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TTIIEETTOOIIKKKKUUNNAA  

 
SSIIIIPPIIPPYYÖÖRRÄÄNN  TTOOIIMMIITTUUSS  

 
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: Kalenterien jakoa Tampereen rautatieasemalla 
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Alussa Jumala loi taivaan ja maan.Maa oli autio ja tyhjä, pimeys 

-3 
 
Herra, tahdon ajaa oikeaa tietä. Näin lukee isossa lakanassa motoristi kirkolla 
vuosittain perinteisessä motoristien kirkkopyhässä Liedossa. Nämäkin 
kokoontumiset ovat alkaneen jo 1980 luvulla. 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys Ry viettää nyt 120 vuotis juhla vuotta. 
Tästä olemme olemme iloisia. Näihin vuosiin on liittynyt monenlaista aaltoilua. 
Nyt vietämme myös erityistä aikaa maailman laajuisen corona pandemian 
yllättäessä koko maailman. Miksi Jumala puhuttelee meitä nyt ja mitä meidän 
tulisi tehdä tässä tilanteessa. Raamatun kehoitus on joka tilantessa voi 
rukoilla ja kiittää. 
Kansainvälinen juhlakokous heinäkuussa on siirtynyt ensi vuoteen. Muita 
suunnitelmia pidämme tilanteen mukaisesti. 
Juhannuksena on kirkkopyhä Vesilahdessa. Siellä saarnaa Mari Pakkanen ja 
Narvan kyläkirkossa on myös meidän kirkkopyhä 27.6.2021. Siellä on saarna 
vuorossa  Jaakko Antola. 
 
 
Siunattua kesää sinulle, läheisillesi ja 
asioillesi nyt ja tästä eteenpäin 
Iikka Löytty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PPUUHHEEEENNJJOOHHTTAAJJAANN  TTEERRVVEEHHDDYYSS  
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Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ja sen tekemä hengellinen työ on 
vuosikymmenten varrella saanut tekijöikseen monia rohkeita Jumalan 
tulen kantajia. Heidän joukostaan nousee Suomen Lähetysseuran 
lähetysjohtaja, rovasti Alpo Hukka. 
 
Hän syntyi veturinkuljettaja Tauno Hukan ja vaimonsa Anna os. Pärnäsen 
perheeseen 22. 9. 1916 Sortavalan maalaiskunnassa. Tultuaan ylioppilaaksi 
Sortavalan lyseosta v. 1935, Hukka opiskeli teologiaa Helsingin Yliopistossa. 
Hänet vihittiin papiksi Viipurissa kesäkuulla 1939. Sotavuodet 1939-1945 
Alpo Hukka toimi sotilaspastorina rintamalla. RKY: n sihteerinä hän toimi 
vuosina 1939-1945, tehden puhujamatkoja ja pitäen hartaustilaisuuksia eri 
puolilla rataverkkoa. Etevänä kirjoittajana hän keskittyi lisäksi RKY:n 

-sien 
mentyä pastori Alpo Hukka lähetettiin Leena-puolisonsa kanssa 
lähetystyöhön Ambomaalle, nykyisen Namibian alueelle. Siellä Hukan 
pariskunta, lähetyskutsun saaneena sai viedä sanomaa Kristuksen 
pelastustyöstä Afrikan taivaan alla. Hukka sai kehittää nuoren kirkon työtä ja 
kouluttaa tulevia pappeja vuosina 1946-1952 ja toisen työkauden ajan 1954-
1963. Suomen Lähetysseuran lähetysjohtajana rovasti Hukka toimi vuosina 
1967-1981.  Jäätyään 1981 eläkkeelle hän oli toivottu puhujavieras RKY:n 
Helsingin piiri kokouksissa 1980- ja 1990-luvulla. Usein hän puheissaan pa-
lasi nuoruusvuosinesa Sortavalaan, joka hänelle oli rakas ja tärkeä paikka. 
Kirkkau-den iankaikkisiin majoihin Alpo kutsuttiin 4.heinäkuuta 2016. 
Iäisyysmatkalle hänet siunasivat 27. heinäkuuta Namibian kirkon piispa 
Kleopas Dumeni, piispa She-kutaamba V.V. Nambala ja lähetysjohtaja Seppo 
Rissanen ja rovasti Timo Hukka Meilahden kirkossa. Muistotilaisuudessa oli 
läsnä Suomi-Namibia-seurasta president-ti Martti Ahtisaari Eeva-
puolisoineen.  
 

 

Rovasti Alpo Hukka (1916-2016) 
oli RKY:n ensimmäinen 
pappissihteeri. 

RRKKYY  VVAAHHVVOOJJAA  VVAAIIKKUUTTTTAAJJIIAA  
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Runsaat kolme vuosikymmentä RKY: n vastuutehtävissä toiminut 
konttoripäällikkö Veikko Sameli Karjanmaa syntyi 15. kesäkuuta 1921 
Ilmajoella, seudulla, missä isän-maan rakkaus ja usko Jumalaan olivat todella 
tärkeitä jokapäiväisessä elämässä. Yli-oppilaaksi tultuaan Karjanmaa tuli 
Valtionrautateiden palvelukseen ja liikenneoppi-laaksi 5. liikennejaksoon 
Seinäjoella. Siellä hän työskenteli sähköttäjänä ja kirjurina monilla eri 
liikennepaikoilla. Virkatyönsä ohella hän suoritti Helsingin Yliopistossa  
alemman oikeustutkinnon (varanotaarin tutkinnon) v. 1955. Vuonna 1958 
Karjanmaa siirtyi linjahallinnosta rautatiehallituksen rataosastolle, toimien 
ensin kirjanpitäjänä ja myöhemmin useissa vastuullisissa hallinnon 
tehtävissä. Ratatoimiston yleisen jaoston päällikkönä konttoripäällikkö 
Karjanmaa sai vastuulleen noin 4000 rataosaston työso-pimussuhteisen 
työntekijän henkilöasiat. Rautatiehallituksen virkamiehenä hän osal-listui 
lukuisiin valtionhallinnon esimiestason kursseihin ja seminaareihin, jotka johti- 
vat hänet lukuisiin asiantuntija- ja koulutustehtäviin. Pohjanmaalla 
körttikodissa kas-vaneelle ja varttuneelle Veikolle elävä usko Jumalaan oli 
kaikki kaikessa. RKY:n työ ja erityisesti kansainväliset kongressit ja yhteydet 
toisten maiden vastuunkantajiin oli-vat asioita, joita hän tahtoi kaikella 
voimallaan ja taidollaan edistää. Valtava, maail-moja syleilevä elämänilo ja 
vakaumus, että kaikki työ, mikä RKY:ssä tehdään, ei ole meidän, vaan se on 
meidän Herramme vastuu

muistonsa säilyy monien rautatieläisten ja RKY-ystävien sydämissä. 
 
    Unto Martikainen, Joensuu 
 
 

 
 

Veikko S. Karjanmaa 
Rautatiehallituksessa                               
helmikuulla 1985. 
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Haastateltavat ovat parhaillaan kodikkaasti ja rauhallisesti RKY:n 
päiväkahvilla kodissaan Kaarinassa, jossa Kalervo käy keskiviikkoisin 
ja lauantaisin. Kahvi tuoksuu ja molemmat muistavat lämmöllä 
Rautialan kauniisti katettua kahvipöytää.  
  
Kalervon ensimmäinen muistikuva RKY:stä on Tampereen piiristä, kun hän 
kummiensa Onni ja Esteri Peltosen kanssa oli 6-vuotiaana vierailulla Esterin 
äidin, Lydian kodissa. Yhdessäolo päätettiin silloin ja aina myöhemminkin 

 
 
Kaarinan ensi kosketus yhdistykseen oli Morkussa, Tampereella kun hän oli 
alkanut seurustella Kalervon kanssa. Kaarina hämmästeli, mihin oikein oli 
joutunut. Kaikki muut Kalervoa lukuunottamatta olivat paljon iäkkäämpiä ja 
kesti aikansa, ennenkuin Kaarina tunsi kuuluvansa joukkoon. Niistä ajoista on 
jäänyt mieleen Malmivuon pariskunta  ja Pentti Kortenkangas. Mikään laulu ei 
ole erityisesti jäänyt soimaan noilta vuosilta. 
 
Rautialasta on sen sijaan paljonkin muistikuvia, sillä tutustumisestaan lähtien 
Kaarina ja Kalervo ovat viettäneen siellä jokikisen juhannuksen. Kaarina 
muistaa hyvin ne hellepäivät, kun Tampereelta matkustettiin bussilla 
Vesilahteen ja majoituttiin aittaan. Tärkeä esikuva Kaarinalle on ollut 
ihmeellinen ihminen Katri Virintie, joka oli pianisti ja säesti Rautialassa aina 
kaikki laulut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HHAALLLLIITTUUKKSSEENN  JJÄÄSSEENNEETT  
KKAAAARRIINNAA  JJAA  KKAALLEERRVVOO  PPEELLTTOONNEENN  

Kaarina Valamon ystävien matkalla 
marraskuussa 2020   

Kalervo Parkinmäen palvelukodissa, 
Turussa 
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Kun Katri sitten pääsi taivaan kotiin, Kaarina jatkoi Katrin tehtävää RKY:n 

kanttoriksi ja tieto valmistumisesta lähetettiin postitse, vaikka 
opetussuunnitelmaan kuuluneista teologian opinnoista osa oli suorittamatta. 
Myöhemmin elämässään Kaarina on saanut paljon myös teologista opetusta 
Kalervon ja Anna-Maija Raittilan kautta.   
 
RKY:ssä laulu ja yhteinen veisu on aina ollut erittäin voimallista. Kalervo on 
lisäksi pitänyt lukuisia kertoja raamattutunteja Rautialassa mm. kesäpäivillä. 
Saunaillat rannassa ja ihanat uintimatkat ovat olleet suuri lahja. Kaarina ja 
Kalervo viettivät Morbackassa 20 vuotta retriittityössä ja elivät yhteisöelämää, 
siksi Annelin ja Immun kanssa jaettiin paljon yhteisiä kokemuksia.  
 
Suomen siniristilippu liehumassa Rautialan salossa aina RKY:n tilaisuuksissa 
kuvaa hyvin Suomen historiaa, mutta sen sinivalkoiset värit muistuttavat 
meitä muyös siitä, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Usein tuolloin 
sinisellä taivaalla purjehtivat myös valkoiset pilvet ja kohotimme katseemme 
tuonpuoleiseen. Poisnukkuneet rakkaat ovat edelleen keskuudessamme. 
Niin te ette siis ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan pyhien kansalaisia ja 
Jumalan perheväkeä. 
  
haastattelu: Tuulia Passila 
kuvat: Kaarina Peltonen 
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"Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätköissä, jos se on 
ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, 
vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessaolijoille. 
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille. " (Matt. 5:14-16) 
 
Tämä kirjoitukseni jäi melkein kirjoittamatta. Koin olevani niin huono kristitty, 
ettei minulla ole oikeutta puhua Jeesuksesta. Pohdin, että uskallanko edes 
puhua Jeesuksesta. Minähän olen vain tällainen, hyvin tavallinen ihminen. 
Jeesuksen valo loistaa minusta himmeänä, jos sellaisenakaan. Usein koen 
olevani vain savuava lampunsydän. Toivoni on vain siinä Jeesuksen 
lupauksessa, että hän ei savuavaa sydäntä sammuta.  
 
Olen aivan varma siitä, etten ole ainut kristitty, joka kokee näin. Ajattelemme, 
että olisi niin paljon helpompaa puhua Jeesuksesta, jos olisimme jollain tavoin 
parempia kristittyjä. Varmasti moni kiinnostuisi uskonasioista, jos näkisi, 
miten iloisia me olisimme koko ajan. Ihmiset tulisivat Jeesuksen omiksi, kun 
näkisivät miten helppoa ja mukavaa elämästä tulee, kun vain uskoo. Varmasti 
ihmiset uskoisivat, jos näkisivät miten paljon paremmiksi ihmisiksi usko on 
meidät muuttanut. 
 
Yhtenä kesänä kerroin eräälle agnostikolle rehellisesti elämästäni, sen 
vaikeuksista ja taisteluista. Tämä agnostikko järkyttyi ja sanoi: "Mutta sinähän 
olet uskovainen! Miten sinun elämäsi on voinut olla noin vaikeaa? Jos usko ei 
tee elämästäsi helpompaa, miksi sinä uskot? Ihan turhaa." 
 
Niinpä. Jokainen kristitty tietää, millaista tietä kuljemme kirkkauteen. Tie on 
kaita, taisteluita on paljon ja välillä tuntuu, että rukoilemme vastauksia 
saamatta. Emme ole tulleet Jeesuksen seuraajiksi sen takia, että saisimme 
helpon elämän. Seuraamme Jeesusta, koska hän on ainut tie Isän luokse. 
Elämässämme on Herran armosta onneksi myös niitä siunauksen aikoja ja 
paljosta voimme myös kiittää. Mutta, tiemme ei todellakaan ole aina helppo. 
 
Jeesus valitsi seuraajikseen tavallisia ihmisiä. Sellaisia kuin mekin olemme. 
Jos suljemme suumme ja piilotamme lamppumme toisilta ihmisiltä, kuka 
silloin kertoisi ihmisille Jeesuksesta? Koska itse Jumala ei vaadi meiltä 
minkäänlaista onnistunutta kristityn elämää, pystyisimmekö olemaan 
vaatimatta sitä itseltämme? Olisiko paras todistus Herrastamme tällainen ihan 
tavallinen ihminen? 
 
Minä haluan sisäistää sen, että minulla ja meillä kaikilla on todellakin oikeus 
puhua ihmisille Jeesuksesta! Jos kuulijat haluavat uskoa Jumalaan, joka 
antaa helpon ja mukavan elämän, silloin he eivät halua tutustua meidän 

KKEENNEELLLLÄÄ  OONN  OOIIKKEEUUSS  PPUUHHUUAA  JJEEEESSUUKKSSEESSTTAA??  
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Herraamme - ristillä kärsineeseen, kipujen mieheen ja sairauden tuttavaan. 
Mutta, ne jotka haluavat kuulla tästä suuresta Jumalan armosta, joka loistaa 
ristiltä tavallisille ja huonoille, heille me heikot uskallamme kertoa: "Jeesus 
rakastaa sinua sellaisena kuin sinä olet. Hän on ristinkuolemallaan sovittanut 
sinun syntisi. Jeesus ei vaadi sinulta mitään vaan hän antaa kaiken 
ilmaiseksi. Häneen uskoen voit elää tässä maailmassa, välillä kompuroiden ja 
väsyen, mutta luottaen siihen, että Jeesus vie kerran jokaisen omansa 
taivaan kotiin." 
 
Ja nämä sanat voimme omistaa myös itsellemme. 
 
Teitä kaikkia siunaten, 
 
Marjo Kujala 
Lähiliikennekonduktööri 
Helsinki 
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Paljasjalkainen akaalainen Jukka 
Juomoja on pitkän linjan 
rautatieläinen ja aloitti ensimmäisen 
työrupeamansa VR:llä jo vuonna 
1987. Kolmen vuoden jälkeen hän 
siirtyi Postin palvelukseen ja näissä 
tehtävissä vierähti yhdeksän vuotta. 
Posti muuttui kuitenkin 
liikelaitokseksi ja epävarmuus 
työpaikasta alkoi huolettaa. Vuonna 
1999 hän palasi takaisin VR:lle, kun 
avautui mahdollisuus työskennellä 
Tampereella ensin vaihtotyössä ja 
myöhemmin konduktöörinä.  
 
Yhdeksänkymmentäluvun jälkeen ensimmäinen kosketus RKY:hyn on ollut 
Helsingin pääkonttorissa järjestetty aattohartaus, johon on osallistunut mm. 
yhdistyksen kulloinenkin puheenjohtaja tuomalla tilaisuuteen 
joulutervehdyksen. Muutamana viime vuonna myös yhdistyksen 
kansainvälinen kalenteri veturinkuvineen on tullut tutuksi. 
 
Tällä hetkellä henkilöstöohjaajana toimiva Jukka huolehtii junahenkilökunnan 
tulevien vuorolistojen muutoksista mm. sairauslomien, vuoronvaihto- ja 
muiden etukäteen tiedossa olevien tarpeiden mukaisesti, niin että junissa on 
aina riittävä miehitys.  
Tehtävän hoitaminen on mahdollistanut etätöiden tekemisen jo yli vuoden 

yhteensä kuutena päivänä. Etätöiden ansiosta työmatkoihin käytetty aika on 
lyhentänyt työpäivää ja työilmapiirikin on yksin työskennellessä itsestä kiinni.  
 
Perheellisellä Jukalla on puolison lisäksi kolme aikuista lasta ja jo yksi 
lapsenlapsi,  10 kuukauden ikäinen vanhemman pojan tytär Pihla, 
isovanhempien ilonaihe.  
Jukka ei suinkaan ole sisarusparven ainoa rautatieläinen, sillä hänen veljensä 
Jyri toimii nykyään käytön suunnittelijana ja toimenkuvaan kuuluu 
junahenkilöstön päivittäinen häiriönhallinta. Palvelusvuosia Jyrillekin on 
kertynyt yhtäjaksoisesti jo yli kolmekymmentä. 
 
Veljeksiä yhdistää myös mm. musiikkiharrastus, sillä vuonna 1994 on 
perustettu kolmen miehen yhtye, joka on keikkaillut ympäri Suomea ja 

JJUUKKKKAA  JJUUOOMMOOJJAA,,  
TTOOIISSTTAAMMIISSEEEENN  RRAAUUTTAATTIIEELLÄÄIINNEENN  
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soittanut myös mm. monissa rautatieläisten häissä lähiseudulla ja 
kauempanakin. Nykyään Fiilisbändin kokoonpanoon kuuluu viisi miestä; 
Jukka, Jyri, rumpali Risto, basisti Jukka ja kosketinsoittaja Ari.  
Jukka Juomoja on myös tehnyt sanoituksia ja sävellyksiä mm. vuoden 2010 
tangokuningas Marko Maunukselalle sekä Matille ja Tepolle.  
Musiikkiharrastus, vai voiko jo sanoa että toimiminen vähintäänkin musiikin 
puoliammattilaisena jatkuu edelleen ja treenipaikka on aktiivisessa käytössä.  
 
teksti: Tuulia Passila 
kuva: Tiina Salonen 

Kalentereita voit vielä tilata jaettavaksi asuinpaikkakuntasi 
rautatieläisille ja muille ystäville. 
 
Kansainvälisenä yhteistyönä valmistunut kalenteri on ollut jo lähes kymmenen 
vuoden ajan erittäin merkittävä keino tehdä yhdistystämme tunnetuksi niin 
työssäkäyvien kuin oloneuvoksena olevien rautatieläisten keskuudessa. Myös 
asemilla ja junissa henkilökunta on ottanut jaetut kalenterit kiitollisina vastaan.  
 
Tilauksen voit tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteella 
tuulia.passila@pp.inet.fi,  
kotisivujemme palautelomakkeella www.http://railhope.fi/yhteys 
tai soittamalla 050 5759288. 
 
Mikäli haluat tehdä vapaaehtoisen kalenterilahjoituksen, voit tilisiirrossa 
käyttää viitettä 2273. 
Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry, FI51 4108 0011 3715 75. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KKAANNSSAAIINNVVÄÄLLIISSEETT  KKAALLEENNTTEERRIITT  22002211  
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Tämän viikon aiheeksi meille on annettu Sunnuntain teksteissä:  
"Sydämen puhetta Jumalan kanssa." 
 
Rukoussunnuntain teksti kertoo esimerkkien kautta yllätysvieraiden takia 
hankaluuksiin ajautuneesta ja ystävältään turhaan apua pyytäneestä 
henkilöstä. 
Hän ei kuitenkaan anna periksi vaan pyytelee niin kauan kunnes toinen 
joutuu myöntymään. 
Rukous on uskovan hengitystä, yksi uskon elinehdoista. Se on ihmisen 
perusoikeus, joka kuuluu meille jokaiselle, epäonnistuneille ja hätääntynelle.  
Usein rukouksessa tarvitaan sitkeyttä, lujuutta ja peräänantamattomuutta, 
oikein onkimiehen kärsivällisyyttä.  
Uskomiseen, rohkeaan turvautumiseen, rukoukseen 
on joskus pitkä tie. Aina ei valot ole päällä, tietäminen on ymmärryksen 
takana. Usko on usein salassa, piilossa, mutta teoissa, elämämme juoksussa 
sen iloissa, suruissa ja vaikeuksissa se paljastaa itsensä. 
Monet  ymmärtämättömyyden herättämät turhuuden ajatukset sumentavat 
mielen. 
 
Jeesus sanoo rohkaisevasti: Yksin "Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin 
teille annetaan; etsikää niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan." 
Siksi rohkeasti katse ylöspäin, kohti elämän herraa. 
Sieltä apu tulee, toivo herää ja usko varttuu. 
 
Keväisin terveisin Esa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESIRUKOUKSIA 2021 

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 

SSAANNAA  SSIINNUULLLLEE  
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Juhlavuoden kunniaksi olemme painattaneet yhdistyksen logolla varustettuja, 
käytännöllisiä kangaskasseja. Värivaihtoehtoina on sininen ja valkoinen. 
Kassimateriaali on pestävää ja siksi se on hyvä vaihtoehto kertakäyttöiselle 
muovikassille. Kassin ansiosta yhdistys saa näkyvyyttä ja käyttäjä 
mahdollisuuden kertoa toiminnastamme. 
 
Jäsenet voivat tilata kasseja sopivaksi katsomansa määrän omaan käyttöön 
ja myös myytäväksi.    
Kummankin värivaiht
sähköpostiin tuulia.passila@pp.inet.fi tai soittamalla 050 5759 288/Tuulia.  
 
Alla on kuvat molemmista värivaihtoehdoista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRAAIILLHHOOPPEE  --KKAANNGGAASSKKAASSSSIITT  

RAILHOPE -KANGASMASKIT 

Olemme tilanneet lisää pestäviä ja kaksinkertaisesta kankaasta 
valmistettuja RailHope-tekstillä varustettuja kangasmaskeja, koska 
niiden käyttö on edelleen ajankohtaista. Maskit ovat hyvin 
muotoutuvia ja riittävän suuria. 
Jäsenet voivat tilata maskeja 2 kpl:een erissä. Maskien mukana 
toimitetaan myös huolto- ja käyttöohjeet. 
 

tuulia.passila@pp.inet.fi tai soittamalla 050 5759 288/Tuulia. 
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25.-27.6.2021 Juhannus Rautialassa; viikonloppu peruutettu epävarman 
virustilanteen vuoksi 

 
26.6.  klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Vesilahden kirkossa, 

saarna Mari Pakkanen 
* jumalanpalvelus lähetetään suoratoistona ja linkki löytyy 
Vesilahden seurakunnan sivuilta.  
 

27.6.   klo 10 rautatieläisten kirkkopyhä Narvan kyläkirkossa, 
saarna Jaakko Antola 

 
23.-25.7.2021 Yhdistyksen 120-vuotisjuhla ja kansainvälinen viikonloppu 

on siirretty ensi vuodelle ja uusi ajankohta on 22.-
24.7.2022. 

 
24.7.  klo 13 yhdistyksen 2. vuosikokous Toijalan Sampolassa, 

Sampolantie 3, Akaa. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja tilaisuus aloitetaan lounaalla klo 
11. Kokouksen jälkeen on varattu muulle ohjelmalle aikaa 
klo 17 asti.  

 
Syyskuussa  Rautatieläisten kirkkopyhä Akaassa 
 
21.11.2021 Kirkkopyhä Lakeuden Risti (siirtynyt maaliskuulta), saarna 

Esa Lipasti  
 
Rautatieläisten kirkkopyhä Joensuussa, saarnaa Esa Lipasti (ajankohta 
tarkentuu myöhemmin) 
 

TTUULLEEVVAAAA  TTOOIIMMIINNTTAAAA  22002211  



 
 
 
 
 

  
 
 

KUTSU 
 

Rautatieläisten Kristillinen Yhdistys ry:n 
 II SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS  

lauantaina 
24.7.2021 klo 13 

 
Toijalan Sampolassa, Sampolantie 3 37800 Akaa 

  
 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
 

Tilaisuus aloitetaan lounaalla klo 11, joten ilmoitathan osallistumisestasi  
viimeistään keskiviikkona 21.7. numeroon 050 5759288/Tuulia. 

 
Tervetuloa kokoukseen!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siipipyörä -lehti on luettavissa 
seuraavien kirjastojen lukusalissa: 

 
Akaan pääkirjasto 
Nurmon kirjasto 

Peräseinäjoen kirjasto 
Seinäjoen kirjasto 

Tampereen pääkirjasto Metso 
Turun kaupunginkirjasto 


