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TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 
Päätoimittaja: Iikka Löytty, 0400596120, iikkaloytty@gmail.com 

Toimitussihteeri: Tuulia Passila, 0505759288, tuulia.passila@pp.inet.fi 
 

Siipipyörän toimitusneuvosto on RHS:n hallitus ja mainoksissa Onni Lysti. 
Jäsen- sekä muut RailHope-asiat puheenjohtajalle tai kotisivuilta löytyvällä 

yhteystietolomakkeella. 
 

Siipipyörä ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä 
 

Yhdistyksen uudet kotisivut löytyvät osoitteesta www.railhope.fi 
 

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

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RailHope Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n hallitus 

 pj. Iikka Löytty 0400596120 

 vpj Matti Kytö 0503853103 

 sihteeri Tiina Salonen 0456676879 

 rahastonhoitaja Tuulia Passila 0505759288 

 Tero Meskanen 

 Mari Pakkanen 

 Kaarina Peltonen 

 Kalervo Peltonen 

 Auri Rantakari 

 Antti Suutari 
 

Kannen kuva: Antti Suutari ja Tiina Salonen metsäpalstalla 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa. 
Katsokaa Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Joh.1:29 
 
Kiitämme Taivaan Isää tästä kuluneesta vuodesta. Tämä on ollut erilainen, 
niin kuin edellisetkin vuodet ovat olleet erilaisia. 
Koronasta johtuen tai siitä huolimatta RHS:n toiminta on ollut erittäin vilkasta 
ja antoisaa. Meillä on ollut 2 vuosikousta, 9 Hallituksen kokousta ja saman 
verran työvaliokunnan kokouksia. Kokouksia on usein pidetty puhelin- tai 
zoom kokouksina. 
 
Kirkkopyhiä on ollut Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Joensuussa, Akaassa ja 
Pieksämäellä. Tilaisuudet ovat olleet hyvähenkisiä ja antoisia. Olemme 
kertoneet yhdistyksen toiminnasta, olleet yhdessä ja ottaneet vastaan uusia 
jäseniä. 
 
Rautialan pappilan maalaus onnistui nyt vuosien suunnittelun jälkeen. 
Lopputulos on upea. Samoin uudistettiin myös laituri ja jokapäiväisiä 
käytännön asioiden hoitoja. Näistä kiitos erityisesti Rautialan 
yhdyshenkilöllemme Tuulia Passilalle, myös kaikille muille hallituksen 
jäsenille. 
 
Yhdistyksemme tavoitteen toteuttamiseksi: hengellinen yhdessä olo, Jumalan 
Sanan jakaminen eri muodoissa ja lähimmäisen rakkaus, avun antaminen, 
uusien jäsenten etsiminen yms. Vuosikokous on antanut hallitukselle 
tehtäväksi myös yhdistyksen talouden vahvistaminen. Tämän toteuttamiseksi 
yhdistys on hankkinut kaksi metsäpalstaa Akaasta. On syntynyt useita tämän 

-ajatuksia. 
 
Jatketaan rukousta ja vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa kiittäen, 
siunausta sinulle ja läheisillesi, 
 
Iikka Löytty 
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MUISTOJA RKY-AJOILTA 

Ystävyys on suuri asia. Se on elämää elävöittävä lääke. Kristus on 
ystävyyden lähtökohde ja ystävyyden kolmas osapuoli.  (apotti Aelred) 
 
En lainaa ystävänpäivän innoittamana Aelradia, vaikka hän onkin kirjoittanut 
viisaan kirjan hengellisestä ystävyydestä, kirjassaan De spiritualia amicitia, 
vaan siksi, että kuvat kulkee ja mieleeni tulvii niin monia hienoja ystäviä ja 
kivoja, lämmittäviä muistoja, joita olen saanut kohdata rautatieläisten 
porukassa. On ollut hyvää, mukavaa ja uskonelämää hoitavaa olla teidän 
seurassanne. Ilman ystävää ei selviä kukaan perille. 
 
Varsinaiset vaikuttajat siihen, että tulin sakkiin mukaan olivat kaksi kesää, 
jolloin työskentelin vaununkorjauspajalla Seinäjoella ja sitten pitkä jakso 
Pieksämäellä, jossa oli aktiivinen, mukavien rautatieläisten piiri, joka haastoi 
mukaansa. Siellä toimivat Karppiset, Taivassalot, Hyväriset, Hukat, Jäntit ja 
monet, monet muut. Kun sitten jäin eläkkeelle tuli meille kotiin yllättävä 
ystäväjoukko Pieksämäeltä ja herrat Helsingistä Rautatiehallituksen 
toimistopäälliköt Veikko Karjanmaa ja Eero Räty tiedustelemaan, että 
voisinko ottaaa RKY:n puheenjohtajan tehtävät ja kutsuivat minut Rautialassa 
heinäkuussa 1997 pidettävään vuosikokoukseen mukaan. Siitä se sitten alkoi 
vuoteen 2012 asti kestänyt puheenjohtajakauteni. 
 
Eroamisen syynä oli Irjan sairastuminen ja oma vanhemiseni. 
Suurella kiitollisuudella muistelemme uusia rakkaita ystäviämme, joita 
saimme Irjan kanssa Rautialassa ja RKY:n piireissä eri puolilla rakasta 
Suomea, kirkkopyhiä, Talvi- ja Kesäpäiviä pitäessämme,  
"himmetä ei muistot koskaan saa." Teitä me usein kaipailemme ja 
muistelemme ja puolestanne rukoilemme. Olitte tärkeitä ja rakkaita meille.  
 
Kiitollisia olemme myös työmme jatkajille hyvää työtä tehneille ja tekeville 
Reino Tanjuselle, Arto Auraselle ja Iikka Löytylle. "Herra hoitaa lapsiaan" ja 
"kyllä Jumala Tiituksen löytää." 
 
 Rakkain terveisin Irja ja Esa 
 
 
 
 
 
 

Esa ja Irja ystävien seurassa 
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KOKO LUONTO JOULUA ODOTTAA 

 
Puusto lehdetön,  
metsä hiljainen, 
Ei kuulu liverrys lintujen. 
Kulkee vain Jumalan tuuli, 
On tumma, autio syksyinen maa. 
 
Metsälammen pinnalla musta jää, 
Kesän muistot mieltä lämmittää: 
Kulkee hiljaa Jumalan tuuli, 
pudonneet lehdet polulta puhdistaa, 
On niin autio syksyinen maa. 
 
Kesän kukkaset vienyt on halla, 
On viima nutussa kulkijalla, 
Hongan latvoissa Jumalan tuuli, 
ja koko luonto Joulua odottaa. 

 
 

Unto Martikainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tammimaja puiden takaa 
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AKAAN KIRKKOPYHÄ 13.9.2020 

Lauantaina 12.9.-20 ajelimme puheenjohtajan kanssa Rautialaan, jossa 
oli syyspäivät ja vuosikokous. 
 
Asiat siellä sujui, sisaret palvelivat ja ne on esitelty meille jo viime 
Siipipyörässä. Illalla jatkoimme matkaa Toijalaan Tuulian kauniiseen kotiin, 
jossa minua ja Kaarina Peltosta oikein hyysättiin ja majoitettiin. 
Sunnuntai aamuna menimme Akaan kirkkoon, jossa vietimme runsaan 
väkijoukon kanssa messun. Pyhän teemana oli kiitollisuus, siunaava, 
paljastava ja maailmaa muuttava asia. Aina sen kokeminen laittaa jotakin 
liikkeelle meissä. 
Alkuun siteerasin kahta suurta auktoriteettia. 
Ensiksi Honor Balzakia: "Kiitollisuus on sana, jota imbesillit käyttelevät. Se 
löytyy kyllä sanakirjoista, mutta ei ihmisten sydämistä." 
Toiseksi Martti Lutheria, joka kokemustensa perusteella tuntuu olevan miltei 
samaa mieltä. "Kiitollinen ihminen on harvinainen lintu. Se ei istu joka oksalla 
eikä se laula joka metsässä." Sitä pitäisi suojella hoitaa antaa kasvualustaa ja 
elintilaa, niin kuin valkoselkätikalle ja siipioravalle. Sillä se kasvaa kauniita 
kukkia, iloa, ystävällisyyttä, ymmärtämistä, armollisuutta ja loihtii hymyä 
elämän murjomille. 
Päivän tekstit puhuivat juuri näistä asioista: Yksin jätetystä, hyljätystä, elämän 
katkeroittamasta miehestä, Betesdan lähteellä, joka oli melkein 
neljäkymmentä vuotta odottanut, että joku auttaisi hänet parantavaan 
lähteeseen. Hän saa tavata Jeesuksen. Hän parantuu halvauksestaan, 
kulkee kiitollisena ja iloisena kujilla kantaen patjaansa. 
Juutalaiset näkevät hänet, närkästyvät ja vihoissaan huutavat hänelle: "Nyt 
on sabatti, sinulla ei ole oikeutta kantaa patjaasi! "Parannettu antaa "piut 
paut" huutajille ja sanoo heille: "Se, joka paransi minut käski minun kantaa 
vuoteeni ja mennä". 
Kun tänäänkin on monenlaista Betesdaa eri puolilla maailmaa, kylillä ja 
kaupungeissa, joissa, kiitollisuus on kaukana ja katkeruus kasvaa meidän 
pitää analysoida tätä tapausta. Mitä se kertoo meille? 

1. Tämä ja monet muut tapahtumat muistuttavat meitä siitä miten vaikeaa 
Jeesuksen oli nähdä ihmisen tuskaa. Jeesuksen antama apu oli 
rakkauden osoitus, kuin syliinotto. Sitä hän odottaa seuraajiltaan. 
Meidän ei tulisi lannistua elämän Betesdassa. 

2. Meidän on hyvä huomata, ettei sairas edes tuntenut Jeesusta. Hänellä 
ei ollut ansioluetteloa pyyntönsä perusteluksi, mutta silti häntä autettiin. 
Vain kärsivän huuto ja turvautuminen oli tarpeen. 

3. Tärkeä huomioitava vanha tuttu totuus: kiitollisuus herää, syntyy silloin 
kun käydään tai ollaan Betesdassa ja osataan turvautua siellä, missä 
Jumalan armoa on tarjolla. Siellä, missä meitä rakastetaan, meitä 
hoidetaan, kuullaan ja kunnioitetaan. 
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ESIRUKOUKSIA 2021 

Yllättävän paljon väkeä kokoontui messun jälkeen tilaisuuteen, joka oli 
järjestetty seurakuntatalon yläsaliin. Oli lohikeittoa, kahvitarjoilua, laulua ja 
puheenvuoroja.Kyllä Akaassa osataan, ymmärretään ja palvellaan. Vieläkin 
lämmittää kun teitä ja tapaamistamme muistelen. 
 

Esa Lipasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kiitetään Taivaan Isän siunauksista tälle päivälle, korona viruksen pois 
menosta ja meidän hoidosta 
  
rukoillaan Pyhän Hengen läpimurtoa rautatieläisten perheiden ja 
ystävien puolesta 
  
rukoillaan RHS:n uusia jäseniä 
 
rukoillaan siunausta hallituksen ja jäsenistön yhteistyölle 
 

Kirkkokahvilla Akaan seurakuntasalissa 
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ESITTELYSSÄ ANTTI SUUTARI 

RKY:n ja Rautialan toiminta tuli tutuksi alkuvuodesta 2010, kun vaimoni 
Sari allekirjoitti vuokrasopimuksen Rautialan Kesäkodin tiloista ja 
aloitti Pitopalvelu Päivärinteen yrittäjänä helmikuun alussa. 
 
Tästä voisi sanoa, että "Nomen est omen" (nimi on enne), sillä Vesilahdessa 
sijaitsevan luomutilamme nimi on myöskin Päivärinne, jossa kasvatamme 
Aberdeen Angus karjaa ja harjoitamme peltoviljelyä sekä koneurakointia. 
RKY:n jäsenenä olen ollut kahdeksan vuotta, hallituksen jäsenenä nyt 
toistamiseen tammikuusta 2019 alkaen. 
Pitopalvelua pyöritimme vaimoni kanssa noin kuusi ja puoli vuotta. 
Rautialassa kokin hommatkin tulivat minulle tutuiksi. Minä keskityin 
enemmin lämpösiin ruokiin ja Sari kaikkeen muuhun. Kokkailu oli mukavaa
puuhaa ja tuli tutustuttua mukaviin asiakkaisiin vuosien varrella. 
Etenkin "omaksi sakiksi" kutsumamme RKY:n jäsenet tulivat läheisiksi 
niin juhannusjuhlissa kuin kesä- ja syyspäivillä. Mieleen on jäänyt myös
RKY:n 110-vuotis juhlat. 
Nyt tämä jo naurattaa, silloin ei niinkään, kun erään kerran oli 
kahvitilaisuus alkamassa Rautialassa ja vajaa tuntia ennen olin 
auttamassa vasikan hankalaa syntymää "kätilönä" - sitten jo kaatamassa 
kahvia salin puolella, suihkun raikkaana. Että kiirettäkin on välillä 
pitänyt, kun kahta yritystä luotsattiin. Aikansa kutakin. 
Tänään Päivärinteen tila työllistää minut täyspäiväisesti karjahoidon, 
peltotöiden ja kesällä koneurakoinnin parissa. 
Tuplapapaksikin olen vuosien vieriessä päässyt - pojanpojat Eero 7v ja 
Iivo 1v 8kk ovat elämänilomme, omat lapset (Mika, Mikko ja Veera) kun ovat 
jo aikuisia. 
 
Toivotan kaikille Rauhaisaa Joulun aikaa, ja terveyttä tänä vaikeana 
aikana. Kyllä tästä selvitään! 
 
 
Antti Suutari 
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SANA SINULLE 

Päivitys su 6.12.  (viikon 50 teksti) 
 

 
Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi, katso meitä! Ota hoitoosi 
tämä viiniköynnos, taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten, 
lapsi, jolle sinä olet antanut voiman. Menehtykööt uhkaavan katseesi alla ne, 
jotka ovat polttaneet ja pirstoneet! 
Mutta suojatkoon sinun kätesi palvelijaasi, joka on oikealla puolellasi, 
ihmislasta, jolle sinä olet antanut voiman. Me emme käänny sinun luotasi 
pois. Anna meidän elää, me huudamme sinun nimeäsi. 
Jumala, Herra Sebaot, auta meitä ennallemme, anna meidän nähdä 
kasvojesi valo, niin me pelastumme.  - Psalmi 80:15-20 
 
Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: - Minä 
olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä. 
Kuka on minun kaltaiseni? Antakoon äänensä kuulua ja kertokoon minulle, 
mitä on tapahtunut siitä alkaen kun asetin paikalleen ikimuinaisen kansan! 
Hän esittäköön myös tulevat tapahtumat, tulevaiset hän kertokoon meille! 
Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun valtaan! 
Enkö ole jo aikoja sitten kertonut ja ilmoittanut näitä teille? Te olette  minun 
todistajani: onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä? Minä en 
toista tunne! - Jesaja 44:6-8 
 
Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin: 
kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn 
sadonkorjuuseen saakka.  
Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä.  
Älkää syytelkö toisianne, veljet, ettei teitä tuomittaisi. Tuomari seisoo jo 
ovella.  
Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä 
esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä.  
Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Te olette kuulleet 
Jobin kestävyydestä ja tiedätte, mihin tulokseen Herra antoi sen johtaa. Herra 
on laupias ja anteeksiantava. - Jaakobin kirja 5:7-11 
 
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän 
vastasi: »Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan 
tarkkailla.   
Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.»  Opetuslapsilleen hän 
sanoi:»Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan 
päivän mutta ette saa nähdä.   
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minnekään, älkää juosko perässä.  Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee 
taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä. 
- Luukkaan evankeliumi 17:20-24 
 
Päivitys su 13.12.  (viikon 51 teksti) 
3  
 
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, 
omilleen  älkööt he enää eksykö mielettömyyteen! 
Hän antaa apunsa niille, jotka häntä palvelevat, ja niin meidän maamme saa 
takaisin kunniansa. 
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat, oikeus ja rauha suutelevat toisiaan. 
Uskollisuus versoo maasta ja oikeus katsoo alas taivaasta. 
Herra antaa kaiken hyvän, maa antaa satonsa. Herran edellä kulkee oikeus, 
se valmistaa Herralle tien.  - Psalmi 85: 9-14 
 
Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on 
minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella.  
Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle 

mme, 
  

heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun 
kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, 
minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, 
jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen. 
- 5. Mooseksen kirja 18:15-19 
 
Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa 
evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, se 
paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä!  Nyt se on 
saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa 
kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja 
kuuliaisuutee. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen 
kautta ikuisen ylistyksen! Aamen. - Kirje roomalaisille 16:25-27   
 
Opetuslapset menivät Johanneksen luo ja sanoivat: »Rabbi, nyt on ruvennut 
kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen ja josta 
annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen.» Johannes 
vastasi: »Kukaan ei voi ottaa mitään, ellei sitä anneta hänelle taivaasta.   

  Sulhanen on se, jolla on morsian. 
Mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän 
puhuu, ja iloitsee suuresti sulhasta kuunnellessaan. Niin iloitsen minäkin, ja 
iloni on nyt täydellinen.  Hänen on tultava suuremmaksi, minun 
pienemmäksi.» - Johanneksen evankeliumi 3:26-30 
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Päivitys su 20.12.  (viikon 52 teksti) 
 

 
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko sielustani ja panen toivoni sinun 
sanaasi. Minä odotan Herraa kuin vartija aamua, hartaammin kuin vartija 
aamua. Israel, pane toivosi Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut 
lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. 
- Psalmi 130:5-8 
 
Vain lyhyt aika enää, ja Libanonin vuoret muuttuvat hedelmätarhaksi, ja tarhat 
ovat laajoja kuin metsät. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, sokeat 
pääsevät synkästä pimeydestä ja heidän silmänsä näkevät. Kurjat 
riemuitsevat jälleen Herrasta ja köyhimmät iloitsevat Israelin Pyhästä. 
- Jesaja 29:17-19 
 
Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut 
vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy 
sanassaan.  
Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen 
laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu: 
- Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi. 
Ja edelleen: 
 
- Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa. 
 
Ja vielä: 
- Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! 
Ylistäkää häntä, kansakunnat! 
 
Jesaja taas sanoo: 
- Iisain juuresta nousee verso, 
joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. 
Häneen kansat panevat toivonsa.   
 
Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä 
Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. - Kirje roomalaisille 15:8-13 
 
Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli 
kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että 
Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana.   
Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan 
julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.  Kun 
Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: 
»Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä 
hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä.   
Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän 
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pelastaa kansansa sen synneistä.»  Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, 
mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: 
 Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan 

nimeksi Immanuel  se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme. 
 Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti 
Marian vaimokseen. - Matteuksen evankeliumi 1:18-24 
 
Päivitys pe 25.12.  (viikon 52 teksti) 
1. Joulupäivän teksti 
 
Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle! Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa 
hänen eteensä riemuiten. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät 
luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. 
Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. 
Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään. 
Hyvä on Herra! Iäti kestää hänen armonsa, hänen uskollisuutensa polvesta 
polveen. - Psalmi 100 
 
Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa ja Juudan heimo se köynnös, 
josta hän iloitsi. Hän odotti oikeuden valtaa, mutta kaikki oli mielivaltaa, hän 
tahtoi vanhurskasta hallitusta, mutta kuuli vain katkeraa valitusta.  
Voi niitä, jotka liittävät talon taloon ja yhdistävät pellon peltoon, kunnes koko 
maa on yksin heidän eikä kukaan muu mahdu elämään siellä. Omin korvin 
olen kuullut Herran Sebaotin sanan  Näette vielä, että autius saapuu 
moneen taloon, suuret ja kauniit tilat jäävät asujaa vaille. Kymmenen 
auranalan tarha tuottaa vain yhden tynnyrin viiniä, ja kymmenen mittaa 
siementä antaa vain yhden mitan satoa. - Jesaja 5:7-10 
 
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti 
ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.  
Siinä on rakkaus  ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, 
että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme 
sovitukseksi. Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee 
meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta 
jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa 
on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy 
meissä; tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille Henkeään. Me 
olemme nähneet, että Isä on lähettänyt Poikansa maailmaan pelastajaksi, ja 
siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi, hänessä 
Jumala pysyy, ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan 
Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on 
rakkaus. Se, joka pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. 
- 1. Johanneksen kirje 4:9-16 
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Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana 
oli Jumalan luona.  
Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman 
häntä.   
Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, 
pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 
Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli 
todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 8Ei hän itse 
ollut tuo valo, mutta valon todistaja hän oli. Todellinen valo, joka valaisee 
jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja hänen 
kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli 
omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.  
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan 
lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät 
ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, Jumalasta. 
Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsellä hänen 
kirkkauttaa, kirkkauttta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän on täynnä 
armoia ja totuutta. -Johanneksen evankeliumi 1:1-14 
 
Päivitys su 27.12.  (viikon 53 teksti) 

 
 
Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit. 
Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. 
Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat, kertovat 
Herran oikeamielisyydestä, Herra on minun turvakallioni, hän ei vääryyttä tee.  
- Psalmi 92:13-16 
 
Kuulkaa! Viisaus kutsuu, ymmärrys korottaa äänensä. »Minut Herra loi ennen 
kaikkea muuta, luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. 
Iankaikkisuudesta minä sain alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun 
synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Ennen kuin 
vuoret pantiin sijalleen, ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin, ennen kuin 
hän teki maat ja mannut, ennen kuin oli hiekan jyvääkään. Olin läsnä, kun 
hän pani taivaat paikoilleen ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle, kun hän 
korkeuksissa teki taivaan pilvet ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan, kun 
hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet, ja kun hän lujitti maan 
perustukset. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan 
päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. 
- Sananlaskut 8: 1, 22-30 
 
Niin, lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua 
rohkeasti esiin emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän 
saapuu. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että 
jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. 
Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme 
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saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä 
syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. 
Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt 
ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee 
hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 
Jokainen, joka näin panee toivons häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin 
hän on puhdas ja pyhä. - 1. Johanneksen kirje 2:28-3:3 
 
Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. 
Sitten hän sanoi: »Seuraa minua.» Pietari kääntyi katsomaan taakseen ja 
näki, että heidän perässään tuli Jeesuksen rakkain opetuslapsi, se, joka 
aterialla oli nojannut hänen rintaansa vasten ja kysynyt: »Herra, kuka se on? 
Kuka sinut kavaltaa?» Hänet nähdessään Pietari kysyi Jeesukselta: »Entä 
hän, Herra?» Jeesus vastasi: »Mitä se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen 
jäävän tänne aina siihen asti kun tulen? Seuraa sinä minua.» Tästä sai veljien 
keskuudessa alkunsa käsitys, ettei se opetuslapsi kuole. Jeesus ei 
kuitenkaan sanonut Pietarille, ettei tämä opetuslapsi kuole. Hän sanoi: »Mitä 
se sinulle kuuluu, vaikka tahtoisin hänen jäävän tänne aina siihen asti kun 
tulen?» Juuri tämä opetuslapsi todistaa kaikestä tästä. Hän on tämän 
kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettava. 
- Johanneksen evankeliumi 21:19-24 

Kalervo Peltonen 
 

Poikkeustilanteesta johtuen kokoonnuimme lauantaina Rautialaan 
varsin pienellä joukolla, mutta tunnelma oli sitäkin lämpimämpi. 
 
Ohjelmassa oli varattu myös aikaa vapaamuotoiselle yhdessäololle ja 
keskinäisille keskusteluille, unohtamatta myöskään hengen ravintoa, josta 
huolehtivat mm. Esa Lipasti ja Mari Pakkanen.  
Saimme paikalle tulleiden terveisiä piirien tapaamisista ja jäsenten 
henkilökohtaisia tervehdyksiä, joita on aina ilo kuulla, sillä vuosien takaisia 
tuttavia on ympäri Suomea.  
Ateriat järjestimme tällä kertaa omatoimisesti ja osallistujat olivat tyytyväisiä 
tarjontaan. Valmistelut ja toteutuksen hoitivat Tiina Salonen ja Mari 
Pakkanen. 
 
Päivän ohjelmaan sisältyi myös hallituksen kokous, vaikka Kokkolassa 
tammikuussa pidettyä järjestäytymiskokousta lukuunottamatta kaikki muut 
tämän vuoden kokoukset on pidetty joko puhelimitse tai videoyhteyden avulla.  
Olemassa ollut tekniikka on tullut siis vuoden aikana tutuksi ja helpottanut 
huomattavasti juoksevien asioiden hoitoa.    
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Sunnuntai-aamuna siirryimme messuun Akaan kirkkoon. Messussa saarnasi 
ihmisläheiseen tapaansa Esa Lipasti ja hän avusti myös ehtoollisen 
jakamisessa. Akaan seurakuntapastori Katja Pääkkönen toimi liturgina ja 
Juha Salmesvuori kanttorina. Paikalliset piirin aktiivit Lassi Liukkonen ja Raili 
Rantanen lukivat tekstit sekä Heikki Liukkonen ja Pekka Raukola avustivat  
kolehdin kannossa.   
Messun jälkeen tarjottiin kirkkokahvit ja keittolounas seurakuntasalissa, jonne 
kokoontui lähes kolmenkymmenen hengen joukko. Jo kolmannen kerran 
vietimme kirkkopyhää Akaassa ja voidaan kai jo puhua vuosittaisesta 
perinteestä. 
 

Lämmin kiitos kaikille syysvirkistyspäiviin ja Akaan kirkkopyhään 
osallistuneille! 

Tuulia Passila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esa, Hellä ja Matti 
syyspäivillä 
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Pieksämäellä on iso jälki mielessäni. Elimme siellä melkein 
kolmekymmentä vuotta ja olimme monessa mukana ja sinne jäi paljon 
rakkaita ystäviä, joita on hyvä tavata. 
 
Korona pandemia varovaisuudesta huolimatta kirkossa oli väkeä istumassa 
joka toisella penkkirivillä ja ehtoollisen vietossa oli erikoisjärjestelyt. Messun 
teemana oli usko ja epäusko. 
Jalat syvällä mullassa maan, katseeni taivaalle kohottaa saan. Monen 
ihmisen ongelma aivan inhimillisen elämän alusta alkaen on ollut ihmisen 
juoksu tietämisen ja ymmärtämisen haussa. Hän haukkasi hyvän tiedon puun 
omenasta palasen ja kuvitteli saavansa kaiken viisauden ja tiedon. 
Ymmärtämättä, että pala on vain pala, puu on iso ja omenoita paljon ja että 
puu elää ja kasvaa, tarkentuu ja muuttuu. 
Ristiriitojen ihminen. Syvälle ihmiselämän syövereihin katsellut psykiatri 
Siegmund Freud joutui näkemään ihmisen kipuja ja ahdistusta ja siksi hän 
joutui sanomaan ihmisestä näinkin:" Ullakolla laulaa enkelikuoro, mutta 
kellarissa ulvoo sudet." 
 
Sunnuntain tekstissä (Joh.9:24-38) paljon nähnyt ja kokenut Johannes kertoo 
tarkasti ja täsmällisesti sokeaksi syntyneestä nuoresta miehestä ja hänen 
parantumisestaan. Hän pitää tapausta keskeisenä ja siksi hän käyttää koko 
luvun sen kertomiseen. 
Se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jossa hän kertoo tapahtumien 
kautta pyhäpäivän keskeisistä aiheista, siitä miten usko syntyy syntymästään 
saakka sokean ja Jeesuksen kohtaamisesta ja parantumisesta ja siitä miten 
epäusko liehtoo, taistelee, yrittää sammuttaa ja vääristellä  uskoa. 
Sitäkin kuinka usko joutuu kiusatuksi, kun ajan oppineet polttavat hihansa, 
syyttelevät, epäilevät, pilkkaavat ja lopulta karkottavat yhteisöstään. 
Johannes kuvaa myös fariseusten ja suuren neuvoston jäsenten epäuskoa, 
heihin sitkeästi pesiytynyttä, vaikeasti kitkettävää asennetta, ennakkoluuloa, 
joka torjuu ja taistelee uskoa vastaan. Mutta kyllä mekin osaamme aitoja 
pystyttää ja muureja rakentaa, rajoja vetää ja vaatimuksia esittää. 
"Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt." 
Uskon suuri salaisuus on siinä ettei sitä oteta, hallita, se annetaan. Se on 
lahja, joka annetaan meille. Se ei ole ostotavaraa eikä meidän omia 
hankintojamme.  Useimmat meistä löytää tiensä Jumalan yhteyteen ja 
läsnäoloon vähitellen elämän erilaisten kokemusten ja vaihetten kautta. 
Elämä on kirjavaa ja monenlaista ja polut Jumalan luokse mäkiset ja 
mutkikkaat. Sellaiset ne oli syntymästään saakka sokealla, teiden varsilla 
monenlaista kohdanneella miehellä.  
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Jokainen elää omaa elämäänsä, kulkee omaa polkuaan, mutta silmät 
avautuu, korvat kuulee, usko syntyy ja luottamus jaksaa vain siellä, missä 
meitä rakastetaan, armahdetaan, hoidetaan ja kunnioitetaan.  
Messun jälkeen oli odottamassa iso joukko ystäviä, entisiä työtovereita ja 
rautatieläisiä kyselemässä 
 
Esa Lipasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esa ja Arto 
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22.-24.1.2021  Talvipäivät seurakunnan leirikeskus Toukolassa, 

Akaassa 
 Jäsenistölle kokouskutsuna ilmoitetaan samalla, että 1. 

vuosikokous pidetään Toukolassa lauantaina 23.1.2021 
klo 13 

 
7.3.2021 Kirkkopyhä Seinäjoella, saarnaa Esa Lipasti 
 
28.3.2021 Kirkkopyhä Joensuussa, saarnaa Esa Lipasti 
 
 
 
 
 
 
 
 


