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Rukoillaan yhdistyksen hallituksen jäsenten puolesta. 

Rukoillaan tulevan kansainvälisen juhannuksen puolesta 

Rukoillaan yksimielisyyttä ja kärsivällisyyttä hallitukselle 
vaikeissa päätöksissä. 1Piet.3:8-9 
Rukoillaan sääntöuudistuksemme puolesta. 
Rukoillaan keskinäisen rakkauden ja toinen toistemme 
kunnioittamisen puolesta 

Toinen vuosikokous 22.7. Rautialassa (takasivu) 

Uusi RKY:n esite on katsottavissa ja ladattavissa netissä. 

Juhlatalo Rautialan nettisivut: http://mainosmies.com/dev/rautiala/  

 

 

Kannen kuva: Arto Auranen. Lappeenrannan satama  

TIETOIKKUNA 

 

SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 
 

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

 

Siipipyörä ilmestyy 4 - 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

 

 
RAIL HOPE Suomi:   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 JUHLATALO RAUTIALA,  

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

RKY TIEDOTTAA 
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2-2018      93. vuosikerta

Pitkän ja pimeän talven jälkeen touko-
kuun helle yllätti meidät kaikki. Luonto 
heräsi hetkessä täyteen kukoistuk-
seen. Sain viettää mukavan lomaviikon 
Joensuussa, kun vaimoni Leena oli 
kuntoutuksessa. 
 

Tapasin ystäviä ja osallistuin ystävien 
raamattupiiriin sekä rautatieläisten ke-
vään viimeiseen kokoontumiseen Suvi-
tuulen kerhohuoneessa. Rautatieläis-
ten piirissä vietettiin erään kerholaisen 
syntymäpäivää, joten tarjottavaa oli 
runsaasti. Piiriläiset suunnittelivat in-
nokkaasti tulevia tapahtumia, retkeä 
muun muassa Valamoon. Oli innosta-
vaa nähdä, kuinka rautatieläiset ko-
koontuvat ja toimivat yhdessä. 
 
RKY:n tammikuisen hämmentävän 
vuosikokouksen jälkeen on ollut vaikea 
löytää iloa ja jatkaa puheenjohtajan toi-
messa. Eteenpäin on kuikenkin 
mentävä.  

Koska Rautialan myyntiaikeet jäivät 
pöydälle, joudumme tekemään välttä-
mättömiä korjauksia vanhoissa raken-
nuksissa. 
Yhdistys on vuokrannut Rautialan ko-
konaisuudessaan pitopalvelu- ja mat-
kailuyrittäjälle, joka hoitaa sitä sopi-
mustemme mukaan. Lämmin kiitos 
nykyiselle yrittäjälle, joka on luonut 
Rautialasta kaikille avoimen, viihtyisän 
Juhlatalon. 
Toukokuun aikana saadaan Toivolan 
majoitusrakennus viranomaisten vaati-
maan kuntoon. Voimme juhannuksena 
majoittua, saunoa rantasaunassa ja 
pulahtaa veteen kunnostetulta laiturilta. 
 
Päärakennuksen maalaus on suunni-
teltu kuluvalle kesälle, mutta se jäänee 
ensi vuodelle avustusten viivästysten 
vuoksi. Papinkammarin sekä WC tilo-
jen kunnostus aloitetaan mahdol-
lisimman pian. Asiantuntijoiden kunto-
tarkastuksessa Pikkumökin kunto oli 
pettymys, se on jo menetetty.  
 
Kuten edellä olevasta huomaat, meillä 
on paljon mietittävää tulevaisuuden 
suhteen. Toivon, että tulisitte isom-
malla joukolla toiseen vuosikokou-
kseen 22.7. pohtimaan yhdistyksen tu-
levaisuutta ja antamaan hallitukselle 
rakentavia ehdotuksia. 
 
Sitä ennen tapaamme tietenkin perin-
teisessä juhannusjuhlassa Rautia-
lassa. 
 
Helluntaipäivänä 2018: ”Ei Herran käsi 
ole lyhyt pelastamaan, eikä hänen kor-
vansa kuuro kuulemaan.” Jesaja 59:1 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 
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KIITOS YSTÄVISTÄ 
 

Minä kiitän Jumalaani niin 
usein kuin teitä muistan Fil.1:3 
 
Kuka voi ystävistään kiittää Jumalaa, 
hänellä on heistä suuri rikkaus. Ystävät 
ovat meidän elämässämme Jumalan 
lahjoja. 
 
Ihminen on sangen yksinäinen tässä 
elämässä, mutta jos hänellä on saman-
mielisiä uskonystäviä, voivat nämä olla 
suureksi lohdutukseksi. 
 
Monet meistä arvelevat, että Paavali oli 
sellainen uskonsankari, ettei hän tar-
vinnut muita ystäviä kuin Jeesuksen 
Kristuksen. Mutta hänen kirjeistään käy 
ilmi, että hän oli samanlainen kuolevai-
nen kuin me. Vaikka Jeesus Kristus 
onkin paras ystävämme ja suurin loh-
duttaja, niin kyllä me tarvitsemme 
toistemmekin rohkaisua ja lohdutusta 
erityisesti elämämme vaikeina aikoina 
 
Meidänkin tulee muistaa, että joskin 
olosuhteet ovat vaikeat ja vihamiehet 
voimallisia, niin onhan meillä ystäviä, 
jotka rukoilevat puolestamme. Heistä 
on iloa Herran kasvojen edessä. Em-
mekö mekin rukoilisi heidän puoles-
taan. 
Yhteys Herraan auttaa myös rukoile-
maan vihamiesten ja naisten puolesta. 
Ne, jotka ovat saaneet kokea jotain sa-
maa Herran työsaralla ymmärtävät 
kiittää Herraa kaikesta, myös vaikeista 
päivistä.  
Eritysesti voimme: 

…kiittäen siitä, että olette olleet osalli-
sia evankeliumiin ensi päivästä alkaen 
tähän päivään saakka Fil. 1:5 
 
Paavali siis kiittää Herraa siitä, että hä-
nen ystävänsä Filipissä olivat osallis-
tuneet evankeliumin levitykseen yh-
dessä hänen kanssaan aina tähän 
päivään saakka. 
He ymmärrätävät tämän, jotka ovat ko-
keneet jotain samaa.  
 
Osammeko me iloita siitä, että olemme 
ystävien kanssa armosta osallisia. 
Evankeliumia puolustaessaan Paava-
lilla oli tuntemus siitä, että hänen 
ystävänsä seisoivat hänen rinnallaan, 
ihan kuin työtovereinaan.  
 
Saman, kuin Paavali koen rukouk-
senne yhteisten asioiden puolesta 
tehdessäni työtä sen eteen, että evan-
keliumi ja armon sanan saisi levitä 
rautatieläisten keskuudessa. Varmana 
luottaen siihen, että sen minkä Herra 
on aloittanut reilut sata vuotta sitten, 
hän täyttää Kristuksen Jeesuksen päi-
vään saakka. 
 
Olkaa rohkealla mielellä, Herra varjelee 
työmme, hän ei jätä työtään kesken, äl-
käämme mekään.  
 
Kysellään Hänen tahtoaan joka päivä. 
Herra antaa tulevaisuuden ja toivon 

SANA PAAVALILTA              Arto Auranen 



  Siipipyörä 2 2018    5 

 

 

 
SEINÄJOKI 25.2. 
Pakkanen paukkui ja lunta riitti, Pärnä-
koski hiihteli naisten 30 km:n hopeaa, 
kun kokoonnuimme viettämään Rauta-
tieläisten kirkkopyhää Seinäjoella.  
 
Seurakunnissa elettiin paastonaikaa, 
hiljennyttiin kärsivän ja sovittavan 
Kristuksen askeliin. Ajatuksin kul-
jimme mekin kohti Jerusalemia. 
Kunnian teologia muuttui ristin teologi-
aksi. Ihmettelevän ja ylistävän uskon 
tontille tunkeutui rukoileva, hätäänty-
nyt, kilvoitteleva usko, jossa elää 
epäilyjen ja toivon kanssa kamppai-
leva heikko, mutta periksi antamaton 
usko.  
Se on kamppailua ylivoimaisten kysy-
mysten kanssa. Miksi? Miksi Kristus? 
Miksi minä ja miksi sinä? Ymmärrys ei 
riitä, epäily valtaa tilaa. Ahdistus än-
kee ilon ja toivon tontille.  
 
Usko ei ole enää vain riemullista syn-
tymä juhlaa, enkelien ylistystä ja 
viisaitten tietäjien eikä kirkastusvuori 
kohtausten ihastelua ja ihmettelyä. Se 
on nyt hätääntyneen ihmisen rukousta 
ja avuttoman ja ymmärtämättömän us-
kon kamppailua.  
Sunnuntain teksteissä; Jaakob kamp-
pailee Jabbok-virran rannalla pelko-
jensa kanssa ja rukoilee:" En päästä 
sinua, ellet siunaa minua "ja syntinen 
nainen tulee fariseuksen taloon Jee-
suksen luokse, lankee hänen 
jalkojensa eteen, itkee elämäänsä, rik-
koo arvokkaan voidepurkkinsa, voi-
telee voiteella Jeesuksen jalat ja kui-
vaa ne hiuksillaan.  
Fariseus Simon saa syvän opetuksen, 

"että se, joka saa paljon anteeksi, hän 
myös rakastaa paljon. " Elämä on 
suuri peili, jossa totuus paljastuu. Lä-
himmäinen on ihmisen uskon aitouden 
mittari kodissa, koulussa, työpaikoilla 
ja rautateilläkin.  
 
Messun jälkeen kokoonnuttiin kah-
veille ja kysymyksiä sateli. Rautialan 
kohtalo tuntui kiinnostavan kovasti, 
mistä osasivatkin kysellä. Siipipyöräs-
täkö vai RKY:n sivustoilta, ilmeisesti 
asia kiinnostaa.  
_________________________________ 

 

KOKKOLA 4.3. 
Seuraavana sunnuntaina ajelimme 
Irjan kanssa Oulun hiippakunnan puo-
lelle Kokkolaan, suureen ja kauniiseen 
kirkkoon. Siellä olivat RKY:Ii. ystävä-
papit Martti Nykänen ja Jukka 
Ridanpää tehneet jälleen hienoa val-
mistelutyötä. Nykänen oli valmistellut 
ja monistanut koko messun; rukouksi-
neen raamatun teksteineen, virsineen 

TERVEISIÄ SEURAKUNNISTA 
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ja ilmoituksineen käteväksi vihoksi, 
jota oli helppo käsitellä. Saarna siitä 
kuitenkin puuttui ja siinä oli minulla ja 
varmaan monella muullakin kivulias 
paikka.  
 
Johanneksen evankeliumin kahdek-
sannessa luvussa on runsaasti 
Jeesuksen itse ilmoitusta, hän puhuu 
siitä, kuka hän on ja siitä, mikä hänellä 
on edessään "Minä olen maailman 
valo. Se joka minua seuraa, ei kulje pi-
meässä, vaan hänellä on elämän 
valo."  
 

Siinä oli ankaran kiistan paikka, 
täynnä väkeviä tunteita ja kirvelevän 
kovia sanoja. Tuntui, että eduskunnan 
kyselytunnilla edustajat ovat kuin py-
häkoululapsia, kun fariseukset 
kiistelevät Jeesuksen kanssa.  
He olivat mielestään niin kovasti Aabra-
hamin lapsia, itseriittoisia ja kaiken-
tietäviä, kovakorvaisia, kiivaita väitteli-
jöitä, rumasti nimitteleviä: ”Sinä olet 
samarialainen, sinussa on paha henki”. 
Sinä olet puolipakana, sekarotuinen, 
tietämätön ja osaamaton. "Sinä olet pa-
han vallassa.  
 
Jeesus torjuu syytökset: "Teillä on 
väärä osoite ja vääristyneet tiedot"  
"Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen 
tehnyt syntiä? "Ja, jos minä puhun totta, 
miksi te ette usko minua?" Se, joka on 
lähtöisin Jumalasta kuulee, mitä Ju-
mala puhuu. Te ette kuule, koska ette 

ole lähtöisin Jumalasta." Heillä ei ollut 
kuulevia korvia, eikä halua oppia, tor-
junta oli kiivasta ja väkevää.  
 
Fanaatikot kiihtyy, veri nousee pää-
hän, niska punottaa ja kädet etsivät 
kiviä. Kiistaan löytyy heillä vain yksi rat-
kaisu, ei siinä aivoja tarvita, kiviä vain. 
Fanaatikko on suoran toiminnan mies.  
 
Mutta viisas väistää ja "Jeesus pois-
tuu ihmeellisellä tavalla heidän kes-
keltään, ennen kuin kivet ehtivät lentää.  
Muistan RKY:n kokouksista pieksämä-
keläisen konepaja miehen Yrjö Hyvä-
risen, joka aina kun kokous oli lopussa 
sanoi: "Hei veljet, mennään nyt paik-
kaan, jossa meitä ymmärretään."  

 

Kokouksen jälkeen, meillä oli hieno 
palaveri. Istuimme joukolla seurakunta-
kodissa ja pienen informaation jälkeen 
osanottajat kertoivat; keitä he olivat, mi-
ten heidän elämänsä liittyi rautateihin ja 
miten he olivat tulleet mukaan.  

Rukouksen ja virren jälkeen meidät joh-
datettiin pieneen kahvilaan, jossa 
seurakunta tai papit tarjosivat meille ko-
meat kahvit. Tarjoajaa en tiedä 
varmasti, mutta oli se kauniisti tehty. 
Kokkolassa oli mukavaa joukkoa, pal-
jon vanhoja tuttuja ja kiva käydä.  
 
 

Kiitollisia terveisiä. Esa ja Irja 
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Lämmin vastaanotto Joensuussa 25.2. 
 
Oli hieno taas mennä Joensuuhun kirk-
kopyhää viettämään. Kaikki oli hyvin 
valmisteltu pastori Matti Innasen 
kanssa. Junamatkakin sujui kondukto-
reja haastatellen. Moni kertoi IRM:n 
kalenteria antaessani, että olivat jo 
nähneet asemilla henkilöstötiloissa ka-
lenterin.  
Aamulla olimme sopineet pastori Inna-
sen kanssa tapaamisen hotellin edes-
sä. Siinä selvisi, että olemme vanhoja 
tuttuja. Matti oli ollut kanttorina Simpe-
leellä ja yhteistyö oli jo silloin sujunut 
Hengen yhteydellä. Muistot palasivat 
molemmille niin, että matka kirkolle lop-
pui kesken samalla Krista 
Pärmäkosken hopeahiihtoa seuraten.  
 
Sakastissa jaettiin tehtävät ja teologian 
harjoittelijakin muisti minut Kansanlä-
hetyksen ajoilta. Oli helppo aloittaa 
saarna armorikkaasta päivän tekstistä 
”Syntinen nainen fariseuksen huo-
neessa”. Saarnassa korostin muun 
muassa sitä, että sekä syntisellä nai-
sella ja fariseus Simonilla oli sama 
mahdollisuus armon vastaanottami-
sessa. Se, joka on saanut paljot synnit 
anteeksi, rakastaa myös Jeesusta pal-
jon. Tämän olen saanut elävässä 
elämässä huomata, kun olen saanut 
viedä elävää Sanaa, niin saleihin kuin 
laitapuolen kulkijoille.  
 
Kirkkokahvihetkessä kerroin RKY:n toi-
minnan uusista tavoitteista ja esitin, 

mistä todellinen onni koostuu. Vilkkaan 
keskustelun lomassa tuli paljon rauta-
tieläisasiaa esille, muun muassa, että 
vielä kokoontuu ”rautatieläisten lapset” 
ryhmä yhteisiin jakamisen iltoihin, jo-
hon sain kutsun tulla mukaan.   
Pielisensuun alueella on rautatieläisten 
asuntoja, joissa on paljon ollut lapsia, 
nyt he ovat tietysti iäkkäitä ihmisiä. 
Olen viisi vuotta käynyt kirkkopyhää pi-
tämässä ja tullut tutuksi ihmisille ja nyt 
alkaa löytyä uusia yhteyksiä.  
 
Minulle jäi kolme tuntia aikaa junan läh-
töön niin syntyi syvempi tuttavuus 
Martti Pesoseen, joka oli mukana jo 
edellisellä RKY:n matkalla Pietariin. 
Jorma vei minut kotiinsa odottamaan 
junan lähtöä ja sain tutustua hänen vai-
moonsa Auneen, joka pyöräytti 
herkulliset pullat lähtökahville. 
 
Matkalla kotiin sain nuoren Helsingissä 
nykytanssia opiskelevan Ellan keskus-
telukaveriksi. Miten lie Herra 
johdattanutkin juttumme pian näihin 
elämä syvimpiin sisältöihin. Poistues-
sani Lappeenrannassa sain spontaanin 
halauksen Ellalta. Vieressä istuva 9-
luokkalainen nuorimieskin ihan kätteli 
kiitokseksi.  
Tällaiset matkat auttavat jaksamaan ja 
antavat motivaatiota tehdä tätä evan-
kelioimistyötä, niin junassa kuin 
kirkoissa.  

 

KOUVOLAN KIRKKOPYHÄ 15.4. 
 
Kouvolan seurakuntaan avautui uusi 
mahdollisuus tänä vuonna. Seurakun-
nasta soitettiin, että tulisinko saar-

naamaan RKY:n kirkkopyhään huhti-
kuussa. Tämä oli myönteinen kutsu, 
vaikka Kouvolassa ei ole enää rekiste-
rissämme rautatieläisiä. Otin yhteyttä 
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myös KRAO:n, joka on rautatieläisten 
koulutuskeskus Kouvolassa. Laittoivat 
ilmoituksen tiloihinsa. Harmi, että vii-
konloppuna heillä ei ole oppilaita. 
Pienen soittokierroksen jälkeen, van-
hojen jäsenten kautta löytyi 
tekstinlukijaksi veturinkuljettaja Vesa 
Vainio. Hän olikin monessa mukana ja 
seurakunta-aktiivi. Nyt olemme jo Fa-
cebook kavereita.  
 

Aiheena oli Hyvä pai-
men.  
Kukaan ei halua tänä ai-

kana olla paimennet-
tavana.  
Raamatussa pai-
mentaminen on 
positiivinen ilmaisu 

ja kuvastaa enemmän varjelusta ja 
huolenpitoa. 
Jeesuksen sanoina paimentaminen 
on uhrautumista lampaiden puolesta.  
Jeesus on se hyvä paimen! 
  
Heino yhteys seurakunnan kanssa 
varmaan jatkuu tulevaisuudessa, va-
kuutteli liturgina toiminut kappalainen 
Ulla Nuutinen. Alkutervehdyksessä 
hän nostatti käsiä ylös kysyen, onko 
täällä rautatieläisiä. Käsiä nousi yllät-
tävän monta ja lisää kun lisätiin 
perheenjäsenet mukaan.  
Pääkirkon valoisuus tarttui matkaan 
lukuisten toivotusten myötä.  
 
Työ tarvitsee uusia tulenkantajia  
 

Arto Auranen 
 

 
 

 
 

KASKUT KIRJASTA TERVE MENOA 
Hajamielinen professori ei löydä matkalippuaan. vaikka kaivelee kaikki taskut. 
Konduktööri, joka tuntee professorin huomauttaa: - Antaa olla vaan, kyllä minä 
uskon, että se lippu siellä jossain taskussa on.  
Professori: - Ei se auta vaikka te kuinka uskotte. Täytyyhän minun tietää, 
minne olen matkalla.  

 

Matkustaja vihaisena veturinkuljettajalle:  
Ettekö te todellakaan pääse yhtään nopeammin?  

Veturinkuljettaja: - Kyllähän minä pääsen, mutta en saa jättää tätä veturia.  
 

I matkustaja: - Mikä ihme tätä junaa oikein nykii ja tönii?  
II matkustaja: - Katsos, se johtuu siitä kun kuljettajalla on hikka,  

 

VR:n palopäällikkö myöhästyi usein palopaikalta. Eräänkin kerran hän myöhästyi 
niin paljon, että pojat olivat jo sammuttaneet palon. Palopäällikön piti kuitenkin sa-
noa tähän: ”Hyvä pojat, mutta väärin sammutettu,”  
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"Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi"  (Ps.13) 
 

 
Perjantai 22.6. Juhannusaatto 
14-17 Saapuminen, majoittuminen ja tulokahvit  
17.00 Lipunnosto ja päivällinen 
18.30 Laulamme yhdessä   
20.00 Juhannuskokko saunarannassa (myytävänä 
mehua ja makkaraa). 
  
Lauantai 23.6. Juhannuspäivä 
08.30 Aamupala 
09.15 Lauluhetki lipputangon luona 
10.00 Messu Vesilahden kirkossa saarnaa Ueli Berger, kirkkokahvit kirkkopihassa 
12.30 Lounas Rautialassa 
13.30 Luontopolku, ym. pihapelejä  
15.00 Päiväkahvit 
15.30 Kansainvälinen rautatielähetys, IRM:n presidentti Ueli Berger 
          Lapsille ohjattu musiikkihetki ja uintia, Kaarina Peltonen 
17.30 Päivällinen 
19.00 Juhannussauna  
20.45 Yhteinen iltahetki 
21.00 Iltatee ja lipunlasku  
 
Sunnuntai 24.6. Toinen Juhannuspäivä 
08.30 Lipunnosto, aamupala 
10.00 Messu Narvan kyläkirkossa saarna Arto Auranen 
          Lasten pyhäkoulu ja uintia/Kaarina Peltonen 
12.00 Lounas Rautialassa 
13.00 Veturinkuljettajan arkea 
14.00 Päätösseurat 
15.00 Lähtökahvit 
 
Ilmoittaudu Tuulia Passilalle 0505759288 mahdollisimman pian.  
 
Hinnat jäsenille:  
viikonloppupaketti (perjantai-iltapäivästä 
sunnuntai-iltapäivään) 
aikuiset: 140 €/henkilö, 2 hh/huoneessa tai 
perhehuoneessa 
lapset (alle 12 vuotta): 80 €/henkilö, aikuisen 
kanssa perhehuoneessa. 
 
  

RKY:n kansainvälinen juhannus Rautialassa 22.- 24. 6. 2018 
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II. Kesäkokous Wiipurissa heinäkuun 4-6 päivinä 1908 
 

Juhlaa vietettiin klassillisen lyseon juh-
lasalissa. Tarkotusta varten oli Sali ja 
sinne johtavat portaat koristetut ”ju-
hannuskoivuilla”. Lyseolle sisääntul-
taessa pisti sisääntulijaa ensiksi sil-
mään portaiden keskivälissä koivujen 
ja havuoksien keskelle asetettu taulu, 
jossa psalmistan sanoilla: ”Siunattu ol-
koon se, joka tulee Herran nimeen” 
tervehdittiin juhlaan saapuvia. Portai-
den yläpäässä oli niin ikään koivujen 
keskelle asetettu tervehdys: ”Me siu-
naamme teitä Herran huoneesta”. 
Juhlasalin pääseinää puhujalavan ylä-
puolella somisti koivunoksilla 
koristettu taulu, johon kauniisti oli piir-
retty sanat: ”Jesus Paimenemme”. 
 
Juhla alettiin 4 p:nä klo puoli 11 a.p. 
laulamalla laulukirjasta Hengell. l. ja v. 
nro 2. Tämän jälkeen vaakamestari 
Aug. Torvelainen piti rukouksen ja ter-
vehti juhlavieraita edellämainittujen 
tervehdyssanojen johdolla. Erittäin 
kiinnitti puhuja huomion sanoihin: 
”Jeesus paimenemme” ja vakavan ter-
vehdyksensä lopuksi kysyi kaikilta 
sydämiin käyvästi: ”Voimmeko me nyt 
tässä vilpittömästi sanoa: Herra on 
meidän paimenemme, tämmöisenä 
epäuskon aikana kuin nyt on ja lisätä: 
ei meiltä mitään hyvää puutu? Ajatel-
kaapa hyvät ystävät, lisäsi hän sitte, 
että Jumala todellakin saisi näiden sa-
nojen johdosta, oman läsnäolonsa 
kautta lämmittää meidän kaikkien Her-
rassa nyt kokoontuneiden rautatie-
läisten sydämet ja siunata meitä. Ru-
koilkaamme sitä. 

Laulettiin sitte laulu, jonka perästä 
pastori O.H. Ronimus piti hyvin opetta-
vaisen puheen Raamatun sanojen 
johdolla: Hän, joka teissä on hyvän 
työn alkanut, se on myöskin sen teissä 
päättävä Kristuksen päivään asti, sa-
malla rukoillen siunausta nyt alkavalle 
kokoukselle.  
Juhlatoimikunnan puolesta tervehti ko-
koukseen saapuneita vielä koneen-
kuljettaja Fabritius Apost. Paavalin sa-
noilla: ”Armo olkoon teille j.ne” ja 
vakavasti ja lämmöllä kehotti kaikkia 
nöyrtymään Herran edessä ja rukoile-
maan siunausta yhdessä olollemme. 
Kaikki lankesivat polvilleen ja monta 
lämmintä rukousta kohosi armoistui-
men tykö ja kun vihdoin yhdyttiin ”Isä 

MUISTOJEN BULEVARDI 
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meidän” rukoukseen ja ”Herran siu-
naukseen” niin tuskin oli ketään, jonka 
silmä ei olisi ollut kyynelistä kostunut. 
Kun vielä oli laulettu ja kun veli Löppö-
nen oli lausunut tervehdyksensä 
ystäviltä Pietarista ja luettu Tampe-
reelta saapunut tervehdys otettiin lyhyt 
väliaika. 
 
Väliajan jälkeen alkoi virallinen ohjelma, 
joka tarkoitti Raamattutuntia Joh. 17:21 
johdolla. 

Vapahtaja itse antoi silloin meille m.m. 
ylevän esimerkin, millä tavalla voi-
simme sopia toistemme kanssa, kun 
hän ehtoollisen asettamisessa otti lii-
nan, pani vettä maljaan ja pesi 
opetuslastensa jalat ja samalla antoi 
meille käskyn toinen toistamme rakas-

tamaan. Joh.13:13-15 Tästä kyllä silloin 
ja jälkeenpäin paljon puhuttiin ja puhu-
taan vieläkin, mutta käytännössä sitä 
ei paljoakaan toteuteta ja tässä se 

juuri eroittaa meidät uskovaisetkin toi-
nen toisistamme. Minkätähden sitte 
meidän pitäisi olla yhtä? Sentähden: 
”että maailma uskoisi sinun minua lä-
hettäneeksi.” 
 
Kävelyretkelle Monrepoon puistoon oli 
lähdetty klo 4 i.p. Matkan alkupuoli kul-
jettiin junalla. Matka muodostui sielun ja 
ruumiin todelliseksi virkistysjuhlaksi. 
Varsinainen juhlapäivä oli sunnuntai 
5p:nä. Silloin kokoonnuttiin klo puoli 9 
a.p. rukouskokoukseen. Aamurukouk-
sen jälkeen otettiin loma-aika, että 
halulliset olisivat tilaisuudessa olemaan 
läsnä jumalanpalveluksessa kaupungin 
kirkoissa. Juhlapäivällinen nautittiin 
Osuusravintolassa klo 3 i.p. Klassillisen 
lyseon juhlasalissa pidetiin yleisölle il-
tama klo 6 i.p. Lyseon Sali oli täynnä 
yleisöä, suurin osa rautatieläisiä. 
Maanantaiaamuna lähdettiin huvimat-
kalle Juustilaan. Matkalle osallistui 
kuudettakymmentä henkilöä. Matka 
tehtiin laivalla. Vain pari tuntia ehdittiin 
olla perillä, kun monella oli kiire junille. 

 
Laulettiin vielä ennen laivalle lähtöä 
sydän täynnä kiitollisuutta Jumalalle 
useita lauluja ja sitte vasta koottiin 
kamppeet paluumatkaa varten, joka 
kului nopeaan laulun toisensa jälkeen 
laulettaessa. Viimeiseksi laulettiin 
laulu, ”Eipä koskaan Herran kansa” 
kotirantaan saavuttaessa jossa viimei-
set jäähyväiset sanottiin. 
 
Lopuksi mainitaan, että näihin juhliin 
oli ensi kertaa saapunut huomattavan 
lukuisasti rautatieläisperheiden äitejä 
ja muitakin naispuolisia jäseniä. 
 
Koonnut Leena Auranen (Tekstin kir-
joitustapaa ei ole muutettu)
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Muisteluita RKY:n Toijalan piirin toiminnasta 30-, 40- ja 50-luvulla 
 
Muutimme konduktööri-isäni, Johan-
nes Nymanin, työn perässä Porvoosta 
tänne Toijalaan 24.5. 1938.  
Lapsena jo aloin käydä Lempi-äidin 
kanssa mukana kirkossa ja samoin 
RKY:n Toijalan piirin tapahtumissa 
sekä pyhäkoulussa. Alussa piirin toi-
mintaan osallistuivat konduktöörit, 
veturimiehet, vaihdemiehet ja juna-
miehet vaimoineen. Vasta myö-
hemmin, 60-luvulla mukaan toimin-
taan tulivat myös asemapäälliköt ja 
muu aseman henkilökunta.  
 
Yläkerrassa asuvan Väreen mummon 
luona evakossa oli samaa ikäinen 
Seija Karpiomaa, jonka kanssa ystä-
vystyin. Hänestä tuli myöhemmin 
kuuluisa iskelmälaulaja. Kävimme Sei-
jan kanssa yhdessä lukutuvalla. Siellä 
paikalliset Rautatieläisten Kristillisen 
Yhdistyksen jäsenet kokoontuivat yh-
teen virrenveisuun ja sanankuulon 
sekä kahvittelun merkeissä. Tapaami-
nen järjestettiin vähintään kerran 
kuussa ja se tuntui oikein kotoisalta 
juhlahetkeltä. Vapaaehtoiset kukin 
vuorollaan toimivat emäntänä ja toivat 
leipomuksensa toistenkin iloksi. Ko-
koontumisissa me Seijan kanssa 
lauloimme mukana virsiä kirkkailla lap-
senäänillämme. Kerran meitä pyy-

dettiin laulamaan piirin tapaamisessa 
ihan kahdestaan.   
 
Siihen aikaan äiti osallistui aina RKY:n 
talvipäiville ja niitä pidettiin ympäri 
Suomea.  
Perinteisesti yövyttiin aina koulujen 
luokissa tai voimistelusalissa. Omat la-
kanat vietiin tietysti mukana. Pai-
kalliset järjestivät riittävän määrän pat-
joja sekä muita petivaatteita ja huo-
lehtivat myös ruokailusta. 5-vuotias 
poikani Erkki osallistui kerran äitini 
mukana juhlille, jotka pidettiin sillä ker-
taa Iisalmessa. Junamatkaa riitti ja jo 
matkaankin kului aikaa. Kysyin Erkin 
kotiin tultua, millaista talvipäivämat-
kalla oli. Hän vastasi, että täti kysyi 
siellä ”Ottooko poika puuroo vai sop-
poo?” Siinä sen retken terveiset. 
Ilmeisesti murre teki vaikutuksen, 
vaikka junatkin kovasti kyllä kiinnosti-
vat.  
  
Myöhemmin yhdistys sai talvipäivien 
yöpymistiloiksi Helsingistä käyttöönsä 
makuuvaunut, jotka jätettiin kulloisen-
kin talvipäiväpaikkakunnan asemalle 
eikä tarvinnut enää yöpyä vetoisilla 
kouluilla yhteismajoituksessa, vaan 
sai nukkua miellyttävässä neljänhen-
gen sviitissä. 

 
 
Minulla on monia miellyttäviä muistoja 
RKY:n paikallistoiminnasta. 
 
Anna-Liisa Virolainen os. Nyman 

 

 

"Akaan piiriläiset 20.3. kahvin ja muisteluiden 

parissa". Kuva: Tuulia Passila  
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MUISTOJEN MATKALLA 
 
Rautatiet ovat kuuluneet maailmanku-

vaani niin kauan kuin muistan. Isäni teki 

elämäntyönsä VR:n palveluksessa Lap-

peenrannassa. Ratsuväen kersanttina 

hänet kutsuttiin palvelukseen talvisodan 

uhatessa. Asemapäällikkö kuitenkin tuli 

kokoontumispaikalle Peltolan kouluun ja 

haki hänet pois, koska rautateillä tarvit-

tiin kokeneita miehiä. Sota-aikana 

Lappeenrannan asema oli myötänään 

pommitusten kohteena ja rautatieläiset 

joutuivat myös liikkumaan sotatoimialu-

eella. Aseman läheisyydessä Armilan 

uudessa koulussa ollut sotasairaala jou-

duttiin pian siirtämään pois pommitusten 

takia. 
 

Sotien jälkeen mieleen ovat jääneet eri-

tyisesti sotakorvausten ajat, jolloin isä 

konduktöörinä joutui usein viemään so-

takorvausjunia Vainikkalaan. Muistan, 

kuinka hän joskus harmissaan kertoi, mi-

ten tarkasti kuormat piti olla lastattuina 

ennen kuin ne kelpasivat naapurille. Po-

jan mielessä Vainikkala oli kuin portti 

tuntemattomaan ja pelottavaan maail-

maan. 
 

Lappeen seurakunnan pappina sain 

usein palata näihin lapsuuden muistoi-

hin. Kun sotakorvausten päättymisestä 

vuonna 2002 oli kulunut 50 vuotta, järjes-

tettiin Vainikkalassa suuret valtakun-

nalliset juhlat, joissa esitettiin myös näy-

telmää Vainikkalan aseman tapah-

tumista.  

 

Minut kutsuttiin Vainikkalan asemapääl-

likkö Aarne Kurimon rooliin. Tuntui kuin 

olisin saanut liikkua isäni saappaissa. 

Muutamaa vuotta myöhemmin näytel-

mäkirjailija Helena Anttonen kirjoitti Teija 

Hiivan 

kanssa vielä 

toisen näytel-

män 

“Kurimon läk-

siäiset”. Sain 

siinä esittää 

Kurimoa isän 

virkalakki 

päässä.  

Vainikkalan seudulla rautatiet ovat olleet 

merkittävä työnantaja. Asema ja sen 

työntekijät muodostivat myös kiinteän 

sosiaalisen yhteisön, jonka kanssa jaet-

tiin usein niin työ- kuin vapaa-aika.  

 

Kurimon roolissa saattoi havaita, miten 

kunnioittavasti vainikkalalaiset muisteli-

vat vuoden 1964 syksyyn toiminutta, 

asemapäällikköään. Näytelmässä “Kuri-

mon läksiäiset” Lyylin vuorosana 

Kurimosta kertoo paljon: ”Niin hieno per-

soona! Ja mitä kaikkea näihin Kurimon 

päällikkövuosiin mahtuukaan! On nähty 

lyhyempää ja pitempää junaa. On vierail-

lut, jos minkälaista tulijaa ja menijää ihan 

presidentistä avaruuslentäjiin.” 

 

Kurimo osallistui muuhunkin kylän elä-

mään muun muassa soittamalla kylän 

torvisoittokunnassa.  

 

Vainikkala on tänäkin päivänä portti suu-

reen naapuriin. Saamme kuitenkin 

matkustaa rajan yli turvallisin mielin vaik-

kapa Viipurin ystävyysseurakunnan ju-

malanpalvelukseen Pietari-Paavalin kir-

kossa Torkkelinpuiston päässä. Siellä 

niin kuin täälläkin rukoillaan toistemme 

puolesta ja kiitetään rauhan ajasta. 

 

Rovasti Jorma Taipale 
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RailHope Suomi järjestää Siipipyörän lukijoille digi-valokuvakilpailun suomalaisesta 
rautatiekulttuurista 

Otos voi esittää mitä vain, minkä ku-
vaaja mieltää liittyväksi rautatie-
läisyyteen: esim. maisemaa yhdistet-
tynä rataan, juniin, henkilökuntaan 
(lähikuvissa ihmisiltä täytyy olla lupa). 
Voi lähettää vain Suomessa otettuja 
kuvia ja korkeintaan kolme kuvaa 
osallistujaa kohden. 
Kilpailuaika on 1.6.–1.10.2018.  
Toivomme kilpailuun tuoreita näkemyk-
siä. Parhaat palkitaan. 
Tulokset julkistetaan Siipipyörässä ja 
parhaat kuvat löytyvät nettisivuiltamme 
www.irm.fi  
Lähetä kilpailuun jpeg-kuvia, joiden ly-
hyen sivun pituus on vähintään 2000 
pikseliä. Tiedostot nimetään siten, että 
tiedostonimestä voi yksilöidä kuvaajan 
ja teoksen (esim. ville_vimpari_ve-
turi.jpg, jos kuvaajan nimi on Ville 
Vimpari ja teoksen nimi veturi). 

 Liitä kuvalähetykseen nimesi, katu-
osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja 
puhelinnumerosi. Lisäksi kuvakohteen 
tiedot, elleivät tiedot näy kuvan exe-tie-
dostossa (paikka, aika, kameratiedot 
ym.) 
 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Siipi-
pyörän lukijat tai heidän 
perheenjäsenensä. Valintaraadin muo-
dostavat Aulis Kangasniemi ja Juhani 
Saviniemi.  
Kaikki kuvat ovat RKY:n käytettävissä 
Siipipyörässä ja muissa julkaisuissa. 
Kuvan omistaa kuvaaja.  
Osallistua voi vain omilla töillä. Osallis-
tujalla on oltava täydet oikeudet 
kilpailuun lähettämiinsä kuviin. Kilpailun 
järjestäjällä tai yksittäisillä RKY-
jäsenlehdillä ei ole tekijänoikeudellista 
tai muuta vastuuta julkaistuista kuvista

.
Kuvien lähetysosoite on aulis.kanganiemi@pp.inet.fi 
Onnea kisaan! 
Veturinkuljettaja Aulis Kangasniemi Kajaani 
 

JÄSENREKISTERIMME ON TIETOSUOJATTU 

Rautatieläisten Kristillisen yhdistyksen ry:n jäsenrekisteri ja osoiterekisteri on 

säädetty toteuttamaan yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa 
turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän 

tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. 
 

Yhdistys kerää jäsentä koskevat tiedot jäseneltä itseltään ja velvoittaa 

jäsenen ilmoittamaan mahdolliset muutokset yhdistykselle.  
 

Yhdistoiminnassa kerättävien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus määritellään 
henkilötietolain (523/1999) perusteella. Toukokuussa 25. päivä 2018 astunut  

voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on päivitetty myös RKY:n 

henkilöstörekisterissä. 

VALOKUVAKILPAILU 

mailto:aulis.kanganiemi@pp.inet.fi
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Rekisteriin ei kerätä muita tietoja kuin nimi, osoite, puhelinnumero, sähkö-
posti, asema järjestössä ja jäsenmaksutilanne.  

Jäsentietoja ei luovuteta sivullisille ilman rekisteröidyn suostumusta.  

Muutoksista ja lisäyksistä esim. tutkimuskäyttöön päättää RKY:n hallitus 
henkilötietolain 24§ edellyttämällä tavalla kielto-oikeus huomioon ottaen.  

Jäseneksi voidaan hyväksyä myös internetin kautta, jolloin liittyvän 

henkilöllisyyden tunnistamiseen ja kerättävien henkilötietojen suojaamiseen 
käytetään suojattuja teknisiä keinoja. Jäsenyys tarkistetaan ja hyväksytään 

RKY:n hallituksen kokouksessa. Jäsenlehteä Siipipyörää voidaan jakaa myös 

ulkopuolisille jäsenhankintamielessä ja yhteistyökumppaneille.  
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tarkistaa tietonsa rekisteristä henkilö-

stötietolain edellyttämällä tavalla. 
Henkilörekisteriä ylläpitävät hallituksen määräämät henkilöt. Henkilörekisterin 

mukaisen tietosuojan on varmistettu EU:n uusien määräysten mukaan.   

 
 

KALENTERIJAKO 
 
Useana vuonna on IRM:n kalenteria jaettu niin junissa kuin asemilla rautatieläisille. 
Tälle vuodelle kalentereita tilattiinkin 400 kappaletta. Tule innolla jakamaan kanssamme. 
 

 
 

Onnistunut kalenterijako Tampereen asemalla 3.3. klo 15...18 Kovasti oli 
kiinnostusta ja laatikko tyhjeni nopeasti. Viesti meni hyvin perille ja myös taukotiloihin 
saatiin kalenterit paitsi Tampereen aseman konnari ja lipputoimistoväelle niin myös 
junien määräasemille.  
Juhannusjuhlailmoitus jaettiin myös samoihin taukotiloihin ja monille yksilöille. 
Kuvan konnari Sami S. tunnisti Heikin esitteestä ja lähetti kovasti terveisiä Heikki on 
ollut kuulemma Allegroissa usein töissä.  Kuva: Matti Kytö 
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16.09. klo 10 Kirkkopyhä Akaan kirkossa 

14.10. klo 12.00 Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen kirkko 

11.11. klo 11.00 Kirkkopyhä Vuosaaren kirkossa 

 

Juhannusjuhlan jälkeen on mahdollisuus jäädä viikoksi talkoi-

siin Rautialaan. Ota yhteyttä 0400654526 

 

 

 

Kutsu II vuosikokoukseen 
Vesilahden Rautialassa  

22.7.2018  klo 14 

 
12.30 lounas (lounaan takia ilmoittautuminen)  
         0400654526  
14.00 Kokousesitelmä kirkkoherra Harri Henttinen 
14.30 Toinen vuosikokous, jossa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.  esim. vuoden 2017 tilit 
Muissa asioissa keskutellaan RKYn tulevaisudesta. 
 
RKY:n Hallitus kokoontuu heti vuosikokouksen jälkeen 
 

Hallitus  

 


