
SENIORIEN KESÄMATKA 2. - 4.8.2021 
Strömforsin ruukki, Porkkalan paranteesi, Fiskarsin ruukki, Sibeliuksen Ainola ja 
Juhani Ahon Ahola 
 
Matkamme alkoi aamuvarhain klo 7.30 kesäisessä säässä Kuopion linja-autoasemalta 30:n jäsenen 
sekä yhdistyksestä kutsuttujen 2:n jäsenen voimin. Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimi 
monivuotinen yhteistyökumppanimme Linja-autoliikenne E. Ahonen Ky kuljettajanaan pidetty ja 
haluttu Jukka Savinainen. 
 
Heti viimeisinpien matkustajien noustessa autoon Pitkälahden ABC:ltä laitoimme soimaan Juice 
Leskisen ”Haetarirok” ja siitäkös saimme lentävän lähdön matkallemme. Sen jälkeen 
soitettiin ”Naurava kulkuri” a`la Jean Pierre Kusela alias Vesa-Matti Loiri. Nyt ei enää estänyt 
mikään, että tästä tulee hieno matka, koska seniorikerhon perinteenä on jakaa 2 cl pikarit jokaiselle 
haluamalle jaloviinaa ja eikun matkaan! Matkalla pysähdyimme Kotileipomo Siiskosella 
hörppäisemässä kahvit. Maukkaan lounaan nautimme Valkealan ABC asemalla runsaan ja 
monipuolisen noutopöydän antimista. 
 
Lounaan jälkeen ajoimme Ruotsinpyhtäälle Strömforsin Ruukkiin, missä meillä oli opastettu 
teemakierros oppaana Marjut Stålsin ”Rautarouva Virginia af Forselles”. Ruotsinpyhtäältä 
matkamme jatkui Vantaalle, jossa majoituimme Break Sokos Hotel Flamingoon. Illallinen kuitenkin 
painoi päälle tullessamme ja sainkin sovituksi, että illallisajan ajan aloitus on klo 18.45 
ennakoidusta klo 18.00. Hieno ele hotellilta. Illallislounas oli järjestetty toiveemme mukaan 
yksityiseen tilaan koronariski huomioiden, josta kiitos matkanjärjestäjälle Ahoselle. 
 
Hotellin aamiaisesta suuntasimme kohti Kirkkonummea, josta Kolsarbyn hautausmaalla kyytiimme 
nousi oppaamme Susanne Ekström, joka varsin tyhjentävästi kertoi historiasta pakkoluovutetusta/-
vuokratusta sodanjälkeisestä Porkkalasta aina takaisin luovutukseen asti ajalla 1944 - 1956. 
Näimme myös Grefvaksen bunkkerin, joka oli toiseksi suurin Porkkalaan rakennetuista 
bunkkereista. Siuntiosta jatkoimme Inkooseen Igor-museoon. Museo kertoo ainutlaatuisesta 
ajanjaksosta Suomen historiassa eli Porkkalan vuokrauksesta 1944-1956. Igor-museolta 
matkasimme Billnäsin ruukkiin, jossa nautimme erittäin maukkaan lounaan. Yllätyksemme oli suuri 
kahvitushetkellä, kun tarjoilija kysyi: ”Kuka haluaa kahvin kera konjakin, jonka tarjoaa suikkapäinen 
herrasmies?” Iso kiitos Jaskalle! Täältä matkamme jatkui Pohjan kunnan Fiskarsin ruukkialueelle. 
Hotelliin palasimme n. klo 18.00. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Illallisen alkaessa klo 19.30 saimme vieraiksemme etukäteen kutsutut Helsingin Rakennusmestarit 
ja -insinöörit AMK ry yhdistyksen edustajat Timo Saarikon (pj) ja Jere Väisäsen (varapj.) sekä 
Sanna Erosen (järjestösihteeri). Tilaisuus oli todella lämminhenkinen ja yhteisöllinen yhdistysten 
jäsenten kesken. Tilaisuudessa yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jouko Oksanen jakoi vieraille 
Kuopion yhdistyksen 100 v. Historiikkikirjat. Yhdessä sovittiin, että vuoropuhelua jatketaan 
yhdistysten kesken. Matkoillamme on aina tavoitteena saada valtakunnallisten yhdistysten kanssa 
konkreettista kulttuuri- ja muutakin yhteistyötä voimalliseksi. 
 
Lähtöpäivänä 4. elokuuta nautimme taasen mittavan aamiaisen ja menimme 
kulttuurihistorialliseen Sibeliuksen Ainolaan oppaan opastamalle kierrokselle. Sieltä jatkoimme 
lähellä olevaan historialliseen Juhani Ahon Aholaan oppaamme Matilda Matsin johdattamana. 
Aholan yläkerrasta löytyi taidokas nukkekotinäyttely. Ennakkoon matkasuunnitelmissa oli myös 
käydä Pekka Halosen ateljeekodissa Halosenniemellä, joka ei nyt koronan takia toteutunut. 
Kotimatkalla käytiin lounaalla Vierumäen Matkakeitaassa ja taasen makoisat vatsat täynnä matka 
jatkui kohti Kuopiota. Matkan varrella poikkesimme Juvalla ”Rapion Myllyyn”, missä joimme kahvit 
myllyn emännän tarinoidessa myllyn historiaa. Myllyn jauhamista tuotteista saatiin hyviä 
tuliaisostoksia kotiin viemisiksi. Saavuimme matkaltamme kotiin hyvillä mielin jälleen kerran, josta 
iso kiitos teille kaikille mukana olleille. Yhdessä saimme taas hienon matkan ja ensi vuonna 
uudestaan! 
 
Kuopion Seniorikerho kiittää Rakennusmestareiden Säätiötä ja Kuopion Rakennusmestarit ja-
insinöörit AMK ry:n yhdistystä, joiden tukemina meillä on ollut jälleen kerran mahdollista ja toivon 
mukaan jatkossakin tuottaa suurta mielihyvää ja piristystä kaikkien Rakennusmestarit ja-insinöörit 
AMK RKL ry:n jäsenten välisiä sekä ammattipohjaisia kontaktipintoja. 
 



 
 
Iso kiitos myös vieraille ”Hesasta” eli Timo ja Jere sekä Sanna. Oli ilo tavat teidät. 
 
Kiitoksin! 
 
Jouko Oksanen 
seniorikerhon puheenjohtaja Valokuvia ”Seniorit” 
yhdistyksen varapuheenjohtaja 
 


