
SENIORIEN KESÄMATKA 1.-3. elokuuta 2022 
Käynnit Ylämaan Jalokivikylässä ja -museossa, Miehikkälän Salpalinjamuseossa, 
Merikeskus Vellamossa ja Imatran Valtiohotellilla sekä Punkaharjulla Johanna Oraksen 
Taidekartanossa 
 
Matkamme alkoi aurinkoiseen aamusäähän 8.30 Kuopion linja-autoasemalta 31:n jäsenen sekä  2:n 
omaisjäsenen voimin. Seniorikerho oli kutsunut mukaansa Katja Kokko-Kostianin sekä Jari Korhosen, jotka 
toimivat omaistensa tukena matkan aikana. 
Vastuullisena matkanjärjestäjänä jälleen kerran toimi monivuotinen yhteistyökumppanimme Linja-
autoliikenne E.Ahonen Ky kuljettajanaan pidetty ja haluttu Jukka Savinainen. 
Ja eikun matkan tekkoon. Perinteisiin tapaan seniorikerhomme jakoi jokaiselle 2 cl:n konjakkipikarin ja auto 
liikkeelle heti viimeisimpien matkustajien noustessa autoon Pitkäkahden ABC:ltä ja soimaan tottakai Juice 
Leskisen ”Haetariroc” ja siitäkös taasen edellisen vuoden tapaan saimme lentävän lähdön matkallemme. 
Juvalta nousi kyytimme Teuvo Karvinen, joka oli mukana vuoden 2021 seniorikuntoutuksessa. Päätös hänen 
mukaan tulonsa oli yksinkertaisesti seniorikerhon toiminta jäsenineen, jossa sai kokea kuopiolaisten 
seniorien ystävällisen vastaanoton ei-paikkakuntalaisena! 
Pysähdyimme matkallamme Kotileipomo Siiskosen Punaisen Piipun kievarissa, jossa kahvittelimme. 
Kyytiimme nousi sovitusti pidetyn sotainvalidimme Risto Korhosen poika Jari. 
Eli nyt meillä oli kaksi todella tärkeää omaisvahvistusta mukana matkallamme, josta iso kiitos Katjalle ja 
Jarille. 
Ja eikun matka jatkui ja pistettiin soimaan Vesa-Matti Loirin ”Naurava kulkuri” a`la Jean Pierre Kusela alias 
Vesa-Matti Loiri. 
Lappeenrantaan saavuttaessamme nautimme maittavan lounaan Lappeenrannan Kasinolla, josta lounaan 
jälkeen saimme mukaamme oppaaksemme Raili Leinon. 
Raili vei meidät monipuolisen ja mielenkiintoisen 2 tunnin kiertoalueen jälkeen tutustumaan mm. Saimaan 
Kanavalle ja sen museoon sekä kaupunkialueella sijaitsevaan Linnoituksen alueelle. Opastetun kiertoajelun 
jälkeen kiitimme Railia ammattitaitoisesta tiedonsaannista ja majoituimme keskustassa sijaitsevaan Sokos 
Hotel Lappeeseen. 
Ilta jatkui hotellissa yhteisen päivällisen merkeissä, jonka jälkeen seniorit viettivät loppuiltaansa kukin 
mielensä mukaan. 
Aamupalan jälkeen ajoimme Ylämaalle, jossa paikallisen oppaan johdolla tutustuimme  Jalokivimuseoon ja -
kylään. Teemanäyttelynä saimme todella mielenkiintoisen erikoisnäyttelyn mm. Spektroliiteistä. Ylämaalta 
siirryimme Miehikkälään ja siellä Salpalinja-museoon. Vierailun aikana katsoimme 15 min. pituisen Suomen 
Salpa-viimeinen este-lyhytelokuvan ja tutustuimme alueella sijaitseviin Salpalinjan kohteisiin. 
Lounastauon jälkeen matkamme jatkui Kotkaan ja siellä tutustuimme Merikeskus Vellamon näyttelyihin 
asiantuntevan oppaan johdolla. Opaskierrosten jälkeen joimme kahvit ja suuntasimme  takaisin 
Lappeenrantaan Sokos Hotel Lappeeseen. 
Perinteisiimme kuuluu matkojemme ohella kutsua myös paikallisten yhdistysten johtohenkilöitä viettämään 
aikaa yhdessä päivällisen merkeissä. Olimme kutsuneet Lappeenrannan yhdistyksestä 2 henkilöä sekä 
Imatran yhdistyksestä 2 henkilöä. 
Lappeenrannan yhdistyksestä saimme vieraaksemme puheenjohtaja Hannu Pulkkisen sekä sihteerin Ismo 
Väkevän. 
Myös Imatralta odotettiin edustajia, mutta viime hetkellä puheenjohtaja Lemisen Martti soitti minulle 
peruutuksista. 
Yhtä kaikki; Lappeenrannan seniorimiesten kanssa iltamme jatkui ruokailun sekä puheenpitojen merkeissä. 
Kuopion seniorikerhon puheenjohtajana sain kunnian pitää puheen ja lopuksi luovuttaa Lappeenrannan 
yhdistyksen puheenjohtajalle Hannulle ”Kuopion Rakennusmestarit 100 vuotta”-teoksen. 
Hannun puheenvuoro noudatteli hyvinkin tuttua teemaa ”miten saamme uusia jäseniä yhdistyksen 
toimintaan” > huoli on yhteinen kaikille yhdistyksille ja sen eteen on ponnistuksia jatkettava. 
Juttua riitti hyvinkin yhdessä ”Saipan miesten” kanssa. Väkevän Ismo oli meille monelle hyvinkin tuttu mm. 
Pantsun Jorkille, Toivasen Jaskalle sekä Putkosen Matille että minullekin, koska olimme opiskelukavereita 
vuosina 1974-1977; meikäläiset rakennuspuolelta ja Ismo tiepuolelta. 
Ilta jatkui rattoisasti sekä vielä myöhäisillan kruununa kävimme paikallisessa karaokepubissa Toteemissa, 
jossa taitava laulajamme ja tunnelmoitsijamme seniorimme Kovasen Matti esitti kappaleen ”Mä putoan” 
saaden koko pubiväen raikuvat aploodit. Ja olihan kappaleen sanat todella koskettavat. Sanoituksen on 
tehnyt seniorimestarimme Toivasen Penan tytär, josta Pena voi ansaitusti olla ylpeä! 
Lähtöpäivänä 3.elokuuta nautimme taasen mittavan aamiaisen ja klo 8.30 lähdimme Imatralle, jossa 
kiertoajelulla paikallisen oppaan Päivi Lappalaisen johdolla tutustuimme Imatran tärkeimpiin nähtävyyksiin ja 
käytiin mm. Suomi-Venäjä rajalla. Kiertoajelun päätteeksi suuntasimme katsomaan paikallista nähtävyyttä eli 
Imatran Valtiohotellia, jonka rakentamiseen kului aikaa ainoastaan 1,5 vuotta valmistuen vuonna 1903.  



 
 
 
 
 
 
 
Kiitimme ja hyvästelimme raikkaasti murteellisen oppaamme Päivin ja jatkoimme matkaamme. Lähtiessä 
kerroin koko porukalle, että nyt en laske lukumäärää. Ja kas kummaa; eka kerran viiden vuoden aikana, kun 
en sitä tehnyt niin eikös mitä > Toivasen Pena puuttui. Liekö ihastuttava Päivi sekoittaneen matkanjohtajan 
pään; mene ja tiedä. 
Sanojensa mukaan näki kyllä perävalot jääden äimistyneenä hotellin pihaan. Toki hänet puuttuvana 
huomattiin ja haimme Jukan kanssa hänet autoon muiden kahvitellessa Imatran ABC:llä. 
Jälleen matkamme jatkui Punkaharjun maisematien kautta Matkailukeskus Harjun Porttiin, jossa 
ruokailimme. Lounastauon jälkeen siirryimme lähellä sijaitsevaan Johanna Oraksen Taidekartanoon, jossa 
meille heti alkajaisiksi tarjoiltiin lasi shampanjaa. Johannan Art Shopista löytyi muutamalle ostettavaa joko 
lahjaksi tai itselleen. 
Punkaharjulta ajoimme Savonlinnan ABC:lle, jossa joimme kahvit ja hyvästelimme Riston pojan Jarin, josta 
tuli kertaheitolla kaverimme. Vähän matkaa ajettuamme jäi kyydistämme pois Karvisen Teuvo; Savonlinnan 
mies. Teuvo hyvästeli meidät ja kertoi saaneensa parhaan seniorimatkan ja varmasti osallistuu seuraavana 
vuonna. 
Kuopioon saavuimme hyvissä ajoin alkuiltaan ja hyvästelimme toisemme. Jälleen kerran Kuopion seniorit 
olivat tehneet aivan mahtavan kesämatkan, josta muistoja riittää kerrottavaksi. 
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 tehdä matkojamme. Samalla on aina mahdollisuus tuottaa suurta mielihyvää ja piristystä 
paikallisille yhdistystyksille liimaamalla meille kaikille RKL:n  jäsenillemme ammattipohjaisia kontaktipintoja. 
Toivon mukaan edistämme myös innostusta nuoremmille alan ammattilaisille tulla mukaan 
yhdistystoimintaan. 



Lopuksi vielä myös iso kiitos matkanjärjestajä Linja-autoliikenne E.Ahoselle sekä varsinkin monivuotiselle 
varmalle kuljettajallemme Jukka Savinaiselle hyvin järjestetystä ja turvallisesta matkastamme. 
Saimme myös todella hyvää kokemusta miten liikuntarajoitteiset jäsenemme voivat jatkossakin osallistua 
matkoillemme omaisensa kanssa hyvässä yhteistyössä kanssamme. Eli ”kaveria ei jätetä”. 
Kiitos omaisille Katjalle ja Jarille! 
 
Kiitoksin! 
 
Jouko Oksanen   Jorma Pantsu 
Seniorikerhon puheenjohtaja  Seniorikerhon sihteeri ja rahastonhoitaja 
RKL-SEN hallituksen jäsen 
 

 

 


