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KUOPION
SENIORIRAKENNUSMESTAREIDEN
KULTTUURI- JA VIRKISTYSMATKA
AIHKIKYLÄÄN, METSÄKESKUS
LUSTOON JA SAVONLINNAN CASINO
KYLPYLÄÄN 19.-21.5.2014

Kauniin kevätauringon paisteessa matkasi 26 seniorimestaria Linja-autoliike E. Ahosen bussilla Rantasalmelle,
Nesteen huoltamon mainiolle lounaalle, josta poikkesimme Hakovuoren Aihkikylään tutustumaan Esan Heiskasen 37
vuoden mittaiseen uskomattomaan elämäntyöhön. Mari-emäntä kertoili kieroksemme aluksi Aihkikylän historiaa.
Aihkipuut , jotka oli nostettu läheisen sisäjärven muinaismetsästä, oli kaikkien hirsi-rakennusten runkona ja
rakennuksia oli koko harjanne täynnä, yhteensä noin 4000 m2. Saunojakin laskimme yli 10 kpl:tta. Kierros jatkui
tekovaiheessa oleviin kahteen rakennukseen, josta tekijä Esa itse lähti oppaaksi kierrättämään järven rantaan
rakentamiensa mökkien ja saunojen kautta Savon raitille, joka esitteli entisajan savottakulttuuria.
Tutustumiskäyntimme venähti ajatellusta noin 3 tunnin mittaiseksi ammattimiesten vaihtaessa mielipiteitä Esan
kanssa. Lopulta päästyämme lähtemään kohti Savonlinnan Casino Kylpylää oli keväinen lämpötila jo noussut 26:een
asteeseen. Majoittuminen ja päivällinen hotellissa sujui päivän tapahtumia kerratessa. Illalla osa retkeläisistä käveli
Savonlinnan kuululle torille todeten, että suomalaisten kesäsesonki alkaa allakan ei säätilan mukaan, sen vaikutelman
antoi tyhjä tori.

Seuraavana aamupäivänä aurinko paistoi jo kuumasti, kun retkeläiset suunnistivat bussilla Metsäkeskus
Lustolle, jossa opas jo odottikin meitä. Teimme tunnin kierroksen nuoren opaspojan kertoessa näyttelyn
yksityiskohdista ja mielenkiintoisista tapahtumista. Kierroksella selvisi muun muassa sanonnan; oma maa
mansikka, muu maa mustikka; historia. Kahvipaussin jälkeen  lähdimme jatkamaan tutustumista
Punkaharjun kauniisiin maisemiin Häyhän Matin siirtyessä oppaaksi. Harjun ja Valtion Hotellin kautta
suuntasimme takaisin hotelliimme saunomaan ja rentoutumaan kylpylän virkistäviin altaisiin.
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Viimeisen retkipäivän aamuna lähdimme kotimatkalle auringon edelleen porottaessa ja lämpötilan
asettuessa hieman siedettävimpiin lukemiin. Ensimmäinen pysähdys oli Kerimäellä ja tietenkin maailman
suurimpaan puukirkkoon tutustuminen mahdottoman tietävän ja kaiken muistavan oppaan johdolla.
Hänenkin kolmen vartin opastus venyi puoleksitoista tunniksi. Liekö syynä ollut harras kuulijakunta, joka
jaksoi kysellä häneltä kirkkoon liittyviä yksityiskohtia, mene tiedä.

Seuraava kohteemme oli Lyytisen Matin rakentama silta Leppavirran yli, josta olimme saaneet kuulla jo
kevään aikana Matin työhistoria- esitelmässä. Unnukassa nautitun pullakahvin jälkeen suuntasimme kohti
Kuopiota ja kotia.
Matkamme onnistui helteisten ilmojen vallitessa mainiosti ja retkeläiset saivat tutustua uusiin mielenkiintoisiin
kohteisiin erittäin innostuneiden esittelijöiden johdolla.

Mukana retkestä, ohjelmasta ja yhdessäolosta nauttineena, Rainer


