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Perinteinen kesämatkamme suunta oli Kokkolan seutu,johon ilmoittautui 30 maksanutta senioria. 

Tutustuttiin Punaisen Tuvan Viinitilaan,jossa esittely ja viininmaistelu. 

Sieltä matkamme jatkui Hotelli Kivitippuun lounaan merkeissä sekä talon esittely ja 

jäsenkorjausdemonstraatio. 

Hotellin alakerrassa saimme hienon historian kertauksen Euroopan suurimman meteoriittijärven 

Lappajärven synnystä sekä meteoriittinäyttelyn esityksen päätteeksi. 

Täältä matkamme jatkui Kokkolaan ja majoittuminen Sokoshotelli Kaarleen. 

Aamulla virkeinä aamiaisen jälkeen lähdimme kaupunkikiertoajelulle paikallisen oppaan Kristiinan 

kanssa.Häneltä saimme loistavan ja seikkaperäisen esityksen Kokkolan historiasta 

kaupunkinähtävyyksineen;kiitos Kristiinalle! 

Parin tunnin omatoimisen happihyppelyn jälkeen siirryimme Meripuiston matkustajasatamaan ja 

nousimme m/s Jenny-laivaan,joka klo 12:00 suuntasi keulan kohti ulkosaarella sijaitsevaan 

Tankarin majakkasaareen.Merimatka sinne kesti puolitoista tuntia. 

Hienossa poutapilvisäässä kävelimme saarta ristiin rastiin laivan kipparin opastuksella.Jälleen 

saimme pohjamutia myöten perinpohjaisen kerronnan saaren historiasta ja sen asukkaista;kiitos 

kipparille! 

Tankmarin majakkasaaren monimuotoinen kalliokasvillisuus ruskaväriloistoineen oli kerrassaan 

mielenpainuvaa katseltavaa kaikille,josta kuvattavaa riitti kaikille kotiinviemiseksi. 

Palattuamme hyvässä aurinkoisessa säässä merimatkaltamme hotellille jäi mukavasti aikaa jaloitella 

hotellimme vieressä sijaitsevalla iltatorilla runsaine myyntikojuineen sekä kuunnella  sattumalta 

Siilinjärveltä kotoisin olevalta ”rokkibändiltä” mahtavaa jytämusikkia! 

Päivällinen nautittiin hotellissamme,jonne olimme kutsuneet myös Kokkolan yhdistyksen 

puheenjohtajan Leo Viitamäen sekä Urpo Pihlajamaan ja Seppo Rikalan hallituksen jäseninä. 

Luovutimme heille Kuopion yhdistyksen pöytästandardin sekä 100-vuotis 

historiikkikirjamme. 

Ilmeistä sekä puhevastiineesta päätellen tekomme oli hyvinkin lämminhenkinen 

yhteistapaaminen,joka toivon mukaan saanee jatkoa kaikkien Suomen Rakennustamestarit ja 

– Insinöörit AMK ry:n yhdistysten kesken. 

Kotiinpaluumatkamme lähti klo 9:00 hotellilta kohti Oravaisiin,jossa vierailimme Vänrikki Stoolin 

keskuksessa.Täällä saimme taasen kuunnella ja nähdä historian havinaa Suomen sota 1808-1809 

aiheesta lyhytelokuvaa katsellessa. 

Oravaisista suuntasimme matkaamme kohti Lapuaa ja siellä sijaitsevaan Kulttuurikeskus Vanhaan 

Paukkuun,jossa saimme paikallisen hyvän oppaan  esittelyn kautta tutustua Suomen historian 

ikävään tapahtumaan eli Lapuan patruunatehtaan räjähdykseen v.1976. 

Tapahtuma jätti varsinkin paikallisille traumaattiset jäljet sekä henkisesti että myöskin fyysisesti. 

Kiertokävelyn jälkeen nautimme lounaan paikallisessa ravintola Marian Tallissa ja lähdimme 

kotimatkalle kohti Kuopiota. 

Matkan vastuullisena järjestäjänä toimi Linja-autoliike E.Ahonen Ky ja autonkuljettajana 

Jukka Savinainen.Parempaa kuskia saa hakea, muttei löydä.Kiitos sinulle Jukka! 

 

Lopuksi Kuopion Seniorikerho kiittää Rakennusmestareiden Säätiötä että Kuopion 

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n yhdistystä, joidenka tukemina meille on ollut 

mahdollista ja toivon mukaan jatkossakin piristää ja yhdistää kaikkien Rakennusmestarit ja -

insinöörit AMK RKL ry:n jäsenten välisiä sekä ammattitietopohjaisia että henkilökohtaisia 

kontaktipintoja. 

Kiitos Teille! 
 



 

 

 

 



 

 

 


