 

Hienoja lukuhetkiä toivottaa toimituksen väki, jolla vielä on hiukset päässä.  

NÄIN SYNTYY SIIPIPYÖRÄ 
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Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet! 

Kaikkivaltias Jumala on suonut meille 

uuden armon vuoden elettäväksemme. 

Alkanut vuosi on kaikille suomalaisille 

merkittävä, sillä tänä vuonna Suomi 

viettää itsenäisyytemme 100-vuotisjuh-

laa. Niin ikään luterilainen kirkko 

Euroopassa ja koko maailmassa voi 

katsella 500 vuoden kehitystä, kun kir-

kollisen reformaation alkamisesta on 

kulunut täydet viisi vuosisataa. 

 

 Saksalaisen tohtori Martti Lutherin v. 

1517 asettamat teesit Rooman kirkon 

anekauppaa vastaan Wittenbergin lin-

nankirkon ovessa, olivat lähtölaukaus 

reformille, joka johti protestanttisen kir-

kon syntyyn. Tämä vuosi muistuttaa 

meitä, kuinka meidän tulisi kiittää ja 

ylistää Herraa, kun saamme vapaassa 

ja itsenäisessä maassa kokoontua kir-

koissa ja kodeissamme Jumalan sanan 

ääreen. Lähes päivittäin me saamme 

tietoja väkivallasta, terroriteoista ja 

aseellisista selkkauksista, jotka  

heikentävät turvallisuuttamme. Kristuk-

sen seuraajina meillä on etuoikeus 

jättää itsemme, toinen toisemme ja 

koko elämämme Kristuksen, Jumalan 

haltuun.  

 

Voimme yhtyä toisen saksalaisen teo-

login ja evankelisIuterilaisen papin, 

Dietrich Bonhoefferin (1906-1945), Hit-

lerin ajan vainoissa teloitetun miehen, 

sanoittamaan virteen (Virsi 600: 1. ja 5.) 

  

"Hyvyyden voiman ihmeelliseen suo-

jaan olemme kaikki hiljaa kätketyt.  

Me saamme luottaa uskolliseen Luo-

jaan, yhdessä käydä uuteen aikaan 

nyt.  

Hyvyyden voiman uskollinen suoja pii-

rittää meitä, kuinka käyneekin.  

Illasta aamuun kanssamme on Luoja. 

Häneltä saamme huomispäivänkin."  

 

Siunatkoon ja varjelkoon meitä Herra, 

meidän Jumalamme alkaneena vuon-

na 2017!  

 

Unto Martikainen, Joensuu 

 

 

 
Dietrich Bonhoeffer (Wikipedia) 

HYVYYDEN VOIMAN SUOJASSA VUOTEEN 2017 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
Auto on OK, Herra, jos jätämme korroosion 

 auton pohjassa huomioimatta! 
 

Viitenumerot:  
Lahjoitukset  4747;  Jäsenmaksu 3777;  Siipipyörän ilmoitukset  6538;  
Kirjamyynti  4970;  Rautialan viite 3311;  Kirkkokolehdit 4488 
 

 

Rukoillaan, että Herra saisi muuttaa kirkkoamme sisältäpäin ja 

rohkaisisi meitä muuttuvassa ajassa 

Herra sinulle kiitos uusista hallituksen jäsenistä 

Kiitokset kirkkopyhistä rataverkolla  

Herra siunaa uutta yrittäjäämme Rautialassa 

Anna RKY:lle viisautta ratkaista edessä olevat haasteet 

Kiitos uusista yhteyksistä ja jäsenistä rataverkollamme  

Anna lisää Siipipyörän avustajia 
 

RUKOUSKALENTERI 

 

VR TIEDOTTAA 
VR-konsernista (VR-Yhtymä ja VR Track) eläkkeelle jäävillä on samat matkustus-
edut kuin henkilöstölläkin. Poikkeuksena kuitenkin se, että eläkeläiset eivät voi 
matkustaa kortillaan HSL-alueen sisällä tehtäviä matkoja. Eläkeläisten kortin hinta 
on 45 euroa. Eläkeläisten perheenjäsenten alennusoikeus on päättynyt vuoden 
2015 lopussa. VR-konsernin eläkeläisten matkustusetua tarkastellaan vuoden 
2017 aikana ja mahdolliset muutokset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.  

 

VR-viestintä Leena Linnamäki 



 
 
 

.  

 
 

 

5.3. klo 10.00 Kirkkopyhä Kokkolan kirkossa  Saarnaa Esa Lipasti. 

Kirkkokahvihetkessä mukana puheenjohtaja Arto Auranen 

 

23.3. klo 17.00 Vuosaaren piirin kokoontuminen Alppitalolla Karja-

lankatu 2 A Helsinki. Ota koppi ja tule mukaan, vaikka ensimmäistä 

kertaa.  Ilmoittaudu Heikille 0405304982 

   

  

Olemme lähettäneet kaikille Siipipyörän saajille jäsenkir-

jeen.  

Olemme saaneet paljon myönteistä palautetta ja toivomme, että vielä lo-
putkin maksaisivat jäsenmaksunsa heti tämän lehden saapumisen 
jälkeen!  

Jäsenmaksu on 15€ ja toiselta perheenjäseneltä 10€ 
 

 
 
 
 
 
 

 

JUMALAN TULEN 
KANTAJAT SUOMEN 

RAUTATEILLÄ 
 

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

Kirjan hinta on jäsenille enää 20 €  
+ toimituskulut. 

 

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

 

mailto:rky@irm.fi

