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8 Matti Kytö, Kokemuksia ja keskusteluja Kiinassa  osa 2 
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14 Tuulia Passila, Kirkkopyhä 8.9. Akaan kirkko 

15 Hannu Purhonen, Junalla mummolaan 

17 Pentti Haapala, Johdatus 

20 Matti Kytö, Kirkkopyhä 22.9. Tampereen Tuomiokirkko 

22 Mari Pakkanen, Kiitollisuus 

25 Iikka Löytty, Kirkkopyhä 20.10. Kokkolan kaupungin kirkko 

26 Tero Meskanen, Jeesuksen lähettiläs 

28 Kutsu Talvipäiville ja vuosikokoukseen Kokkolaan 
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31 Unto Martikainen, Lapsuuden joulun tunnelmaa 

 Toimintaa vuonna 2020 
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TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 
Päätoimittaja ja toimitussihteeri: 

Iikka Löytty, Raamikuja 2 A 14, 60100 SEINÄJOKI 
Puhelin 0400596120 Sähköposti iikkaloytty@gmail.com 

(myös osoitteenmuutokset) 
 

Siipipyörä ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä 
 

RailHope Suomi (RHI): 
osoite Raamikuja 2 A 14, 60100 Seinäjoki 

Puhelin 0400596120 
 

Yhdistyksen uudet kotisivut avautuvat lähiaikoina ja niiden osoite on 
www.railhope.fi ja sähköpostiosoite rky@railhope.fi. 

Entiset yhteystiedot toimivat vielä jonkin aikaa. 
 

RKY:n pankkitili FI55 4108 0011 3715 75 
RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA, 

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RailHope Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry 

Hallitus  

 pj. Iikka Löytty 0400596120 

 vpj Matti Kytö 0503853103 

 sihteeri Tiina Salonen 0456676879 

 rahastonhoitaja Tuulia Passila 

 Mari Pakkanen  0407257426 

 Tero Meskanen 0405488096 

 Kaarina Peltonen 0504336719 

 Kalervo Peltonen 
 

Kannen kuva: Tuulia Passila 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
”Siunaa koko maailmaa”. Tähän lauluun päättyi Jaakko Löytyn konsertti 
Tampereen tuomiokirkossa. Konsertin laulut olivat Jaakon oman elämän matkalla 
syntyneitä ja koskettavia. 
 

Tästä on hyvä jatkaa matkaamme kohti 
Jeesuksen syntymäjuhlan viettoa. Samalla 
kiittäen teitä kaikkia jäseniämme ja yhteistyö 
kumppaneitamme kuluneen vuoden 
rukouksista, yhteistoiminnasta ja kaikista 
tukemisista yhdistyksemme sisäisen 
tavoitteen toteuttamisessa. 
 
Meillä on ollut useita lämminhenkisiä 
yhdessä oloja rukouksen, sanan ja 
päämäärähakuisen toiminnan merkeissä. 
Työtä tehden,  kokouksissa mukana ollen. 
Kiitän myös kaikkia edellisen kauden ja 
nykyisen RKY:n hallituksen jäseniä.  
Toivon myös meiltä jatkoa eteenpäin 
rukouksen hengessä. 

 
Vuosi 2020 alkaa 10.-12.1.2020 vuosikokouksella ja Talvipäivillä Kokkolassa. 
 
19.1.2020 Kirkkopyhä Hämeenlinnassa saarnaa pastori Mari Pakkanen 
 
1.3.2010 Kirkkopyhä Lakeuden Ristissä Seinäjoella klo 10.    
Siellä pitää myös Pohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri 
hyväntekeväisyys konsertin klo 13. 
 
Siunattua joulun ja uuden vuoden aikaa sinulle ja 
läheisillesi, 
Iikka 
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KANSAINVÄLINEN KONFERENSSI 
HOLLANNISSA 2.-9.8.2019 

 
Tänä vuonna tapasimme ympäri maailmaa kokoontuneita rautatieläisiä ja heidän 
perheitään vehreässä de Werelt kongressikeskuksessa ihan Hollannin sydämessä 
2.-9. elokuuta. 
 
 
 
 
Kyllä kolme vuotta kuluu nopeasti, kun ihan hetkihän oli kulunut edellisestä 
konferenssista ja lomaviikosta Saksan Goslarissa. Saimme tällä kertaa olla 
hollannin yhdistyksen vieraina ja pieni ydinjoukko isäntiä oli hyvin 
valmistautunut yhdessä viettämäämme aikaan ja kaikki järjestelyt sujuivat 
myös meistä suomalaisista mainiosti. Tapasimme monen vuoden takaisia 
ystäviä ja ihan ensikertalaisiakin oli ilahduttavasti mukana.  
 
Päivien ohjelma sisälsi mielenkiintoisia luentoja, yhdessäoloa ja hyvin 
järjestettyjä retkiä mm. Rotterdamin satamaan ja Harlemiin Corrie ten Boomin 
kotiin, josta oli tehty museo.  
 
Myös retkillä mukana olleet tulkkauslaitteet mahdollistivat oppaiden 
selostuksen seuraamisen. Erityisen onnistuneita järjestelyjensä ja aiheidensa 
osalta olivat work shop -teemat, joista kukin osallistuja sai valita 
kiinnostavimmat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena ja Juhani Bask sekä Oili ja Isto Kuikka Tuulian kanssa kotiinlähtötunnelmissa 
monta iloista kokemusta rikkaampana   

Jatkuu seuraavalla sivulla   
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MUISTOJA RAITEILTA JA NIIDEN ÄÄRELTÄ 

Vuosikokouksen päätöksistä suurin muutos koskee yhdistyksen nimeä, joka 
nyt muutettiin yksimielisesti kuulumaan RailHope International (RHI). 
Aikaisempi lyhenne, IRM, siis on nyt elokuun vuosikokouksesta lähtien ollut 
historiaa. Nimenmuutoksen taustalla on lähes kaikkien jäsenyhdistysten 
käytössä oleva RailHope-nimi ja siksi sen haluttiin näkyvän myös 
kattojärjestön nimessä. Vuosikokouksessa käsiteltiin myös sitä, missä 
muodossa konferensseja jatkossa järjestetään. Tämä asia jäi RHI:n 
hallituksen mietittäväksi ja valmisteltavaksi ensi kevään vuosikokoukseen, 
joka pidetään 30.3.-3.4.2020 Northamptonissa, Englannissa.  
 
Yhdistyksemme hallituksen päätöksen mukaisesti esitin konferenssiväelle 
Suomen illassa kutsun Rautialaan kansainvälisen viikonlopun viettoon 26.-
28.6.2020. Se herätti kiinnostusta ja nyt syksyn aikana on jo kolme 
saksalaista ilmoittanut tulostaan. RHI:n presidentti Ueli Berger on myös 
luvannut osallistua. Kaikki olette myös tervetulleita Rautialaan. Ensi vuoden 
ensimmäisessä numerossa on tarkemmat tiedot ohjelmasta ja 
ilmoittautumisesta.  
 

Tuulia Passila, RHI:n edustaja ja hallituksen PR-sihteeri 

 

 
Lapsuuteni muistot liittyvät Ähtäriin ja myös olennaisesti rautatien 
läheisyyteen. Radan ylitse liikuttiin pyörällä noutamaan maitoa tutusta 
maatalosta. Radan varressa oli metsät, joissa oli majat ja jopa korsu. Radan 
kautta kulki polku uimapaikoille ja kala-apajille Ouluvedelle. Polun paikka 
sijaistee Ähtärissä nk. Hömmön mäessä. Junien lähtiessä Ähtärin asemalta 
kohti Haapamäkeä reilun kilometrin jälkeen alkoi tuo Hömmön mäki. Ylämäki, 
jossa erityisesti pitkät tavarajunat vanhoine vetureineen kulkivat vaivalloisesti 
ja hitaasti. Jopa niin hitaasti, että poikavuosien karttuessa 60-luvulla 
uskalsimme juosta junan perässä ja hypätä viimeisen tavaravaunun 
rappusille. Lifti vei Inhan asemalle tai joskus jopa Myllymäelle. Hömmön 
mäkeen liittyi lorukin, jota luettiin. Kun juna nousi mäkeä ylöspäin, niin luettiin 
harvakseltaan: ”Höm – mön – mäk – kee – Höm – mön – mäk – kee” ja kun 
juna pääsi mäen taitekohdan yli sekä vauhti kiihtyi, niin luettiin samaa lorua, 
mutta niin nopeasti kuin vain pystyi junan vauhdin kiihtyessä.  
 
Vaikkakin lapsena ja nuorena oltiin, elettiin ja touhuttiin paljon radan 
läheisyydessä ja osin myös radalla, niin pääsääntöisesti kuitenkin 
seurasimme junien kulkua sivusta sekä niiden kehitystä höyryvetureista 
uudempiin dieselvetureihin. Harvinaisiksi kävivät myös kiskokallet ja resiinat. 
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Elämän kohtalokkain junamatka osui armeijan aikaan. Olin armeijassa 
Vaasan Rannikko-patteristossa vuonna 1976. Syyskuussa olin palaamassa 
lomilta Ähtäristä Vaasan varuskuntaan. Matkalla oli junanvaihto Seinäjoella 
kohti Vaasaa. Pohjanmaan juna oli täynnä kuin ammuttu. Istumapaikkoja oli 
turha etsiä. Vaihtomatkustajille oli tarjolla vain seisomapaikkoja junan 
eteisessä. Siihen sitä jäätiin seisomaan. Repussa oli kotipuun omenia 
eväänä. Otin omenia repusta syötäväksi. Vastapäätä käytävällä seisoi aran 
tuntuinen nuori neito. Kysyin häneltä puoli huolimattomasti, että ”Maistuisiko 
omena?”. Maistui ja ojensin omenan ja varmaan parikin hänelle. Siitä alkoi 
keskustelumme junan eteisessä. Tämä tapahtui jossain välillä Isokyrö-Vaasa. 
Siitä yhteydenpitomme lisääntyi monien mutkienkin kautta ja nyt olemme 
olleet naimisissa yli 40 vuotta. Tuosta ajasta asuimme vielä melkein 20 vuotta 
Laihialla, tutun Pohjanmaan radan varressa ja vain parinsadan metrin päässä 
meille niin tutusta radasta. 
 
Itse olin noihin tapaamisaikoihin vielä täysin uskosta osaton ja monella tapaa 
harhaileva nuori mies. Myöhemmin uskoon tultuani, olen pohtinut tuonkin 
junamatkan merkillisyyttä. Moni puhuu sattumasta, mutta itse en niihin oikein 
usko. Aika monen asian täytyy osua kohdalleen, kun tapahtuu näin suuria 
asioita ihmiselämässä. Raamatussa Eeva ojensi omenan Aatamille ja 
tapahtui vähemmän hyviä asioita. Meidän historiassamme minä ojensin 
omenan vielä silloin tuntemattomalle neidolle ja tapahtui yksi suurimmista 
taitekohdista omassa ja vaimoni elämässä. Taitekohta. Aivan kuin Hömmön 
mäessä. Uskon, että tapahtumat olivat johdatusta, ei sattumaa. Omenapuu, 
josta nuo omenat oli otettu, oli lajikkeeltaan muuten ”Huvitus”.  
 
Joulu on lähestymässä. Joulun tapahtumatkaan eivät ole sattumaa. 
Ennustukset täyttyvät. Jeesus tulee tähän maailmaan meidän tähtemme. 
Jumalan pelastussuunnitelma täyttyy ja on todellista meidän jokaisen maan 
matkalaisen kohdalla. Raiteet ovat auki taivasta myöten. Evankeliumi 
lohduttaa ja vahvistaa meitä kaikkia vakuuttamalla: ”Älä pelkää. Minä olen 
sinun kanssasi!” Erään saarnamiehen sanoman mukaan tämä vakuutus on 
mainittuna Raamatussa 366 kertaa. Siitä riittää yksi kerta jokaiselle vuoden 
päivälle ja vieläpä karkausvuosikin on otettu huomioon.  
 
Jumalan siunausta teille kaikille omille teillenne ja raiteillenne! 

 
 

Vesa Mäkelä, rovasti 
Kylmäkosken vankila 
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KOKEMUKSIA JA KESKUSTELUJA KIINASSA 
OSA 2 

Vaikka matkamme oli työpainotteinen ja olimme kokoajan tavallaan ohjatussa 
ja suunnitellussa ohjelmaputkessa, jäi meille hieman vapaata aikaa 
Shanghain keskustassa. Kävimme tuolloin Pudongin kuuluisalla 
pilvenpiirtäjäalueella. Vain yhden kerjäläisen näimme turistien ja suhteellisen 
vauraiden paikallisten seassa. Tuo alue muistuttaa NewYorkin Manhattania 
ainakin rakennusvolyymin suhteen. Paikalla on mm. maailman toiseksi 
korkein rakennus Shanghai Tower. Sen talomainen huippu on n. 630 m 
korkeudessa. Nousimme alueen toiseksi korkeimpaan rakennukseen eli 
Oriental Pearl Toweriin, missä oli mahdollisuus kävellä lasilattialla 263 m 
korkeudessa vain tyhjää alla ja se myös näkyi. Torni on paikallinen 
Näsinneula olkoonkin melkein kolme kertaa korkeampi (468 m). Kyseinen 
torni symboloi sitä, mitä koko alue ja laajemmin ottaen koko maa edustaa ja 
haluaa näkyä ulospäin. Jo Hampurin maailmannäyttelyssä sen näin...Kiina 
haluaa näyttää mahtiaan rakennuksilla ja niiden mittakaavalla. Koko alue oli 
1990-luvun alussa melko matalaa ja harvaan rakennettua. 
Laivaliikennekelpoisen Jangzen sivujoen rantaa hallitsivat 1800-luvun 
brittihallinnon aikaiset 3...6 kerroksiset barokkitalot ja muutamat sen aikaiset 
kauppahuoneet sekä hallintorakennukset paikallisen rakennuskannan 
ohessa. Tornissa oppaan avulla selvitettiin kuinka lähes kaikki korkeampi 
rakennuskanta on tehty 1990-luvun jälkeen. Ja sitä riitti...Manhattan kalpenee 
vertailussa ja kuvittelimme Näsinneulan talojen sekaan häviävänä pieneneä 
tolppana. Maisemaan hallitsivat pankit, vakuutusyhtiöt, liikerakennukset, 
pääkonttorit jne. Kun kysyin kiinalaisilta isänniltämme, että eiko maisemassa 
ole yhtään kirkkoa ja en näe kirkon tornia missään, olivat he lähinnä 
ihmeissäni kysymyksestäni. Selväksi tuli, että kirkko ei ole keskellä kylää eikä 
näyttävin rakennus tässä maassa saati kaupungissa. Kun sitten 
ruokapöytäkeskustelussamme kerroin, että suomalaisia ja usein länsimaisia 
kaupunkeja symboloi usein kirkko ja se näkyy parhaalla paikalla kaupungissa, 
heräsikin yksi kiinnostava keskusteluaihe. 
Sanoin, että esim. Tampereella kaupungin hienoin rakennus on kirkko ja 
Helsingin postikorttisymboli on usein Senaatintorin maisema suurkirkon kera, 
niin kiinalaiset ystävämme lähinnä hämmästelivät.  
 
Kiinassa ei heidän omien sanojensa mukaan välitetä oikeastaan mistään 
uskonnosta. Kristittyjä on suhteessa vähän ja muita uskontokuntia 
vastaavasti. Vanhaa budhalaisuutta esiintyy vähän (suhteessa) ja 
kaupunkialueilla sekä taajamissa ei ole juurikaan kirkkoja tai temppeleitä. 
Valtaosa kansasta on uskonnotonta. Jatkoin aiheesta kiinalaisten 
kollegojemme kanssa hieman, vaikka se ei ollut erityisen mieluinen 
puheenaihe. Siirryimme siihen, että mitkä juhlat ovat tärkeitä meille ja heille. 
Kun kerroin suomalaisesta ja länsimaisesta perinteestä Joulun ja Pääsiäisen 
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kera, olivat ystävämme täysin ihmeissään. He olivat kuulleet jotakin aiheesta 
”Christmas” ja ”Santa Claus” mutta eivät mitään Pääsiäisestä. Ajattelin tässä 
kohdassa, että on ihan pakko hieman kertoa heille lisää vaikka kiinnostus ei 
olisikaan suurta. Aloitin kysymällä, että tiedättekö miksi nyt on vuosi 2019? 
Vastaus oli yllätyksekseni, että emme tiedä, se on vain numero. Yliopistoa ja 
kiinalaisittain korkean insinööritason opinnot suorittaneet oman työmme 
asiantuntijat eivät tiedä, miksi lännessä on vuosi 2019 ja mistä se lähtee. Kun 
kysyin mitä tapahtui vuonna nolla, oli vastaus – emme tiedä. Kysyin toista 
kautta, että miksi me juhlimme Joulua? Vastaus oli, että Santa Claus tulee 
lahjojen kanssa piipusta sisään. Olin todella hämmentynyt, sillä olisi mennyt 
koko ilta, jos olisin aloittanut selvitykseni alusta asti. Yritin tiivistää, että koko 
länsi juhlii Joulua siksi, että Jeesus syntyi ja siksi vuosi on nolla. Se on aihe 
suurimmalle juhlalle ja ajanlaskumme perusta. Santa Claus sen sijaan on 
symboli ja hahmo jonka perusta on myös Joulun tapahtumissa. Kun kerroin 
Pääsiäisestä ja Ylösnousemuksesta olivat kiinalaiset ystävämme jo niin 
sekaisin, että päätin luovuttaa. Ei liikaa kerralla...ajattelin. Kaiken kaikkiaan 
keskustelumme oli antoisaa ja mielenkiintoista. Kiinalaiset halusivat kuulla 
lisää ja olivat todellakin ihmeissään kuullessaan em. asioita. Taisivat kuulla 
ensimmäisen kerran näistä teemoista, koska mitään koulun tai kodin kautta 
saatua tietoa heillä ei tästä ollut. Koska en ollut opetusmatkalla enkä 
ristiretkellä, en jatkanut enempää. Kerroin heille vielä sen, että kun tulette 
vastavierailulle Tampereelle, kerron lisää ja käymme paikoissa, jotka liittyvät 
aiheeseen. Toki oli pakko keventää aihetta ja selitin kuinka paljon turisteja 
myös Kiinasta käy Rovaniemellä joulupukin kylässä ja hänen oikea koti on 
Suomen lapin Korvatunturi.  
 
Paljon jäi keskustelematta mutta aika paljon tuli puhuttuakin. Kiinalaisten 
omat juhlat ovatkin hyvin erilaisia ja monimutkaisia taas meille. Mitään 
uskonnollista taustaa niihin ei liity, ellei lasketa joitakin pakanallisia menoja, 
joista meille hieman kerrottiin lohikäärmeiden kera. Yksi selkeä juhla on se, 
että paikallinen suurmies purjehti Shanghaihin joukkojensa kanssa ja alkoi 
rakentaa rannoille asutusta ja voimistamaan kaupunkia. Tätä vuosipäivää 
pidetään paikallisena lomapäivänä myös.  
 
Koska matkamme oli rajallinen niinkuin kaikki (mukaan lukien Kiinan kasvu), 
oli aika lopettaa keskustelumme ja iltamme. Hotelliyön jälkeen palasimme 
turvallisesti valtavien lentokenttäjonojen läpi päästyämme Finnairilla 
Helsinkiin.  Tuossa lennolla ajattelin, että on se hienoa, kun meillä Suomessa 
on tilaa, vapautta, metsää, ilmaa, vettä, hiljaisuutta, ruuhkattomuutta, lyhyitä 
jonoja jne. Ja kirkko keskellä kylää. Ja onhan meillä pandatkin, jos niitä 
haluaa katsoa. Suomi on hieno maa ilman massiivisia pilvenpiirtäjiä 
Jouluineen ja Pääsiäisineen - olkaamme iloisia siitä.  
 

Teksti ja kuvat: Matti Kytö 
 

Kuvakooste matkalta seuraavalla aukeamalla  



    Siipipyörä 4-2019 10 

  

  

 

 

 

 

 

 

Shanghai Hongqiao 
rautatieasema on 
pohjoisen ja luoteisen 
Pekingin suunnan 
pääasema. 

Kiinan tärkein ja suurin joki Jangtze on myös laivaväylä 
syvälle sisämaahan. Junan nopeus 280 km/h sillalla. 

Maisema Oriental Pearl 
tornista 263m 
korkeudelta. Rannan 
talot ovat vanhoja 
Brittihallinnon aikaisia 
kun taas kaikki sitä 
korkeampi on vuoden 
1990 jälkeen 
rakennettu. 
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Kuvan korkein torni on maailman toiseksi korkein rakennus - Shanghai Tower. 
Paikallinen World Trade Center vasemmalla (matalampi torni).  

 

 

 

 

 

 

 

Oriental Pearl Tower iltavalaistuksessa. 
Näköalatasane on ylemmän ison pallon 
alareunassa 263 m korkeudessa. Kärki on 
468 m. 
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KIRKKOPYHÄ 1.9.2019 
TESOMAN KIRKOSSA TAMPEREELLA 

Papit olivat jo vastaanottamassa meitä kirkon portailla. Erittäin 
lämminhenkinen vastaanotto. Tuntui kuin olisi kotiin tullut, odotetusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgina ja ehtoollisen jakajina Jukka-Pekka Ruusukallio ja Jouni Heiskanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkkopyhässä saarnasi Esa Lipasti 
Evankeliumi Luuk.18: 9-14 

RKY:n infossa Matti Kytö piti 
erinomaisen tilannekatsauksen 
kansanvälisistä yhteyksistämme. 
Samalla joimme myös maistuvat 
kahvit muine herkkuineen. 

Teksti ja kuvat: Iikka Löytty
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SADONKORJUUN JA KIITOKSEN AIKA 

Rakkaat RKY-ystävät, sisaret ja veljet! 
 
Olemme saaneet kauniin ja 
lämpimän kesän myötä nauttia 
luonnon kaikista antimista. 
Aurinkoisen kirkkaista päivistä ja 
kesän kukkaloistosta on piirtynyt 
kuvia mielemme maisemaan. Nyt 
voimme nähdä kaikkialla jo syksyn 
merkkejä, kun koivuissa ja 
puistojen vaahteroissa havisevat 
keltaiset lehdet, Pihlajat kantavat 
punahehkuisia marjaterttujaan. 
Pian kurkiparvet kohoavat 
korkealle, matkallaan etelän maille. 
Yhdessä niiden onkin turvallista 
tehdä matkaa. Suomeen on 
saapunut syys.  
Samalla täällä Pohjolassa 
asustavan mielen valtaa haikeus, 
ajatus elämän rajallisuudesta ja sen 
lyhyestä kukoistuksen ajasta. Vain 
Herran armo pysyy iankaikkisesti. 
 
Jeesus Kristus, meidän Herramme, 
puhui opetuslapsilleen seuraavasti:  
”Minä olen totinen viinipuu ja 
minun isäni on viinitarhuri. 
Jokaisen oksan minussa, joka ei 

kanna hedelmää, hän karsii pois. 
Ja jokaisen, joka kantaa 
hedelmää, hän puhdistaa, että se 
kantaisi runsaamman hedelmän. 
Te olette jo puhtaat sen sanan 
tähden, jonka minä olen teille 
puhunut. Pysykää minussa, niin 
minä pysyn teissä. Niin kuin 
oksa ei voi kantaa hedelmää 
itsestään, ellei se pysy 
viinipuussa, niin ette tekään, 
ellette pysy minussa, ja jossa 
minä pysyn, se kantaa paljon 
hedelmää, sillä ilman minua te 
ette voi mitään tehdä.” Joh. 15: 
1-5  
 
Syksyn satoa korjatessamme ja 
siitä nauttiessamme meidän on aika 
kiittää Herraa kasvun ihmeestä ja 
siitä, kuinka hän meitä siunaa 
hyvyydessään ja suuressa 
rakkaudessaan.  
 
SIIPIPYÖRÄ-lehden lukijoille 
toivotan kiitosmieltä ja Jumalan 
johdatusta! 

 
Unto Martikainen, Joensuu. 
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KIRKKOPYHÄ 8.9.2019 
AKAAN KIRKOSSA 

Messussa saarnasi kunniapuheenjohtajamme rovasti Esa Lipasti, joka avusti 
myös ehtoollisella. Liturgina seurakuntapastori Rauli Helenius ja uruissa 
kanttori Juha Salmesvuori.  
 
Messussa avustivat lisäksi paikallisesta piiristä tekstinlukijoina Raili Rantanen 
ja Antti Tanni sekä kolehdin kantajina Pekka Raukola ja Eero Rantanen. 
Yhdistyksemme sai messussa kannetun kolehdin hengelliseen toimintaan 
rautatieläisten parissa.   
 
Lukukappaleina olivat 2. Mooseksen kirja 4:10-12 ja 2. kirje Korinttolaisille 
3:4-6 
Evankeliumitekstinä kuultiin Markuksen evankeliumi 7:31-37, Jeesus 
parantaja 
 
Messun jälkeen nautittiin seurakuntasalissa Toijalan piirin tarjoamat 
kirkkokahvit. Tilaisuudessa kuulimme Tero Meskasen yksinlaulua Juha 
Salmesvuoren säestämänä. Kahvittelun lomassa jaettiin ensi vuoden 
kansainvälisiä kalentereita, kerrottiin yhdistyksen toiminnasta ja tulevista 
tapahtumista sekä kansainvälisestä kattojärjestöstämme, johon tällä hetkellä 
kuuluu yhdistyksiä jo 12 maasta. Paikalla kahvitilaisuudessa oli n. 30 henkeä.  
 
Lämmin kiitos kaikille! 
 

Teksti: Tuulia Passila 
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JUNALLA MUMMOLAAN 

Lapsuudessani oli kaksi sukulaispaikkaa, joissa kävin säännöllisesti 
joka kesä. Toinen oli isän siskon ja veljien koti Juvalla ja toinen äidin 
lapsuuskoti, Joensuun mummola. Juvalle mentiin linja-autolla, 
Joensuuhun Pieksämäen kautta junalla.  
 
Itselleni on jäänyt erityisesti 
mieleen ensimmäinen yksin tehty 
junamatka. Matkustin 
seitsenvuotiaana kotikaupungistani 
Joensuuhun. Halusin matkustaa 
yöllä ja niinpä äiti saattoi asemalle 
aamulla klo 1. Jo kävelymatka 
asemalle, kolme kilometriä 
kesäyössä, oli mieliin painuva 
elämys. Junamatkan kokemukset 
elävät yhä: Aamu-usva 
nousemassa soilta ja lammilta, 
lehmiä usvan seassa vain sarvet ja 
päät näkyvissä, kilometrikaupalla 
risuaitaa, tuota käytännöllisyyden ja 
taiteellisuuden yhteen sulautunutta 
viehättävyyttä. Pitkin matkaa oli 
pikku asemia, joilla junat yleensä 
pysähtyivät. Junanlähettäjät 
kävelivät punaisissa lakeissaan ja 
merkkilippukeppi kainalossaan. 
Ratapihoilla oli myös usein 
asemarakennuksen läheisyydessä 
asetinlaitteita, joita aseman hoitaja 
veivasi suuntaan tai toiseen. 
Asemarakennusten ympärillä oli 
kesäisin näyttävät kukkaistutukset, 
jotka värikylläisinä ilahduttivat myös 
ohi matkustavia.  
 
Joensuun lähestymisestä kertoivat 
erikoisilta kuulostavat asemien 
nimet, kuten Juojärvi, Viinijärvi, 
Liperi ja Onttola. Muistoihin liittyy 
myös veturin vihellyksiä 
risteyksissä ja asemilta 
lähdettäessä. Välillä veturista tuleva 
savu peitti junan ikkunan harmaana 

verhona ja vaunuun tunkeutui 
venttiilien ja avoimien ikkunoiden 
kautta kivihiilestä lähtevä erityinen 
savunhaju. Ensimmäisen matkan 
jälkeen pääsin yksin joka kesä 
mummolaan mummin, tätien ja 
enon luokse juuri samalla tavalla: 
Äidin keskiyöllä herättämänä, 
aamuviluisena junaa odottaen ja 
väristen jo etukäteen matkan 
ihanuuksista. 
 
Useimmat lapsuuden junamuistot 
ovat juuri Joensuusta, siellä olosta 
ja sinne tekemistäni junamatkoista. 
Mummola oli Joensuun aseman 
järjestelypihan lähellä. Niinpä 
kesäöihin liittyi joka ilta vetureiden 
vislausta ja pillien vihellystä. Ne 
olivat illan viimeisiä ääniä 
kesähuoneen sängyssä unta 
odotellessa. 
Tuolloin junissa oli myös keltaisia 
postivaunuja. Kävelimme usein 
kummitätini, äidin siskon kanssa 
asemalle postittamaan kirjeitä. Hän 
pudotti ne sisälle vaunuun seinässä 
olevasta postiluukusta. Postivaunun 
ikkunoissa oli jopa kalterit. 
Postivaunujen ohella oli myös 
erikoisia valkoisia lumiauravaunuja, 
joita näki asemapihoilla kesäisinkin.  
Enoni, filmitähti James Stewartin 
näköinen mies, autteli usein 
kavereitaan. Yksi näistä, 
rautatieläinen, asui mummolan 
lähellä omakotitalossa aivan radan 
varressa. Joinakin kesäisinä 
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päivinä enoni oli auttamassa häntä 
radanvarren heinien niittämisessä. 
Tontin kohdalta sai ottaa heinät 
lehmien ruokintaan. Tuohon aikaan 
lähes joka talossa oli lehmä omiin 
maidon tarpeisiin. 
Miesten työskennellessä minulla, 
pikkupojalla oli omat hupini. Pistin 
tuolloisia 1940-50-luvun markan 
kolikoita kiskoille litistymään. En ole 
varmastikaan ainoa, joka on noin 
leikkinyt. Samoin kuuntelin 
saapuvan junan kohinaa korva 
kiskoon painettuna. Kiskoa pitkin oli 
myös hauska kävellä sen päällä 
tasapainoillen. 
Jo tuolloin, 1950-luvun alussa,  
huomasin, miten konduktöörit olivat 
leppoisia. Eikä tuo havainto ole 
muuttunut vuosikymmenien 
kuluessa. Ja mikäpä sen 
rattoisampaa onkaan kuin 
sanavalmis ja ystävällinen 
konduktööri. Yleensä he huomioivat 
lapsetkin. 
Myös lehdenmyyjät 
lehtilaukkuineen kulkivat vaunusta 
toiseen. Myytävänä oli 
jännityslukemistoja sekä 
romanttisia kertomuksia. Jopa 
halpoja salapoliisiromaaneja saattoi 
ostaa. Tuolloin oli junassa oli myös 
makeisten ja limsojen myyjä. 
Ainakin myytiin Pommacia, 
Omenaolutta ja punaista, 
kirpeänmakeaa limonadia.  
Tuohon aikaan siirtyminen 
vaunusta toiseen tapahtui avoimen 
sillan kautta ja siinä tuuli. Lakista oli 
pidettävä kiinni, ettei se lentänyt 
tiehensä. Kesällä oli jännittävää 
istua junan rappusilla sen kiitäessä 
kovaa vauhtia eteenpäin. Nyt voin 
vain ihmetellä, miten tuostakin 
ajattelemattomuudesta selvisi 
hengissä.  

Vaunun eteisen seinällä oli 
matkustajia varten juomavesipullo 
ja juomalasi, josta saattoi käydä 
sammuttamassa janoaan. Eipä 
tuolloin bakteerikauhu ainakaan 
kaikkia vaivannut. Lapsena 
ihmettelin myös vaunuissa olevia 
ohjeita ”Älä sylje lattialle, Spotta ej 
på golvet”. 
 
Kuten varmaan kaikki pojat, ihailin 
vetureita ja niistä uhkuvaa voimaa. 
Puoli vuosisataa sitten veturit olivat 
kuljettajille ja lämmittäjille vetoisia 
työpaikkoja. Vieläkin muistan 
oviaukossa olleet juuttisäkit, jotka 
toimittivat oven virkaa. Veturissa 
olijoiden toinen puoli paahtui uunin 
lämmössä, toinen puoli jäätyi 
viimasta. Ainakin iän karttuessa 
kylmän vihat tulivat pintaan. 
Näinhän vuosikymmenien jälkeen 
kävi rintamalla olleille nuorillekin 
miehille.  
Veturin tenderi sai ihmettelemään, 
miten paljon polttoainetta 
höyrykone tarvitsee junan 
kuljettamiseen. Lapsuuden 
muistoihin kuuluvatkin suuret 
halkopinot asemien läheisyydessä 
aivan kiskojen vieressä. Toisissa 
vetureissa käytettiin halkoja, 
toisissa kivihiiltä. Asemilla oli myös 
vesisäiliötä kääntyvine 
vesiputkineen. Juna pysähtyi 
toisinaan niiden kohdalla ja veturi 
sai täydennystä vesivarastoihinsa. 
Lisäksi asemilla ja seisakkeilla oli 
näkyvällä paikalla palokalustoa 
tulipalojen varalta. Veturin piipuista 
lenteli toisinaan kipinöitä, vaikka 
niissä olikin suojaverkko. Junalla 
matkustaminen oli aina mielihyvän 
sävyinen asia. 
Vuonna 1955 menin oppikouluun. 
Muutamat oppilaat tulivat kouluun 
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JOHDATUS 

päivittäin junalla ja palasivat 
samalla tavoin kotiinsa. 
Koulumatkat menivät junassa 
jutellessa ja läksyjä lukien. Näistä 
koululaisten junamatkoista kertoo 
mm. kirjailija Unto Seppänen. 

Muuan haaveeni on kuitenkin vielä 
toteutumatta. Jo lapsena halusin 
ajaa resiinalla. Katselin sillä 
liikkuvia asemamiehiä ja vanhoista 
elokuvista muistan resiinalla 
työpaikalleen ajavan topparoikan. 
Mutta ehkäpä jonakin päivänä… 

 
Hannu Purhonen, eläkepastori, 76v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Olen elämäni varrella usein mietiskellyt ohjaako tapahtumia sattuma, vai 
johtaako joku asioiden kulkua. Eräs tällainen asia, jota olen miettinyt, on 
elämänuran valinta. 
 
Kävin luonnollisesti lapsena kansakoulua ilman huolta huomisesta. Opettaja 
puuttui asioiden kulkuun uskottelemalla vanhemmilleni, että minulla olisi 
mahdollisuuksia menestyä oppikoulussa. Omatoimisesti en varmaan olisi 
lähtenyt pyrkimäänkään. Lopputuloksena oli, että pääsin oppikouluun ja 
etenin keskinkertaisena oppilaana keskikoulun loppuun. Isäni kuoli ollessani 
ensimmäisellä luokalla. Tämä aiheutti sen, että lukio ei ollut mahdollista 
käydä taloudellisista syistä. 
 
Keskikoulun jälkeen hain kaikkia työpaikkoja, mitä tietooni sain. Pääsin 
metsätöihin, määräajaksi TVH:n siltatyömaalle ja sitten sahalle. Joku johdatus 
puuttui peliin niin, että sahalla oli töissä kaukainen sukulaiseni, joka kehotti 
minua hakemaan VR:lle veturimiesoppiin. Hakemiseni onnistui ja pääsin 
koulutukseen, josta maksettiin pientä palkkaa. Palkka oli pieni, mutta tarkalla 
taloudenpidolla pystyin maksamaan asumiseni ja ruokani. 
 
Aikanaan valmistuin veturinlämmittäjäksi. Opiskelin vähän lisää, mutta olin 
koko työurani ajan rautatiehen liittyvissä töissä. Viimeiset parikymmentä 
vuotta palkkani maksoi Ratahallintokeskus, kun VR yhtiöitettiin. 
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Olen joutunut tai päässyt tekemisiin useiden rautatieonnettomuuksien kanssa 
jälkien raivaajana tai onnettomuuden syyn tutkijana. Onnettomuudet sinänsä 
ovat aina jollakin tavalla huonoa tuuria, mutta usein niissä ei käy niin pahasti 
kuin olisi ollut mahdollista. 
 
Sain ensimmäiset kosketukset rautatieonnettomuuksiin jo koulupoikana. 
Kansakouluaikana koulutieni kulki lähellä rataa. Olin kerran palaamassa 
koulusta, kun kuulin pikajunan viheltävän karkealla viheltimellä ja sitten 
rysähti. Näin vain pellon laitaan pysähtyneen junan, jossa veturina oli Dm4. 
Onnettomuudessa menehtyi paikallinen taksiautoilija.  
 
Seuraava onnettomuus sattui ehkä vuoden kuluttua tästä. Olin koulusta 
päästyäni käynyt äidin asialla kaupassa ja menossa hakemaan aseman 
postista omia ja naapureiden posteja. Olin melko lähellä tasoristeystä, jossa 
edellinen onnettomuus oli sattunut. Jälleen kuului pikajunan karkea vihellys ja 
rysähdys. Tällä kerralla näin auton lentävän ilmassa radan sivuun ja 
pikajunan pysähtyvän pienen matkan päähän. Tässä tapauksessa ei 
loukkaantunut kukaan. Auton kuljettaja kertoi, että lumisohjoisella tiellä  auto 
luisui kiskoille jarrutuksesta huolimatta. Eikä hän saanut autoaan liikkumaan 
eteen eikä taakse. Väistääkseen junaa kuljettaja hyppäsi selkänojan yli 
takapenkille. Seuraavaksi kuljettaja huomasi makaavansa tiellä lumisohjossa. 
Radan sivussa katollaan olleessa autossa toinen takaovi oli auki. 
 
Näissä tapauksissa ainakin jälkimmäisessä oli jotain johdatusta, kun 
kuljettajalle ei käynyt kuinkaan. Lisäksi kumpaankin näihin tapauksiin liittyy 
erikoinen johdatus. Kummallakin kerralla oli kysymys paikkakunnan ainoasta 
taksista ja tasoristeyksen takana kummassakin tapauksessa odotti kyytiä 
sama mies mennäkseen viinakauppaan. 
 
Keskikoulua käydessäni käytin koulumatkaan junaa. Kotiasemani ja 
kouluasemani välillä oli yksi asema ja pari seisaketta. Raideliikenne oli 
tuohon aikaan vilkasta, josta johtui, että junakohtauksia oli paljon. Kerran 
sattui, että koulusta palatessani juna pysähtyi asemalle ja viereiseltä raiteelta 
lähti kohtaava tavarajuna. Kun tavarajuna oli päässyt jo jonkinlaiseen 
vauhtiin, kuului ulkoa huutoa. Tulkitsimme huudon aluksi lampaan ääneksi, 
koska silloin kuljetettiin paljon karjaa junilla. Epäilys heräsi, kun huuto kuului 
vielä säiliövaunujenkin kohdalla. Lisäksi samoihin aikoihin vaunuun tuli 
hengästyneenä tuttu mies, joka kyseli seurassaan ollutta Reiskaa. 
Jälkeenpäin selvisi, että miehet olivat olleet paikallisessa matkustajakodissa 
juhlimassa ja aikoivat tulla samaan junaan kanssani. Matkalla oli kuitenkin 
tavarajuna, jonka miehet päättivät ylittää vaunujen välistä. Onnettomuudeksi 
juna lähti liikkeelle seurauksella, että takimmaisena tullut Reiska putosi 
raiteelle. Vaunujen pyörät menivät hänen jalkojensa yli useasti ja hänelle 
aiheutui muitakin vammoja. Hän menehtyi parin vuorokauden kuluttua. 
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Näistä tapauksista sain käsityksen rautatieliikenteen vaaroista ja osasin 
suhtautua sääntöihin ja varoituksiin vakavasti jo ennen VR:lle tuloani. En 
usko kuitenkaan näiden kokemusten mitenkään vaikuttaneen minulle 
myöhemmin annettuihin tehtäviin. 
 
Monissa tapauksissa on varjelus mukana. Paljon on myös niitä tapauksia, 
joissa pieni virhe tai puute aiheuttaa suuren vahingon ja inhimillistä 
kärsimystä. 
 
Osallisena olin ainoastaan yhdessä onnettomuudessa. Junasta, jossa olin 
lämmittäjänä, suistui vaunu raiteelta laakerin palamisen johdosta. 
Suistuneesta vaunusta parin vaunun päässä taaksepäin oli varusmiehiä 
hevosineen. Varjelusta oli mukana, kun juna kulki mäestä johtuen pienellä 
nopeudella. 
 

Teksti ja kuva: Pentti Haapala 
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KIRKKOPYHÄ 22.9.2019 
TAMPEREEN TUOMIOKIRKOSSA 

Tampereen piiri sai osakseen järjestää toisen kirkkopyhän kuluvana 
vuonna. Paikaksi saatiin tällä kertaa Tampereen näyttävin 
kirkkorakennus ja kokonaistaideteos apostoli Johannekselle vuonna 
1907 pyhitetty - Tuomiokirkko. Tuo kansallisromanttisen tyylin kenties 
näyttävin rakennusmonumentti maassamme toimi jo kauan pohjustetun 
tilaisuuden pitopaikkana. 
 
Pääsimme kertomaan Rail Hope Suomen tarkoituksesta ja toiminnasta 
isohkolle kuulijakunnalle.  Tampereen tuomiokirkon kellot kumisivat 
mahtipontisesti, kun kirkkokansa siirtyi avaraan Lars Sonckin 
suunnittelemaan kirkkosaliin. Valoa tuli värikkäistä mosaiikkilasi-ikkunoista ja 
itäseinän lyijylasiruusuikkunasta sisään kansan asettuessa istumaan pääosin 
yli 2000 henkeä vetävän salin permannon keskiosaan. Samalla kuului 
juoksuaskelia kun n. 50 jäsentä kattava poikakuoro Cantores Minores kirmasi 
alakerran valmistautumistilaan loppuharjoituksiin. Kuoro oli saapunut 
Helsingistä kansainvälisiin kuorolaulukilpailuihin ja samalla esiintyi 
kirkkokansalle iloksemme. Myös oheisesta keittiöstä kuului ääniä kun Tuulia 
ahersi siellä seurakuntalaisten kanssa kattavaa kahvitustilaisuuden 
esivalmistelua. Rapinaa kuului, kun Matti järjesteli esityslaitteita RHS:n 
kalvosarjan näyttämistä varten ja samalla myös asetteli yhdistyksemme 
materiaalia esille. Vähemmän ääniä kuului kun Mari valmistautui sakastissa 
omaan saarnaosuuteensa. 
  
Liturgi Riikka-Liisa Sydänmaa ohjeisti messun kaavaa meille ja valmisti 
meidät tilaisuuteen. Kellon lyodessä täyttä, alkoi tilaisuus Riikan 
aloitussanoilla mukaan lukien maininta erityisestä Rautatieläisten Kristillisen 
Yhdistyksen osuudesta messussamme. Sitten alkoi kuulumaan mahtava 
pauhu kun maamme kolmanneksi suurimmat kirkkourut alkoivat tapailemaan 
aloitusvirttä urkuri Tuomas Laadun taitavissa käsissä. 
Kirkkokansaa oli hieman enemmän kuin normaalisti n. 110 henkeä ja 
poikakuoro 50 jäsentä. Tilaisuudesta oli ilmoitus paikallisessa Aamulehdessä 
ensimmäisenä menovinkit palstalla. Kenties joku oli senkin vuoksi saapunut 
messuun. 
 
Lukukappale luettiin mm. Roomalaiskirjeestä lukijoina eräs vanhempi rouva 
seurakunnasta ja Matti. Kohta tulikin saarnan vuoro ja Mari nousi jylhään 
Kurun harmaakivigraniitista veistettyyn saarnastuoliin. Marin saarna sai 
kansan mietiskelemään ja oli vaikuttava kokonaisuudessaan. Ehtoollinen 
vietettiin ja kuoro lauloi välillä erilaisia moniäänisiä kappaleita kantavasti 
korkealta urkuparvelta käsin. Sekä nuorempien poikien kirkkaat äänet että 
vanhempien matalammat äänet kaikuivat komeasti salissa. Tilaisuus päättyi 
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urkumusiikkiin, joka saattoi kuulijan kehon resonanssiin. Useiden 
kansainvälisten ja kokeneiden kirkkourkureiden mielestä pohjoismaiden 
hienoin soitin sen mahtavalla soinnillaan tuotti. Hugo Simbergin ”Haavoittunut 
Enkeli” ei onneksi pudonnut paareilta eikä ”Kuoleman Puutarhassa” 
luurankohahmot lakanneet hellää puutarhanhoitoaan. Magnus Enckellin 
kymmenmetrinen ”Ylösnousemus” alttarifreskokin pysyi seinällä kuten 12 
ruusuköynnöstä kantavaa poikaakin reunuksessaan. 
 
Loppusanoissa Riikka ohjasi kirkkokansan kryptaan kuulemaan meidän omaa 
sanomaamme tarkemmin. Tuulian ja kumppaneiden keittämä kahvi maistui 
hyvälle unohtamatta myös Tuulian ja Marin leivonnaisia. Käytimme sitten 
kahvitilaisuuden yhteydessä n. 45 hlö:n edessä puheenvuoromme. Matti 
esitteli lyhyesti RHSn ja Tuulia RHIn. Kuulijat esittivät muutamia 
kysymyksiäkin ja keskusteluakin virisi. Kalenterit menivät melko hyvin jakoon 
jos ei kaupaksi kuitenkaan montaa. Vanhempaa materiaalia annoimme ilman 
vapaaehtoista korvaustakaan. Kuulijoissa oli laaja kirjo eri ikäisiä ja he 
viipyivät n. tunnin tilaisuudessamme ja poistuivat yhdistyksemme tietopaketin 
kera. Rautateiden merkitys maallemme ja erityisesti Tampereen seudulle tuli 
esille myös.  Lähes jokainen tamperelainen tuntee paikallisten veturitehtaiden 
merkityksen rautatielaitoksellemme. Lopulta annoimme Tuulian kanssa 
Riikalle RKY historiikin ja kalenterin. Kiitimme hyvästä yhteistyöstä ja 
toivotimme kansaa myös Rautialaan vierailulle. Poistuessamme alkoikin jo 
uusi tilaisuus kun poikakuoro valmistautui uuteen konserttiesitykseen. RHSn 
kirkkopyhä Tampereen Tuomiokirkossa päättyi onnistuneesti. Erityinen kiitos 
Marille ja Tuulialle aktiivisuudesta Tampereen piirin apuna.  
 

Matti Kytö, varapuheenjohtaja 
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KIITOLLISUUS 

Luuk. 17: 11-19 , saarna Tampereen Tuomiokirkossa 22.10. 
 
Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla.  
Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista 
miestä.  Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat:”Jeesus, opettaja, 
armahda meitä!!” 
Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: ”Menkää näyttämään itsenne 
papeille.”  Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi 
heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan 
Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen.  
Jeesus kysyi:”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän 
muuta ovat? 
Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? 
Ja hän sanoi miehelle: ”Nouse ja mene.  Uskosi on pelastanut sinut.” Amen.   
 
Missä ne yhdeksän muuta ovat?  Kiittämättömyys on maailman palkka! 
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä nimellesi, Korkein. Näin kuuluu tämän 
pyhäpäivän johdantosana, kun aiheenamme on tänään kiitollisuus. 
Olkoon se ikään kuin muistolauseenamme tulevalle viikolle. 
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä nimellesi, Korkein. 
Olin jokin aika sitten seurakunnan kerhossa, jossa oli paikalla neljän eri 
sukupolven edustajia, nuorimmat yksi- kaksi vuotiaita ja vanhimmat yli 90 
vuotiaita.  Kysyin jotenkin niin, että mikä on tärkeä hyvä sana? 
Matilda 2v sanoi: kiitos.  Hän ei osannut vielä monia sanoja sanoa, mutta 
toisteli sanaa kiitos, aivan selvästi ja kaikki muut olivat hiljaa. 
Lasten ja imeväisten suusta te kuulette totuuden!  Tämä oli meille kaikille 
läsnäoleville hyvä muistutus.  Tärkeät sanat, jotka vievät yhteiselämää 
kaikella tasolla ja taholla eteenpäin ovat sanat: kiitos ja anteeksi.  Tämä pieni 
tyttö osasi myös sanan anteeksi. 
 
Missä ne yhdeksän muuta ovat?  Eivätkö he tunteneet, osanneet sanoa 
kiitosta?  Jeesus teki kysymyksen, johon ei ollut vastausta.  Samoin me 
kysymme, mutta ei ole vastauksia, voimme vain tehdä oletuksia. 
Nämä kymmenen miestä sairastivat sairautta, joka eristi heidät muista 
yhteisöistä.  Laissa oli tarkkoja määräyksiä siitä, miten spitaalia sairastavat 
saivat elää ja toimia.  Tämä vakava sairaus yhdisti heitä, he saivat toisiltaan 
vertaistukea.  Yhteinen sairaus aina erityisellä tavalla yhdistää ja samalla 
kantaa.  Voi ajatella, että nämäkin sairaat miehet tunsivat toisensa, toistensa 
taustat ja elämäntilanteet, mutta nyt he olivat kaikki samassa tilanteessa, 
heillä oli yhteinen hätä ja ahdistus.  He tulivat niin lähelle Jeesusta, kuin se 
lain mukaan oli mahdollista.  Mitä he huusivat matkan päästä?  Voi olettaa, 
että he olivat ainakin kuulleet puhuttavan Jeesuksesta, kenties joku heistä oli 
tavannut hänet.  He huusivat: Jeesus, opettaja, armahda meitä!  He eivät 
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pyytäneet itsekkäästi parantumista.  Tuo yhteinen huuto kertoo, näin 
tulkitsen, syvästä hädästä, ahdistuksesta, 
ehkä nöyryyydestä.  Jeesus vastaa heidän huutonsa- Menkää ja näyttäkää 
itsenne papeille.  Laissa oli tarkat määräykset, miten pappien tuli tutkia 
spitaalia sairastavia. 
 
Yksi joukosta, samarialainen, huomattuaan parantuneensa palasi takaisin ja 
nyt hän uskalsi tulla lähelle Jeesusta, hänen jalkojensa juureen kiittämään ja 
ylistämään Jumalaa ihmeellisetä parantumisesta.  Hän tunnusti Jeesuksen 
jumaluuden, se oli hänen uskontunnustuksensa.  Jeesus vahvisti sen. Nouse 
ja mene. Uskosi on sinut pelastanut!  Ehkä hänestä tuli Jeesuksen seuraaja. 
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä nimellesi, Korkein. 
Missä ne yhdeksän muuta ovat? 
Ehkä jotkut heistä menivät näyttäytymään papeille, ehkä joillakin oli kiire 
mennä kotiin tapaamaan läheisiä, ehkä jotkut menivät hoitamaan työ ja muita 
asioita.  Ehkä joku heistä myöhemmin tavattuaan Jeesuksen kiitti häntä.  
Nämä ovat kaikki oletuksia.  Usein on niin, että jos ei kiitä heti, kiitos 
myöhemminkin unohtuu. 
 
Mistä kiitos mieli nousee? 
Eiköhän se nouse ensi sijassa kokemuksesta, että olen saanut jotakin.  Kiitos 
siitä, mitä on tässä ja nyt, eikä valittaa siitä mitä puuttuu.  
Me kuulemme jatkvasti uutisia maailmalta metsäpaloista, tulvista, sodista 
pakolaisleireistä, lasten, maisten hädästä, ihmisistä, joilla ei ole kotia, ruokaa, 
vettä, vaatteita, puhtautta, he elävät pelossa ja toivottomuudessa. 
Meillä on kohtuullinen sosiaaliturva, monilla turvattu toimeentulo, koti 
ja monet asiat hyvin.  Ihminen hyvinvoinnin keskellä valittaa sitä, mikä häneltä 
puuttuu.  
Kiitos mieli nousee siitä, että oivaltaa syvällä tavalla: tämä hetki on 
ainutlaatuinen ja osaa elää hetkessä.  Elämäni tärkein hetki on tämä hetki, 
tässä hetkessä läsnäolevat ihmiset, ovat elämäni tärkeimpiä ihmisiä, tässä 
hetkessä tehty teko on elämäni tärkein teko.  Elää siis tällaisella 
elämänasenteella.  Meiltä loppupelissä kysytään, olenko rakastanut.  
Kiitosmieleen oleellisesti liittyy tuo toinen sana, minkä pikku  Matilda sanoi.: 
anteeksi.  Toisin sanoen, että elämme puhtaalla omallatunnolla, synnit ovat 
anteeksiannetut.  Kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minut todella.  Kristityn 
elämä on jatkuvaa kilvoittelua, nöyryyttä Pyhän Jumalan edessä.  Siis 
asenne! 
 
Hyvä on  kiittää Herraa, laulaa ylistystä nimellesi, Korkein. 
Tänään täällä Tampereen tuomiokirkossa vietetään Rautatieläisten Kristillisen 
yhdistyksen (RKY:n) kirkkopyhää.  Me elämme sukupolvien ketjussa ja 
saamme ajatella, että jo edesmenneidenkin sukupolvien siunaukset ja 
rukoukset kannattelevat meitä tässä ja nyt.  Tämä yhdistys on 
toiminut 118 v., 1900-luvun alkuvuosikymmeninä siinä historiallisessa 
tilanteessa missä silloin maassamme elettiin. Suomen kansalaisten 
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yhteishengen lujittamiseksi perustettiin yhdistyksiä, myös kirkon sisällä, 
pyhäkouluyhdistyksiä, lähetysyhdistyksiä, rukoushuoneyhdistyksiä jne.  
Yhdistystoiminta laaja-alaisesti kukoistaa. Rautatiepaikkakunnilla perustettiin 
yhdistyksen alaisia piirejä mm. Akaan Toijalassa vuonna 1932. Saamme olla 
kiitollisia siitä hengellisestä työstä, mitä RKY rautatieläisten ja rautateillä 
matkustavien ihmisten parissa on tehnyt näiden 
vuosikymmenten aikana.  Mitä työ on tänään, siitä saamme kuulla 
kirkkokahveilla alakerrassa tämän messun jälkeen. 
 
Luther sanoo kiitollisuudesta: 
”Jos Jumala antaisi vain kerran vuodessa auringon nousta, niin vietettäisiin 
kiitos- ja ilojuhlaa.  Mutta kun se tapahtuu joka päivä, ei kukaan ihminen 
ajattele, että siitä tulee kiittää. 
Jos oppisimme vähemmän valittamaan sitä, mitä meiltä puuttuu ja enemmän 
kiittämään siitä, mitä meillä on, se tekisi elämämme valoisammaksi. 
Me emme voi Jumalalle mitään suurempaa ja parempaa tekoa tehdä, 
emmekä mitään jalompaa jumalanpalvelusta suorittaa kuin että kiitämme 
häntä. 
 
Tänäänkin saamme yhdessä seurakuntana käydä ehtoollispöytään, joka on 
anteeksiantamuksen ateria, kiitosateria.  Ehtoollisen salaisuus on 
seurakunnan elävän Herran läsnäolo.  Mitään korkeampaa salaisuutta ei voi 
olla, kuin että iankaikkinen Jumalan Poika seurustelee syntejään tunnustavan 
ihmisryhmän kanssa. 
 
Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä nimellesi, Korkein. 
 

Teksti: Mari Pakkanen 
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KIRKKOPYHÄ 20.10.2019 
KOKKOLAN KAUPUNGIN KIRKOSSA 

Kovasti oli odotettu ja se tuntui meidän heti tavatessamme. Seurakunnan 
edustajat antoivat heti ymmärtää, että olimme tervetulleita. Vastaanottamassa 
meitä oli myös RKY:N jäseniä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esa Lipasti saarnasi,  evankeliumiteksti: Matt.22:34-40 
Lähetyskahvilassa pidimme Rautatieläisten Kristillisen Yhdistyksen 
infotilaisuuden 
Paikalla oli kivasti ”vanhoja” ja uusia jäseniä ja kannattajia.  Sielläkin olivat 
erinomaiset tarjoilut. 
Iikka Löytty kertoi  RKY:n asioista ja myös tulevista tammikuun Talvipäivistä 
järjestelyineen. 
 

Teksti ja kuvat: Iikka Löytty 
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JEESUKSEN LÄHETTILÄS 

Tässä hiljattain oli kirkkoteeman aiheena ”Jeesuksen lähettiläät”.  
Mitä se kaikki voikaan sisältää. Raamatun valossa näemme monia 
tilanteita, joissa lähettiläs oli edustamassa lähettäjäänsä. 
 
Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja ilmaisi tahtonsa 
sanoen : ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät”. 
Uskon Jeesuksen omistavan monenlaisia vapaaehtoisia, jotka ovat Hänen 
käytössään niin tietoisesti, kuin välillä tietämättään. 
 
Me mietimme monesti, kuinka tuo ja tuo pappi tai Jumalan mies tai nainen on 
juuri sellainen, jota Herra varmaan käyttää erityisesti. Tarvitseeko ns. 
käyttöastia olla hyvin koulutettu ja tittelöity ennen kuin voi olla Herran 
käytössä.  
 
Mieleeni nousee apostolien teoissa Johannes ja Pietari, kuinka he palvelivat 
evankeliumia julistamalla Jeesuksen sanomaa aina kulkiessaan paikasta 
toiseen. Heitä tarkkailivat myös monet kirjanoppineet ja muut viisaat 
raamatun opettajat, huomaten lopulta heidät oppimattomiksi. Heissä oli hyvä 
esimerkki alttiudessa, eikä niinkään haitannut muidenkaan arviot 
oppineisuudesta. Heillä riitti oikeaa sydäntä olla evankeliumin asialla. 
 
Kristuksen vaikuttama lähimmäisenrakkaus vaikuttaa jokaisessa Hänen 
omassaan toisen ihmisen välittämistä tavalla, joka ei jäädytä paikalleen. 
Löytyy idearikkautta ja luovuutta, kuinka voisin kirkastaa Jumalaa omana 
itsenäni olemalla sellainen millaiseksi Hän on kunkin meistä luonut.  
Olen elämässäni joutunut monesti tilanteisiin, missä jälkeenpäin olen saanut 
todistuksen, että olenkin saanut olla Jeesuksen lähettiläänä arjen keskellä. 
 
Muistan erään vanhan (jo edesmenneen) yksinäisen mummon, jota silloin 
tällöin kävin katsomassa ja haastattelemassa. Aina tuo Ella oli keittänyt kahvit 
ja asettanut leivonnaiset kauniisti pöytään. Me rukoilimme yhdessä ja 
siunasimme toisiamme noissa monissa hetkissä.  
 
Eräänä päivänä olin remontin keskellä tuumaillut tarvitsevani  
ilmanvaihtoputkeen uutta venttiiliä ja samassa lähdinkin kauppaan sellaista 
hankkimaan. Paluumatkalla tuli mieleeni, että kysäisenpä, olisiko Ella 
millaisessa voinnissa. Soitin ja sanoin tulevani pikakäynnille töitten keskellä.    
No muutaman minuutin päästä Ella mummo avasi ovensa ja pyysi 
peremmälle. Istuimme keittiössä kahvilla ja sinä pöydän ääressä hän kertoi 
kuinka yksin ja masentunut hän oli. Samalla hän kertoi ja osoitti kädellään 
sänkyä, jonka viereen oli polvistunut ja rukoillut: Rakas Jeesus, lähetä Tero 
tänne. Tuossa hetkessä sanoin hänelle: ” Kuule Ella, sinä liikutit taivasta 
rukouksellasi. Minähän olen juuri tässä.” Ella mummo hämmästyi ja totesi: ” 
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No niinhän kyllä oletkin”. Hetken vierailun jälkeen jatkoin matkaani kotiin 
lämpöisellä mielellä todeten, että minäkin sain näin olla Jeesuksen lähettiläs 
ja samalla rukousvastaus.  
 
Me kaikki voimme olla Jeesuksen lähettiläitä silloin, kun Hän saa meitä 
johdattaa.    
 

Teksti: Tero Meskanen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvassa Pietari on lähetetty Korneliuksen kotiin 
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KUTSU TALVIPÄIVILLE JA VUOSIKOKOUKSEEN 
KOKKOLAAN 10.-12.1.2020 

Hotelli Kokkola, Rantakatu 14  
 hotelkokkola.fi  

 
Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille 

hänen suurista teoistaan! Ps. 105:1  
Ohjelma  
Aloitamme perjantaina 10.1. klo 18.00 päivällisellä, jota ennen majoitutaan 
viihtyisiin huoneisiin ja iltaa vietetään yhdessä paikallisten rautatieläisten 
kanssa. 
 
Lauantai 11.1.  
Ohjelma jatkuu jo aamupäivällä ja yhdistyksen 1. sääntömääräinen 
vuosikokous on klo 13. Käymme iltapäivällä tutustumassa opastetusti mm. 
Pedagogio-museoon ja ohjelma jatkuu iltaan asti.  
 
Sunnuntai 12.1.  
Nautimme aamiaisen hotellissa, josta siirrymme Kokkolan kaupungin kirkkoon 
klo 10.00 alkavaan messuun. Messun jälkeen tarjolla on keittolounas 
seurakunnan Mikael-salissa.    
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Tuulia Passila tuulia.passila@pp.inet.fi tai 050 57 59 288. 
Ilmoittauduthan viimeistään 31.12.2019.   
 
Hinnat 2 hh huoneessa: 
Pe–Su paketti 2 yötä 180 €/henkilö (täysihoito)  
Pe–La paketti 1 yö 120€/henkilö (täysihoito)  
La–Su paketti 1 yö 120€/henkilö (täysihoito) 
Lauantain päiväkäynti 45 € (sis. lounaan ja päivällisen, kokouskahvit sekä 
opastetun museokäynnin).  
 
Maksut mieluimmin suoraan Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n  
tilille 10.1.2020 mennessä. Tiliyhteys FI55 4108 0011 3715 75, viite 1009. 
 

Olet sydämellisesti tervetullut! 
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TALVIPÄIVIEN JA VUOSIKOKOUKSEN 
OHJELMA KOKKOLASSA 10.-12.1.2020 

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille 
hänen suurista teoistaan! Ps. 105:1 
  
 
Perjantai 10.1. 

•  Majoittuminen Hotelli Kokkolaan os. Rantakatu 14, 67100 Kokkola   
• 18.00 Päivällinen  
• 19.00 Yhteysilta kaikille alueen rautatieläisille  

 
Lauantai 11.1. 

•  Aamupala ja aamuhartaus 
• 10.00 Ulkoilua ja tutustumista 
• 11.00 Lounas 
• 12.00 Tervetulotoivotus kokoustilassa Matti Ridanpää 
• 13.00 Vuosikokous  
• 14.00 Päiväkahvi 
• 14.30 Opastettu tutustuminen Pedagogio-museoon 
• 17.30 Päivällinen 
• 18.00 Hallituksen järjestäytymiskokous 
• 19.00 Musiikin, runon ja sanan sekä muistojen ilta  
• 20.30 Hallituksen järjestäytymiskokous jatkuu tarvittaessa 

 
Sunnuntai 12.1. 

•7.30-8.30 Aamiainen hotelli Kokkolassa 
•10.00 Messu Kokkolan kaupungin kirkossa 
• n. 12.00 Keittolounas Mikael-salissa 

 
 
(Hotellissa lauantaisin saunomismahdollisuus klo 17-21 vuorotunnein.  
Naisten vuoro alkaa klo 17.) 
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EILA PALONEN IN MEMORIAM 

 
Eila Palonen (25.11.1923 – 20.8.2019) syntyi kaksoissisarensa Merin 
kanssa Humppilassa Venäjän kartanon navetan yläkerrassa, missä oli 
perheen koti, kartanon työnjohtajan asunto. 

 
Humppilasta Eilan tie kulki 2-vuotiaana Lammille ja 
sieltä 1927 Toijalaan, josta Korven perheen isä oli 
ostanut Hasian mäeltä siirretyn Heikkilän talon.  
 
Akaan Seudussa hän muistelee 80 –
vuotispäivähaastattelussa: ”Muutimme tänne vappuna ja 
vaikka olin vasta 3½ -vuotias, muistan hyvin sekä äitini 
muuttopäivän vaatetuksen että oman takkini ja samasta 
kankaasta tehdyn myssyn punaisine silkkinauhoineen.” 
Ottaa hän haastattelussa kantaa myös silloin ja 
nykyisinkin ajankohtaiseen asiaan: ”Tänä päivänä 

puhutaan paljon kierrätyksestä, mutta ei se ole mitään uutta. Iän kaiken on 
kierrätystä ollut. Me saimme ensimmäiset uudet takkimme vasta rippikoulun 
jälkeen.” 
 
Eila Palonen tunnettiin aktiivisena ja tarmokkaana ihmisenä. Hän laski 
olleensa aktiivisimpaan aikaansa mukana yli kymmenessä yhdistyksessä. 
Lähinnä sydäntä olivat kuitenkin Toijalan Seudun Ruskat ja Rautatieläisten 
Kristillinen Yhdistys. 
 
Akaan Seudun haastattelussa vuonna 2003 hän kertoo: ”Ruskien emäntä 
olen ollut 24 vuotta. Koulussa maantieto oli mieliaineitani ja siksi olenkin niin 
mielelläni matkustellut Ruskien mukana. Viime vuonna oli Ruskien mukana 
Aunuksen matkalla ja siellä kävi mielessäni monenlaisia ajatuksia. 
Lastenkodissa saimme nähdä vilpittömän iloisia ja onnellisia ihmisiä, kun he 
olivat saaneet uudet kaakelit seinään ja uuden hellan. Toijalan 
terveystarkastaja olisi ehkä pannut sen käyttökieltoon, mutta siellä se kelpasi 
ja tuotti iloa. Meillä eletään yltäkylläisyydessä emmekä siksi osaa iloita 
pienistä asioista. Meiltä puuttuu monta yksinkertaista, hyvää asiaa.” 
 
Sukulaisten ja ystävien keskuudessa Eila Palonen tunnettiin yhteisten 
tilaisuuksien laulujen aloittajana, mutta erityisesti runoistaan. Yksi juhlien 
tärkeä ohjelma oli hänen puheenvuoronsa ja esittämänsä runo. Runoja hän 
lausui, luki ja myös kirjoitti. Ne olivat aina tärkeä osa hänen elämäänsä. 
 

Pekka Palonen 
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LAPSUUSJOULUN TUNNELMAA 

 
Menneen ajan muistoihin 
vuodet kuljettaa.   
   
Koulun kuusijuhlassa 
voin tontut tunnistaa. 
 
Isän kanssa järvellä 
käytiin kalassa, 
Joskus joululohenkin 
sai kaksikkomme ahkera. 
 
Radiosta rattoisasti  
joululaulut soi, 
Aina Jouluaattoon asti  
mieli ilakoi. 
 
Pollen reessä 
Jouluaamun kirkkoon köröteltiin, 
Urut soivat parvella 
ja keskipenkkiin mentiin. 
 
”Jumalalle kunnia, 
kun antoi ainoon poikansa”, 
Näin laulaa kristikansa 
ja kaipaa lapsuuttansa. 

 
Unto Martikainen 

  

 



TOIMINTAA VUONNA 2020 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
10.-12.1.2020 Talvipäivät, I vuosikokous ja hallituksen 

järjestäytymiskokous Kokkolassa 
 
19.1.2020  klo 12 Kirkkopyhä Hämeenlinnassa, Jukolan 

seurakuntasalissa, saarnaa pastori Mari Pakkanen 
 
1.3.2020  klo10 Kirkkopyhä Lakeuden Ristissä Seinäjoella. 

Pohjanmaan Evankelinen puhallinorkesteri pitää siellä 
hyväntekeväisyyskonsertin klo 13. Konsertissa kerättävä 
kolehti jaetaan puhallinorkesterin ja yhdistyksemme 
kesken.  

 
30.3.-3.4.2020 RailHope Internationalin (ent. IRM) hallituksen kokous ja 

vuosikokous Northamptonissa, Englannissa 
 
26.-28.6.2020  kansainvälinen viikonloppu Rautialassa 
 
18.-19.7.2020  Kesäpäivät ja II vuosikokous Rautialassa 
 
12.-13.9.2020  Syysvirkistyspäivät Rautialassa ja 13.9. kirkkopyhä 

Akaan kirkossa 
 
 
Myöhemmin sovittavista kirkkopyhistä tiedotetaan seuraavissa Siipipyörän 
numeroissa sekä yhdistyksen kotisivuilla.  

 




