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Kuopion Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
PL 14, 70101 KUOPIO  –  Vuorikatu 44, 70100 KUOPIO                       www.kuopionrkmins.fi
Sähköpostit:  kimmo.kaikkonen@ains.fi    
Pankkitilit:  FI10 5609 1820 0411 52, yleinen maksuliikenne
 FI96 5600 0520 4863 28, omavastuutili (osallistumismaksut tapahtumiin, matkoille yms.)
 FI43 5600 5350 0072 84, seniorikerho

Hyvää loppukevättä!

Seuraavien jäsenkirjeiden ilmestymisen tavoiteaikataulu vuonna 2019: 17.9. ja 15.12.,
pienet poikkeamat mahdollisia. 

Aineisto toimitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen ilmestymispäivää: hannu.lehmuskero@gmail.com

V aikka talvi yllätti jälleen kerran. Tosin nyt näin 
keväästä. Yhdistystoiminta on pysynyt kuiten-
kin ennallaan. 

Messujen talkootyöt suoritettiin rutiinilla totuttuun 
tapaan. Kiitokset kaikille osallistuneille. Messujen pa-
lautetilaisuus talkoisiin osallistuneille järjestetään 
Kuopion Näyttely Oy:n toimesta myöhemmin ilmoi-
tettavana ajankohtana. Messupäällikön toimesta seu-
raavien messujen järjestelyt ovat jo pitkällä ja myynti 
on lähtenyt rullaamaan odotetusti. Messujen ideoin-
tiin liittyviä asioita on kirjailtu muistiin pitkin kevättä 
ja uusista ideoista voi olla suoraan yhteydessä Katjaan.
Yhdistyksen uudet ja nuoret jäsenet ovat olleet innolla 
mukana mm. messuilla ja työmaakäynneillä. Kiitokset 
aktiivisille opiskelijayhdyshenkilöille Eijalle ja Harrille. 
Teidän ansiosta uusia toimijoita on saatu mukaan toi-
mintaan ja ideoitua opiskelijoille suunnattuja tapahtu-
mia ja koulutuksia.

Yhdistyksen kesän ja syksyn järjestämästä ohjelmasta 
tarkemmin tässä jäsenkirjeessä. Perinteisen teatteri-
matkan lisäksi suunnitelmissa on myös messumatka. 
Muistakaa ilmoittautua heti, jotta tapahtumat saadaan 
järjestelyjen osalta hoidettua valmiiksi. Lisää tietoa yh-
distyksen nettisivuilla.
Kevään aikana yhdistyksen uudet säännöt hyväksyttiin 
Patentti- ja rekisterihallituksessa. Sääntöihin ei tullut 
isoja muutoksia, ainoastaan tehtiin pieniä tarkennuk-
sia liiton esittämien mallisääntöjen pohjalta. Säännöt 
löytyvät myös yhdistyksen nettisivuilta.
Kesän tulo tietää sitä, että Sorsasalon majalla sauna 
lämpiää lähes joka ilta. Poiketkaa majalle makkaran 
paistoon ja ottakaa saunomista varten pyyhkeet mu-
kaan. Suomen kesä saattaa myös yllättää auringon 
paisteella.

– kimmo 

Korjaus jäsenkirjeen 4/2018 hallituksen jäsenten yhteystietoihin,  
puheenjohtaja Kimmo Kaikkosen puhelinnumero 040 669 5484.
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Tulevaa toimintaa

11.7 ja 3.8. Kesäteatterikäynti Rauhalahti-teatterissa 
Näytäntönä tunnetusta Manserock-musikaalista ”Vuonna 85” Kuopioon sovitettu versio.                            
Ks. erillisilmoitus.

21.8. Lauluilta Sorsasalon majalla klo 18.00
Jo perinteiseksi muodostunut yhdistyksen lauluilta. Muusikko Pauli Huttunen hoitaa lau-
lattamisen ja säestämisen. Ilmoittautuminen 10.8.19 mennessä Martti P. Korhoselle; mart-
tip.korhonen@gmail.com, tekstari 040 540 1890. Ilmoita mahdollinen kyytitarpeesi. Ruo-
katarjoilu.

6.–7.9 Maxpo-messut, Hyvinkää
Messumatka tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille ja työikäisille jäsenille. Menomatkalla 
työmaakäynti Mikkeli-Juva valtatien parannushankkeessa. Ks. erillisilmoitus.

11.9. Syyskuun kuukausikokous Sorsasalon majalla klo 18.00
Mahdollinen esiintyjä tai oheisohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Sauna lämpiää!

1.9. – 30.11. Kehonhuoltojumppa Vuorikadun toimistolla
Tarkempi informaatio jumpan toteutumisesta ja aikataulusta annettavissa myöhemmin.

TAPAHTUMAT ILMOITETAAN MYÖS RAKENNUSLEHDEN RKL-PALSTALLA
JA YHDISTYKSEN NETTISIVUILLA, kuopionrkmins.fi

Tervehdys kaikille seniorikerhomme jäsenillemme. On 
suuri ilo todeta näin uuden puheenjohtajan silmin mi-
ten suuresti osallistuva sekä aktiivinen kerhomme on.

Kuukausittain talvella sekä syksyisin meillä on ollut 
kutsuttuja vierasesiintyjiä mielenkiintoisine aiheineen.

Kuukausikokouksemme esiintyjät ovat olleet erittäin 
pidettyjä ja hyvin valmistautuneita,kiitos heille.

Tulemme edelleen jatkamaan samalla tavalla eli py-
rimme saamaan kiinnostavat aihe-esiintyjät jokaiseen 
kokoukseemme.

Otan mielelläni vastaan ehdotuksia,joten rohkeasti 
vaan tuomaan niitä esille joko itseään koskevina ja/tai 
jäsenyhteisöä koskettavina.

Taasen alkavat jokavuotiset kesäiset palaverimme 
yhdistyksemme mökillä Sorsasalossa.

Eli ensimmäinen on 22. toukokuuta klo 12 alkaen ja 
seuraavat aina klo 12 alkavina: 5.6., 19.6., 3.7., 7.8. ja 
21.8. kesäkauden lopetus.

Kaikki eläkkeellä olevat yhdistyksemme jäsenet ter-
vetuloa toimintaan.Olethan muistanut maksaa ker-
homme kannatusmaksun 10€,se maksetaan seniori-
kerhon tilille FI43 5600 5350 0072 84.

Tämän kesän retkemme suuntautuu Kokkolan 
seudulle,josta erillinen liite jäsenkirjeessämme.

Ilmoittauminen 15.6.2019 mennessä Jouko Oksanen 
gsm.040 730 6620 oksanenjouko22@gmail.com tai 
Rainer Mikkonen gsm.050 917 4448 rainer.mikkonen@
gmail.com

Tehkää jo nyt aikavaraus kalentereihinne ja vahvista-
kaa osallistumisenne maksamalla omavastuuosuuten-
ne 15.6.2019 mennessä edellä mainitulle senioriker-
homme tilille. Omavastuuosuus on 80 €.

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat jäsenemme mu-
kaan mukaviin yhteisiin hetkiin.

JK.
”Aina hauskaa olla pittää.”

Jouko Oksanen
seniorikerhon puheenjohtaja

gsm 040 7306620
oksanenjouko22@gmail.com

Seniorikerhon kuulumisia
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 Kuopion Rakennusmestarit ja Insinöörit AMK ry:n Seniorikerho 
              KESÄMATKA 13.-15.8.2019 
Kokkola, Tankarin majakkasaari, Punaisen Tuvan viinitila, Jäsenkorjausdemo ja Meteoriitti-   
         keskus Kivitipussa, Vänrikki Stoolin keskus ja Lapuan Kulttuurikeskus Vanha Paukku 
 

Matkaohjelma: 
Ti 13.8.2019 Lähtö oheisen aikataulun mukaan kohti Kokkolaa. Ajamme Viitasaaren ja Kyyjärven kautta 

Alajärvelle. Matkalla pidämme Viitasaaren ABC-asemalla kahvitauon. Alajärvellä vierailemme 
Punaisen Tuvan Viinitilalla, jossa on tilaesittely ja viininmaistiaiset. Tämän jälkeen suuntaamme 

 Hotelli Kivitippuun. Paikan päällä nautimme aluksi klo 14.00 alkaen lounaan, jonka jälkeen on 
talon esittely ja jäsenkorjausdemonstraatio esittely. Tämän jälkeen tutustumme oppaan johdolla 
hotellin alakerrassa sijaitsevaan mielenkiintoiseen meteoriittinäyttelyyn. Vierailun jälkeen matka 
jatkuu Kokkolaan, jossa majoitumme n. klo 17.30-18.00 keskustassa kauppatorin lähellä 
sijaitsevaan Sokos Hotel Kaarleen. Nautimme päivällisen hotellin ravintolassa. 

 

Ke 14.8.2019 Hotellin ravintolassa nautitun aamiaisen jälkeen lähdemme klo 8.45 hotellilta 2 tuntia kestävälle 
Kokkolan kiertoajelulle. Paikallisen oppaan kertomana kuulemme Kokkolan historiasta ja 
nykypäivästä ja näemme Kokkolan nähtävyyksiä. Kierroksen jälkeen on hieman omatoimista 
aikaa käydä esim. kahvilla Kokkolan keskustassa. Tämän jälkeen siirrymme Meripuiston 
matkustajasatamaan, josta lähdemme klo 12.00 m/s Jenny laivalla Tankarin majakkasaarelle, 
jonne saavumme klo 13.30. Saari sijaitsee itäisellä Perämerellä Kokkolan ulkosaaristossa.  

 Saari on 900 m pitkä ja 500 metriä leveä. Siellä sijaitsee vuonna 1889 rakennettu majakka, 
vanha kalastajakylä ja kirkko sekä lintu- ja luotsiasema. Tutustumme saareen laivan kansimiehen 
opastaman kävelykierroksen puitteissa. Saarella nautimme kalakeittolounaan ja jälkiruoaksi 
kahvin/teen makean piirakan kera. Tankarin majakkasaarelta lähdemme klo 15.30 laivalla 
takaisin Kokkolaan, jonne saavumme klo 17.00. Satamasta siirrymme bussilla takaisin hotellille. 
Illalla voi käydä hotellin vieressä sijaitsevalla Kauppatorilla, jossa on kesäkeskiviikkoisin 
tunnelmallinen ja suosittu iltatori klo 21.00 saakka. Päivällisen nautimme hotellin ravintolassa.    

To 15.8.2019 Nautimme aamiaisen hotellin ravintolassa. Lähdemme klo 9.00 hotellilta Oravaisiin, jossa 
vierailemme Vänrikki Stoolin keskuksessa. Katsomme siellä lyhytelokuvan ”Suomen sota  

 1808-1809” sekä tutustumme oppaan johdolla Furiinipuustelliin ja museoalueeseen. Keskuksen 
kahvilassa nautimme kahvit/teen pullan kera. Vierailun jälkeen suuntaamme Lapualle ja käymme 
Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa. Opastetulla kierroksella kuullaan alueen mielenkiintoisesta 
ja vaiherikkaasta historiasta sekä nykypäivästä. Kierroksen aikana tutustumme mm. Lapuan 
Patruunatehtaan museoon, Pyhälahden Valokuvaamomuseoon, näyttelyihin Patruunagalleriassa 
ja Pohjanmaan valokuvakeskuksessa, kirjastoon, Lapuanliikkeen museoon ja Pajakappeliin 
(räjähdysonnettomuuden muistokappeli). Vierailun jälkeen nautimme lounaan Lapualla 
Ravintola Marian Tallissa. Tauon jälkeen matka jatkuu kohti kotipaikkakuntaa Kuopiota. 

 
 
 

Hinta: 300 € / hlö, jos vähintään 30 henkilöä 
 315 € / hlö, jos vähintään 25 henkilöä   

Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan 
 * majoitus 2 yötä Kokkolassa Sokos Hotel Kaarlessa 2-hengen huoneessa ja aamiaiset hotellissa 
 * päivällinen hotellissa (3 ruokalajin + kahvi/tee) molempina iltoina 
 * lounaat päivittäin  
 * vierailu Punaisen Tuvan Viinitilalla ja viinimaistelu 
 * Hotelli Kivitipussa talon esittely ja jäsenkorjausdemonstraatio 
 * opastus Hotelli Kivitipun Meteoriittikeskuksen näyttelyyn 
 * laivamatka Kokkolasta Tankarin majakalle ja takaisin  
 * Vänrikki Stoolin keskuksessa opastus, elokuva ja pullakahvit 
 * opastus Lapuan kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa 
 

Lisämaksusta:  * 1-hengen huoneen lisämaksu 87 € 
 

Lähtöajat: klo 7.00  Nilsiä linja-autoasema 
 klo 8.00  Kuopio linja-autoasema, tilausajolaituri 7 
 klo 8.15  Vuorelantien pysäkit  
 klo 8.30  Siilinjärvi linja-autoasema 
 

Matkan vastuullinen järjestäjä: LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY 
                  Puh. 017-3686800 
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RKL:n ja RIA:n järjestämä johtamiskoulutus 
Johtamiskoulutuksen järjesti yhteistyössä RKL, RIA ja 
RKL:n Kuopion rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 
ry:n jäsenyhdistys. Koulutus järjestettiin Savonia-am-
mattikorkeakoululla Opistotiellä kolmena maaliskuun 
tiistai-iltana noin 2-3 tuntia illassaan. Kouluttajana toi-
mi rakennusmestari (vm. 1989 Kajaanin teknillisestä 
oppilaitoksesta) Jorma Ronkainen Episteme Oy:stä.

Koulutukseen osallistui n. 80 henkilöä, jotka olivat 
opiskelijoita ja työelämässä olevia liiton jäseniä. Joh-
tamiseen liittyvä koulutus on todennäköisesti ensim-
mäinen lajissaan, joka järjestetään opiskelijoille RKL:n 
kautta.  

Koulutuksessa Jorma Ronkainen ohjasi toimimaan 
oikein johtajana, kuinka varmistetaan jaksaminen 
työssä/omassa elämässä ja neuvoi keinoja eri tilanteis-
ta selviämiseen.

Ensimmäisen illan aiheet:
Minä johtajana, mikä tukee johtamistyötäsi, johtajan 
rooliin asettuminen.

Toisen illan aiheet:  
Johtamisosaaminen, minkälaista osaamista tarvitset 
selvitäksesi johtamistehtävästäsi, johtaminen erilai-
sissa tilanteissa, hyvän johtamisen tasapaino, johtaja 
suhteiden rakentajana.

Kolmannen illan aiheet: 
Johtajan vuorovaikutustaidot, johtaja ryhmäilmiöiden 
kohtaajana, johtajuuden ”sudenkuopat”, vaikeisiin ti-
lanteisiin puuttuminen, johtajan oma kokonaishyvin-
vointi - mistä se koostuu ja miten hoidat omaa psyyk-
kistä ja fyysistä kokonaishyvinvointiasi.

RKL:n järjestöpäällikkö Mikael Åhl kävi vierailemassa 
toisen illan koulutuksessa ja oli tyytyväinen siihen, että 
paikallisyhdistyksen kautta järjestettiin kyseinen kou-
lutus ja koulutus ei tulisi olemaan myöskään viimeinen 
järjestettävä lajissaan.

Arkkitehtiopiskelija Ville Niskanen oli tyytyväinen, 
että saatiin mahdollisuus osallistua koulutukseen. Hän 
oli tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja sen antamaan 
ohjeistukseen työelämää varten.  

Omat kokemukset mitä koulutus herätti, olivat po-
sitiivisia ja tulevaisuutta tukevia asioita/tunteita. Mo-
neen asiaan sain selvitystä/toimintamallia, mitä olen 
aikaisemmin kohdannut työmailla kirvesmiehenä/
nokkana ollessani ja mitä tulen kohtaamaan ensi kesä-
nä, kun siirryn työmaille kokemattomana työnjohtaja 
valkoisen kypärän alle miettimään toimintatapoja hy-
vään johtajuuteen.

Teksti: 
Rakennusmestari AMK opiskelija Markku Vornanen

Kuva:
Rakennusmestari AMK opiskelija, Juha Räsänen

Kouluttaja Jorma Ronkainen Episteme Oy:stä ja RKL:n järjestöpäällikkö Mikael Åhl
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MATKA HYVINKÄÄLLE  
JA HELSINKIIN 6.-7.9.2019

Yritysvierailut menomatkalla  
Maxpo Messut Hyvinkäällä

Matkaohjelma:
Pe 6.9.2019 Lähtö aamulla Kuopiosta kohti Helsinkiä. Matkalla vieraillaan Vt 5 Mikkeli-Juva pro-

jektilla. Hankkeesta tietoa Väylän verkkosivuilla ja sitä voi seurata myös Facebookissa. 
Vierailun jälkeen matka jatkuu kohti Helsinkiä. Matkalla lounastauko Vierumäen Matka-
keitaassa. Matka jatkuu Hyvinkäälle, jossa on ryhmän järjestämä yritysvierailu Onninen 
Oy:ssä. Onniseen tutustumisen jälkeen ajo Helsingin keskustaan, jossa majoittuminen 
Sokos Hotel Albertiin. Majoittumisen jälkeen on iltaohjelma vapaa.

La 7.9.2019 Aamiainen on tarjolla hotellin ravintolassa. Lähtö sovittuna aikana hotellilta Hyvinkäälle 
Maxpo messuille. Messutarjontaan tutustumisen jälkeen lähtö n. klo 14.00-15.00 koti-
matkalle. Lounastauko joko Vierumäellä Matkakeitaalla tai Kuortin ABC-asemalla. Tar-
vittaessa myös toinen tauko matkalla. Saapuminen Kuopioon illalla n. klo 19.00-20.00.

Hinta: 40 € /jäsen, 10 € /opiskelijajäsen

Hintaan sis.: * bussimatkat em. ohjelman mukaan
 * majoitus Helsingissä Sokos Hotel Al-

bertissa 2-hengen huoneessa
 * aamiainen hotellissa
 * lounaat meno- ja paluumatkalla

Lisämaksusta: * haluttaessa 1-hengen huoneen lisä-
maksu 40 € (yhdistys maksaa, jos pa-
riton määrä lähtijöitä)

Varaus: Olemme varanneet alustavasti 19 kpl 2-hengen huoneita Sokos Hotel Albertista.

Yleiset ehdot ja maksaminen:   
Matka on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille ja opiskelijajäsenille. Matkan toteutuminen 
edellyttää minimissään 20 henkilön osallistumista. Ilmoittautuminen 14.06.2019 mennes-
sä Harri Hassiselle: harri@harpa.fi, tekstari 044 596 7346. Maksut tilille FI96 5600 4863 28   
28.06.2019 mennessä         
       

Matkanjärjestäjä
LINJA-AUTOLIIKE E. AHONEN KY

Matintie 12, 73300 NILSIÄ
Puh.  017 – 3686 800

www.eahonen.com
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Rakenna ja Asu-messut 2019 ja yhdistyksen 
talkootoiminta messuilla
Itä-Suomen vanhin ja suurin rakennusalan ammatti- ja 
yleisötapahtuma Rakenna ja Asu-messut vietiin läpi 
jo kymmenien vuosien kokemuksella. Meillä oli mes-
supäällikkönä uusi innokas Katja Juppi, joka veti hom-
man maaliin tyylikkäästi, avustajana loppuvaiheessa ja 
itse messuilla oli kaikkien tuntema Enska (Väätäinen). 

Olin talkootöiden osalta kaksoisroolissa vetämällä 
halliin tulevan liikenteen ohjausporukkaa piävetäjä 
tehtävien ohella. Tämä liikenteen ohjaus piti minut tiu-
kasti viisi vuorokautta mukana hallilla ja sain samalla 
laajemman näkemyksen meidän talkootoimintaan. 

Liikenteen ohjaukseen hallin oville kolmelle ja puo-
lelle päivälle talkoolaisien saanti oli tosi työlästä ja siinä 
en valitettavasti täysin onnistunut, ryhmä jäi vajaaksi. 
Tarve oli 3 ja ½ päivän, 48 tunnin ajalle 5 tunnin vuo-
roihin yhteensä 40 talkootekijävuoroa eli henkilöitä ta-
sapuolisesti sijoitettuna 25-28 henkilöä. Nyt tämä posti 
hoidettiin 20:llä henkilöllä. Myös rakentajaryhmä kärsi 
henkilövajausta, varsinkin purkupäivänä maanantaina, 
toisaalta siinä ryhmässä oli ajoittain väljempää henki-
lömiehitykseen sovitettuna. Rakentaja- ja liikenteen 
sisäänohjauksen toiminnat esitän tulevana vuonna 
yhdistettäväksi yhden johdon alle. Myös messuaikojen 
siivouksen organisointi on mielestäni saatettava saman 
porukan vetovastuulle ja esitykseni on, että sen organi-
sointi olisi tulevaisuudessa naiskerholla.

Vanhojen talkoolaisten sitoutuminen oli todella 
kunnioitettavaa, mm. kaihileikkauksen jälkeen kahden 
päivän perästä henkilö oli jo talkoissa mukana ja toi-

sen henkilön kyynärsauvat eivät myöskään estäneet 
mukaan tuloa talkoisiin. Minä laitoin parikymmentä 
markkinointisähköpostia 80- ja 90-luvulla syntyneille 
jäsenillemme ja soitin kymmenkunta läpimennyttä 
puhelua samaisille henkilöille, houkutellakseni mu-
kaan talkoisiin, kertomalla heille, että 80 vuotiaat on jo 
mukana, 90 vuotiaat eivät enää pääse, tulkaa te täyt-
tämään vajaukset; saatiin kolme nuorempaa mukaan. 
Tämä talkootapahtuma  ja sen taloudellinen merkitys 
yhdistyksemme toiminnan yhteydelliseen kuin talo-
udelliseen toimintaan on ollut ja tulee olemaan yksi 
peruskivistä. 

Messutalkoot menivät kokonaisuutena hyvin. Ulos-
purkaus sunnuntaina oli jämäköiden järkkäreiden ja 
liikenteen ohjauksen yhteistyönä hallittu ja turvarekan 
ollessa esteenä hallin ovella esti näytteilleasettajien 
ennen aikaisen rynnimisen ja osastojen purkamisen.

Itse messujen ilme ja käytävien väljyys toi messuille 
rennon ja selkeän meiningin. Ja kuten Savon Sanomat 
kirjoituksessaan totesi; messulle tulee sellaiset ihmiset 
jotka hakevat jotain pääsymaksun vastineeksi, ja tätä 
näytteilleasettajat pitävät positiivisena asiana.

Olen ollut messujen vetovastuussa nyt viisi vuotta 
ja katson, että on nuorempien vuoro tehdä messutal-
koista vetovoimainen tapahtuma jatkossa. Toivon, että 
talkooinnostus jatkuu ja tämä vuosittainen traditio saa 
meitä jäseniä liikkeelle noin sata henkilöä kuten aikai-
simpina vuosina on ollut.

Rainer Mikkonen
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KUOPIOROCK-MUSIKAALI, Vuonna 85, kauan on aikaa siis….
Kaikkien aikojen suosituin kotimainen musikaali nyt Manserockista Kuopioon versioituna.

Tapaamme Rauhalahden kesäteatterin edessä puoli tuntia ennen esityksen 
alkua, jossa jaetaan liput teatteriin. Alustavasti on varattu 25 teatterilippua 11.7. klo 
19.00 näytäntöön ja 25 lippua 3.8.klo 15.00 näytökseen. Minimi määrä per esitys on 20 
henkilöä.

HINTA JA SISÄLTÖ
Jäseniltä 5€, seuralainen 40€,  teatteriesitys ja väliaikakahvit sekä suolainen tai makea 
leivonnainen. Jäsenetuhinta vain yhteen näytäntöön.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 
Sitovat ilmoittautumiset Rainer Mikkoselle, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com,
ja maksamalla matkan hinnan, jäsen 5€ ja seuralainen 40€, 17.6.2019 yhdistyksen oma-
vastuutilille FI96 5600 0520 4863 28. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitse kumpi 
näytäntö 11.7 vai 3.8, sekä suolainen vai makea leivonnainen kahvin kanssa (teetä saa 
myös vaihtoehtona).

LISÄTIETOJA
Rainer Mikkonen, p. 050 917 4448, rainer.mikkonen@gmail.com

TERVETULOA
PERINTEEKSI

MUODOSTUNEESEEN
KESÄTEATTERIIN!  

Jäsenten ja heidän
seuralaistensa teatteriesitys

Rauhalahti teatterissa.
Varattu kaksi esitystä

to 11.7 klo 19.00 ja
la 3.8 klo 15.00. 


